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IZVLEČEK 

Namen diplomskega dela je bil raziskati zdravstveno stanje specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, ki delajo na šolah s prilagojenim izvajanjem z nižjim izobrazbenim standardom v 

Notranjsko-kraški in Goriški regiji. V raziskavi je sodelovalo 54 specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov. Povprečna starost anketirancev je 54 let in imajo povprečno 16 let delovnih 

izkušenj. Podatke smo pridobili v jesenskih mesecih šolskega leta 2013/2014 s pomočjo 

vprašalnika, ki smo ga povzeli in za potrebe raziskave priredili po vprašalniku Z zdravjem 

povezan vedenjski slog (CINDI Slovenija, 2008).  

Osnovni cilji raziskave so bili sledeči: ugotoviti, koliko so specialni in rehabilitacijski 

pedagogi športno dejavni v prostem času; kako skrbijo za  svoje zdravstveno stanje; ali so 

občasno pod stresom; v katerem obdobju šolskega leta čutijo največje obremenitve; ali kdaj 

čutijo znake izgorelosti in katera je najpogostejša zdravstvena težava vprašanih.  

Glede na podatke, ki smo jih pridobili z raziskavo, je zdravje specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov precej dobro; hkrati pa ocenjujejo, da kar dobro skrbijo za svoje zdravje, kar 

dokazujejo tudi naslednji podatki, pridobljeni z raziskavo: v večini ne kadijo, skrbijo za 

pravilno prehrano, največ jih spi od 6–7 ur na noč in večina vprašanih je redno športno 

dejavnih v prostem času.  

Najpogostejše zdravstvene težave so utrujenost, prehlad, glavobol, nespečnost, izčrpanost in 

težave s prebavo. Zdravniško potrjene bolezni vprašanih pa so naslednje: bolezni in okvare 

hrbtenice ter sklepov, razne alergije, hipertenzija in drugo (migrena, nepravilno delovanje 

ščitnice, šum na srcu itd). Stres je del našega življenja, doživljajo ga tudi vprašani specialni in 

rehabilitacijski pedagogi. Pojavnost stresa je pri večini vprašanih občasna, slaba tretjina pa 

stres občuti pogosto. Vprašani stres obvladujejo na različne načine, največkrat pa prav s 

športno dejavnostjo. Dolgotrajen stres se lahko stopnjuje v izgorelost; znake izgorelosti je pri 

sebi prepoznalo kar 64 % vprašanih. V svojem poklicu so specialni in rehabilitacijski 

pedagogi poleg stresa izpostavljeni tudi obremenitvam, ki so v različnih obdobjih šolskega 

leta različne, največjo obremenjenost vprašani čutijo ob koncu šolskega leta.  

Ključne besede: zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, športna dejavnost, stres, 

izgorelost 
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ABSTRACT 

HEALTH OF SPECIAL REHABILITATION EDUCATORS OF THE NOTRANJSKO-
KRAŠKA AND GORIŠKA REGION 

The purpose of this paper is to examine the health condition of special and rehabilitation 

educators working in schools that implement programmes with lower educational standards. 

Schools from Notranjsko-Kraška and Goriška regions were included in the research, 

represented by as many as 54 special and rehabilitation educators. The average age of the 

participants is 54 years, 16 years being the average years of service. The data were collected 

in the autumn of 2013, using a questionnaire that was adapted for the purposes of this 

research, the basis being Z zdravjem povezan življenjski slog (“Health-connected lifestyle”, 

CINDI Slovenia, 2008). 

The basic aims of the research were: to find out how much do the special and rehabilitation 

educators exercise in their spare time; how do they take care of their health condition; whether 

they are usually under stress; during which parts of the school year do they feel particularly 

under pressure; whether they have ever noticed any signs of burnout and which is the most 

common health problem they suffer from. 

According to the received data the health condition of special and rehabilitation educators is 

reasonably good, which is in accordance with their claiming that they do take care of their 

health: mostly they do not smoke, they eat healthy food, the majority sleep from 6 to 7 hours 

per night and exercise regularly in their spare time. 

The most common health problems are tiredness, cold, headache, insomnia, exhaustion and 

problems with digestion. Medically confirmed illnesses of the participants are: diseases and 

defections of the spine and joints, various allergies, hypertension and other illnesses 

(migraine, thyroid dysfunction, cardiac murmur etc.). Stress is part of our lives, including the 

special and rehabilitation educators. The incidence of stress with the majority of participants 

is occasional, however; one third of them claims to often suffer from it. The participants have 

various means at to cope with stress, the most common being exercise. Long-term stress can 

lead to burnout. As many as 64 % of the participants claim they have noticed signs of 

burnout. As part of their profession special and rehabilitation educators are prone to other 

pressures, which vary during the school year, however, mostly cumulate at the end of it. 

Key words: health of the special and rehabilitation educators, exercise, stress, burnout. 
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1 UVOD 

 

˝Delo je zavestno prizadevanje človeka, da bi dosegel ta ali oni določeni cilj.˝ (Bilban, 1999, 

str. 62)  

Človek preživi polovico svojega budnega časa na delovnem mestu. S sodelavci je celo dalj 

časa kot s svojo družino (zakoncem in otroki), zato je pomembno, da posameznik najde svoje 

pravo delo, za katerega se čuti poklican in s tem občuti svoje zadovoljstvo. Eden izmed 

glavnih virov nezadovoljstva je ravno v tem, da ljudje niso zadovoljni s svojim delom.  

Človek si zato mora najti poklic, v katerem je zadovoljen, saj bo le tako imel v delu oporo ob 

življenjskih preizkušnjah, s katerimi se sooča.  

Delo ni samo človeška nuja za preživetje, ampak je sredstvo, s katerim človek skrbi za svoj 

obstoj in je hkrati človekovo bistvo. Prinaša dohodek in status na družbeni lestvici.  

Z delom človek razvija sposobnosti, krepi moč, spretnost, zbira znanje in izkušnje, uri 

vztrajnost, pridobiva delovne navade in navsezadnje osebnostno zori. Poklicno delo 

predstavlja ravnotežje med tem, za kar je človek nadarjen in ga veseli, ter delovnimi 

potrebami v  njemu dosegljivem okolju (Bilban, 1999).  

Na posameznikov odnos do njegovega dela pomembno vplivajo naslednji dejavniki, ki 

so:narava dela,osebnostne lastnosti posameznika in družbena klima. 

V primeru, da pride do porušenega razmerja teh dejavnikov, lahko pride do odklonov, ki se 

kažejo v dveh oblikah, in sicer lahko posameznik ˝beži v delo˝ (deloholik) ali pa ˝beži pred 

delom˝, kar se po navadi kaže v zmanjšani učinkovitosti na delovnem mestu, večanju 

odsotnosti z dela (bolniški stalež) (Bilban, 1999). 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 Predstavitev dela učitelja/specialnega in rehabilitacijskega pedagoga  

Vzgojno-izobraževalno delo vključuje zaposlene različnih profilov oziroma poklicev, ki se v 

svojem poklicnem polju srečujejo s tremi vlogami: kot strokovnjaki, uslužbenci in ljudje. Med 

te profile nedvomno spada tudi specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju SRP). 

Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009) v 1. členu navaja, da 

je SRP ˝strokovnjak, ki poučuje, razvija in izvaja edukacijo ter reedukacijsko, 

kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s posebnimi potrebami ter odraščajočimi in 

odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami /…/ v vseh življenjskih obdobjih.˝ 

Delo SRP tako spada med poklice pomoči, saj kot že omenjeno delajo z otroki, mladostniki in 

odraslimi (v institucionalnih varstvih), ki imajo posebne potrebe, ki izhajajo iz njihovih 

motenj oziroma primanjkljajev (Kavčič, 2004).  

Osnovni cilj dela SRP je pomoč posamezniku, da razvije svoje potenciale, se usposobi za 

kvalitetnejše in čim bolj neodvisno življenje (poklicno in socialno) oziroma da čim bolj 

kompenzira svoje primanjkljaje (Etični kodeks specialnih pedagogov, 2009). 

2.1.1   Vloga učitelja 

Vloga učitelja, ki je včasih veljal za strokovno avtoriteto v svojem okolju, je danes pogosto 

zaradi poplave informacij, hitrih sprememb v družbi in drugačne lestvice vrednot močno 

zbanalizirana, saj danes učitelje manj spoštujejo poleg učencev tudi starši, nadrejeni in mediji. 

Ob vseh teh spremembah učitelji sami sebe težko vidijo kot kompetentnega in odgovornega 

profesionalca, ki se ceni in spoštuje ter uživa ugled v očeh drugih (Kalin, 1999). 

Resman (1990) navaja, da je učitelj v šolskem sistemu ujet v tri različne relacije, ki določajo 

njegov položaj in vlogo. Gre za tri različne vidike, in sicer: 

• učitelj kot uslužbenec, ki upošteva zakonodajo in vodstvo, ki ga je zaposlilo, 

• učitelj kot strokovnjak, ki upošteva stroko, jo razvija in uresničuje na učencu 

dostopen način, 
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• učitelj, kot človek ki vzpostavlja komunikacijo, vpliva s svojo osebnostjo in 

razume, podpira posameznike, hkrati pa ni nad drugimi.  

Vse tri dimenzije so vedno prisotne, se med seboj prepletajo in se med seboj ne izključujejo. 

Kadar so v ravnovesju, je izpolnjena potreba po individualnih in družbenih normah, v 

nasprotnem primeru pa prihaja do razcepa znotraj učitelja. 

Razdevšek-Pučkova (2004, str. 21) pravi, da med novimi vlogami učitelja osrednje mesto 

zavzema prav preusmeritev od poučevanja k učenju, pa tudi ˝uporaba sodobne informacijske 

tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci, nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, 

drugimi strokovnimi delavci in starši, usposobljenost za refleksijo,  raziskovanje in evalvacijo 

lastnega dela.˝ 

Day (1999, v Lorger, 2009) pravi, da naj bi bil učitelj 21. stoletja ali tako imenovani sodobni 

učitelj: 

• ˝spodbujevalec znanja, idej, spretnosti, razumevanja in vrednot, 

• ekspert za področje učinkovitega učenja, 

• poznavalec spektra metod poučevanja, 

• kritik in moderator izobraževalnih programov in ciljev, 

• motivator učencev, 

• ocenjevalec napredka in izobraževanja v  najširšem smislu.˝ 

Zelo pomembno je, da se učitelji stalno izpopolnjujejo, da bi bili kos vsem vlogam in 

nalogam, ki so jim dane v njihovem poklicu. Dober učitelj je odprt za spremembe in 

motiviran za vseživljenjsko učenje in stalen profesionalni razvoj. Dobro šolstvo je možno 

samo z dobrimi učitelji (Milharčič Hladnik, 1995). 

2.1.2   Naloge dela učitelja – SRP 

Pri vsakodnevnem delu opravlja učitelj - SRP različne naloge in vloge, ki od njega zahtevajo 

sposobnost prilagajanja in vsestransko osebnost. Vsakodnevno mora izpolnjevati 

pričakovanja učencev, njihovih staršev, vodstva in zunanjih strokovnjakov, ob tem pa še 

pričakovanja širše družbe in vseh zakonskih predpisov ter zahtev (Kalin, 1999). 
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Ena izmed ključnih nalog SRP je zagotovo neposredno organizirano delo z učenci (ure 

dodatne strokovne pomoči,  pouk v posebnem ali prilagojenem programu vzgoje in 

izobraževanja, delo v vzgojnem zavodu). Delo zajema tudi evidentiranje, diagnostične 

postopke, izdelavo individualiziranih programov za vsakega otroka posebej, določitev oblik in 

metod dela, sodelovanje z različnimi strokovnjaki (psiholog, socialni delavec, zdravnik itn.) 

ter seveda najpomembnejše – sodelovanje s starši.  

V delovno obveznost učitelja štejemo tudi različne ekskurzije, delavnice, pripravo didaktičnih 

elementov (potrebnih za uspešno izpeljano uro), popravljanje in ocenjevanje izdelkov 

(Lorger, 2009).  

Učitelj-specialni in rehabilitacijski pedagog spremlja in vrednoti učenčev napredek, je 

motivator, vzpostavlja pozitivno razredno klimo, vzdržuje disciplino ter vrednoti svoje lastno 

delo (Depolli, 2003).  

Na pobudo ravnatelja je učitelj lahko odgovoren za urejanje šolskih prostorov, organiziranje 

različnih vzgojno-izobraževalnih prireditev, tekmovanj in letovanj (npr. poletna šola v naravi) 

(Lorger, 2009).  

Skozi zgodovino šolstva so se učiteljeve naloge razvijale in širile, saj danes učitelj poleg 

neposrednega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela opravlja še celo vrsto drugih aktivnosti 

pravi Medveš (2004, v Lorger, 2009). 

Dejstvo je, da se od učiteljev danes veliko pričakuje. Seveda so ta pričakovanja zaradi razvoja 

družbe in sprememb v šoli zelo visoka. Tako se poraja vprašanje, koliko so učitelji 

preobremenjeni oz. kakšna je struktura preobremenjenosti. Milharčič Hladnikova (1995) 

namreč opozarja na vprašanje, koliko časa in moči še ostane učitelju za kakovostno delo, če 

le-ta večino časa porabi za pripravo testov, ocenjevanje, analizo dosežkov, ter izpolnjevanje 

predpisanih obrazcev. Učinek preobremenjenosti je slabšanje kakovosti opravljenega dela. 

2.1.3   Učiteljski poklic z vidika (zdravstvenih) obremenitev 

Z vsemi zgoraj naštetimi vlogami in nalogami dela učitelja lahko rečemo, da je tak 

posameznik oziroma delavec (v tem primeru SRP) izpostavljen obremenitvam, ki lahko 

nastopajo posamično ali skupaj, simultano ali sukcesivno. Obremenitve pri delu in izven dela, 

ki povzročajo akutno ali kronično okvaro zdravja, delimo na (Bilban, 1999): 
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1. nefiziološke delovne razmere, 

2. škodljive fizikalne dejavnike, 

3. škodljive kemične dejavnike, 

4. škodljive biološke dejavnike, 

5. škodljive socialnoekonomske dejavnike. 

Učitelji se v svojem poklicu srečujejo z nefiziološkimi delovnimi razmerami in s škodljivimi 

psihološkimi dejavniki.  

Pod nefiziološke delovne razmere spadajo (Bilban, 1999): 

• delovni čas, 

• tempo dela, ritem dela, intenzivnost, 

• slaba organizacija dela,  

• statične obremenitve, 

• preobremenjenost posameznih organskih sistemov in organov. 

Škodljivi psihološki dejavniki so (Bilban, 1999): 

• odgovornost, 

• delo z ljudmi, 

• časovni pritiski, 

• nefiziološki ritem, nesocialni ritem itd.  

Za učiteljski poklic so značilne tudi psihofizične obremenitve, kot npr. (Slivar, 2013, str. 11): 

1) ˝pouk zahteva aktivno angažiranje celotne osebnosti, 

2) visoka stopnja koncentracije med poukom, 

3) visoka čustvena obremenjenost in hkrati čustvene reakcije, ki jih učitelj ne 

more izraziti povsem sproščeno, 
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4) hrupno okolje.˝ 

Skerbinkova (1990, v Milharčič Hladnik 1995) je opravila raziskavo o tem, kako učitelji 

razumejo preobremenjenost. Kar 36 % vprašanih je odgovorilo, da bi takoj zapustili 

pedagoški poklic, če bi imeli nadomestno zaposlitev. Največkrat so kot razlog omenjali slabe 

delovne razmere, preveč otrok v razredu in dejstvo, da je njihovo delo slabo ocenjeno – šola 

jih preobremenjuje, utruja in izčrpava. Kar 79,5 % učiteljev spremljajo skrbi za šolo tudi v 

prostem času. Učitelji imajo pogosto občutek, da ne zmorejo več kakovostno opravljati 

svojega dela. Med razloge za navedeno so zapisali: preobremenjenost, utrujenost in 

izčrpanost.  

Slivar (2013) opozarja, da obstaja tudi močna povezava med preobremenjenostjo in časovnim 

pritiskom, ki je posledica zahtev izvajanja učnih načrtov (časovna razporeditev) in drugih 

šolskih pravil (pridobivanje ocen, popravljanje testov itn.). 

Na stresnost in zdravje zaposlenih negativno vpliva tudi dolg delovnik. Raziskave so potrdile 

zvezo med dolgim delovnikom in umrljivostjo zaradi bolezni srca. Posamezniki, ki delajo več 

kot 48 ur na teden, kažejo več bolezenskih simptomov, kot sodelavci, ki imajo krajši delovnik 

(Cooper, Dewe in O`Driscoll, 2001, v Slivar, 2013). ˝Raziskave so pokazale, da imajo učitelji 

v primerjavi z drugimi delavci delovnik, ki je dolg 46 do 52 ur na teden.˝ (Slivar, 2013, str. 

34) Učitelji delo pogosto opravljajo tudi doma, gre predvsem za načrtovanje in pripravljanje 

na pouk. Ravno tako pa se specifičnost učiteljskega poklica kaže v zahtevnem delovnem 

tempu, ki ga določa urnik. Učitelj mora ves delovni dan vzdrževati visoko stopnjo budnosti in 

pozornosti (Kyriacou, 1987, v Slivar 2013). 

Učiteljeva obremenjenost pa ni vezana samo na posamezne dneve ampak tudi na šolsko leto. 

V kanadski študiji, ki sta jo izpeljala Hembling in Gilliland (1981, v Slivar, 2013) so rezultati 

pokazali, da obstaja stresni cikel v šolskem letu, ki se izraža v štirih vrhovih pri 

osnovnošolskih učiteljih (septembra, decembra, marca in junija). Največ stresa oziroma 

obremenjenosti pa so učitelji doživeli ob koncu posameznega ocenjevalnega obdobja in ob 

koncu šolskega leta.  

Slivar (2013) opozarja, da se učitelji pritožujejo tudi nad veliko količino administrativnega 

dela, ki ga morajo opraviti. 
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Učitelj-specialni in rehabilitacijski pedagog tako v enem letu preživi tisoče ur v okolju, ki od 

njega pričakuje nadzor, uresničevanje različnih zahtev, sooča se z različnimi učenci, 

njihovimi primanjkljaji, išče nove oblike in metode dela, ki bodo pomagale učencem 

napredovati, pri svojem delu se srečujejo z (prevečkrat) nemotiviranimi in nediscipliniranimi 

učenci, spopadajo se s pomanjkanjem didaktičnih pripomočkov in še bi lahko naštevali.  

Zato je stres neizbežen, ko mora učitelj igrati različne vloge in naloge, ki so mu dane, 

izpolnjevati mora različna pričakovanja in delati v okolju, ki od njega zahteva veliko mero 

fleksibilnosti in akcije (prav tam). 

2.2 Stresnost učiteljskega poklica 

Tisti, ki ne opravljajo pedagoškega poklica, vidijo delo učiteljev predvsem iz drugega zornega 

kota kot zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Z učiteljskim poklicem radi povezujejo dolge 

počitnice, kratek delovni čas, prikrite pa jim ostanejo tiste manj radostne plati tega poklica.  

Pšunder (2007) pravi, da je na seznam zagotovo mogoče uvrstiti slabši ugled poklica kot 

nekoč, manjše možnosti za napredovanje, zahtevno delo s težavnimi, nediscipliniranimi otroci 

oziroma mladostniki, obsežno administracijo in drugo. Učitelj mora poleg tega še spretno 

krmariti med zahtevami delodajalca, pričakovanji staršev in željami otrok, zato ni nič 

nenavadnega, da se je že vsak izmed učiteljev že kdaj srečal s stresom. 

2.2.1   Kaj je stres? 

Preden se posvetimo stresu v učiteljskem poklicu je najprej potrebno opredeliti, kaj je stres.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda stres opredeljena kot ˝odziv organizma na 

škodljive (zunanje) vplive˝ (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1985, str. 977).  

Eno najbolj citiranih definicij stresa v kontekstu učiteljskega poklica, ki jo je podal Kyriacou 

(1987, v Pšunder, 2007) je ˝negativna oziroma neprijetna učiteljeva izkušnja, ki je posledica, 

nekaterih vidikov njihovega dela˝.  

Stres pa je tudi subjektivno pogojeno doživljanje, saj se posamezniki razlikujemo v tem, kaj 

sploh pojmujemo kot stres in katere situacije doživljamo kot stresne. Stres večinoma 

interpretiramo kot nekaj negativnega, vendar pa ni vedno nujno tako. Premočan stres in 

nezmožnost njegovega obvladovanja lahko pri posamezniku res povzroči bolezenska stanja, 

vendar pa stres lahko deluje kot motivator oziroma začimba življenja,pravi Chaplain (2003, v 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                            Katič Vladka; diplomsko delo 

 - 8 -

Pšunder, 2007). Razlika med negativnim in pozitivnim stresom ni toliko v situaciji sami, 

ampak v tem, kako posameznik situacijo oceni in vrednoti. Stres je podoben elektriki – 

zvišuje budnost, povečuje energijo in izboljšuje učinkovitost (Pšunder, 2007). 

2.2.2   Izvori stresa 

Pšundrova (2007) pravi, da se izvori stresa skozi kariero spreminjajo in tudi sam obseg stresa, 

ki ga učitelji doživljajo na delovnem mestu. Izvori so raznoliki; kar nekomu predstavlja stres, 

lahko drugemu pomeni izziv. Dejstvo pa je, da učitelji začetniki občutijo več stresa kot 

njihovi bolj izkušeni kolegi, kar je povezano s številnimi novimi situacijami, s katerimi se 

posameznik sooča ob vstopu v pedagoški poklic.  

Stresogeni dejavniki v učiteljskem poklicu, ki so bili v raziskavah najpogosteje identificirani, 

so naslednji (Kyriacou, 2001, v Pšunder, 2007): 

• časovni pritiski in delovne obremenitve, 

• slabi delovni pogoji (hrup, neprimerna svetloba, neugodno toplotno okolje, 

pomanjkanje didaktičnih pripomočkov, itd.),  

• administracija in menedžment, 

• odnosi s sodelavci,  

• vzdrževanje discipline, 

• nemotivirani učenci, 

• konflikti in negotovost, 

• spopadanje s spremembami, 

• ocenjevanje učiteljevega dela s strani drugih. 

Schmidt (1999) zapiše, da v literaturi najdemo dovolj podatkov o neposredni povezavi stresa 

in delovnih nalog, ki jih opravljajo defektologi. Za enega od glavnih stresogenih dejavnikov 

pri defektološkem delu velja pomanjkanje povratnih informacij s strani njihovih varovancev, 

kakor tudi njihovo nepredvidljivo vedenje in ravnanje. Praviloma pa izostaja tudi pričakovano 

socialno priznanje od zunaj, s strani staršev, strokovnjakov in drugih ljudi. 
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2.2.3   Posledice stresov in naporov 

Poklicni stres in sindrom izgorevanja ali burnout vplivata na kvaliteto izobraževanja, saj se 

odražata na medsebojnih odnosih in zdravju učiteljev tako na fizični kot tudi psihični ravni. 

Ravno tako lahko vplivata na odnose med učenci in sodelavci. 

˝V šolskem okolju lahko stres vodi do oblikovanja vedno manj organiziranega in kohezivnega 

učnega okolja ter neobčutljivosti na fizične, socialne in emocionalne potrebe učencev.˝ 

(Schmidt, 1999, str. 42) 

Depolli (1999) je pri slovenskih osnovnošolskih učiteljih ugotovila, da se kot posledica 

delovanja stresa pogosto pojavlja skupina enajstih specifičnih simptomov: 

• utrujenost in pomanjkanje energije, 

• izčrpanost, 

• občutek prevelike odgovornosti 

• nezmožnost zavrniti neko prošnjo, 

• nezmožnost, da bi se zvečer sprostil, 

• potlačena, zadušena jeza, 

• močna napetost, 

• težave s spanjem in 

• redno zbujanje ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah. 

Rudow (1999, v Slivar 2013) pa je posledice stresa pri učiteljih razvrstil v naslednje skupine: 

• bolezni (nevroze in psihosomatske bolezni), 

• odsotnost z dela (občasna, ponavljajoča in dolgotrajna odsotnost), 

• zgodnja upokojitev, 

• neustrezne dejavnosti pri poučevanju (kričanje na učence, neučinkovitost), 

• negativna razpoloženja (nezadovoljstvo, nemotiviranost, nerazpoloženost), 
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• neustrezno socialno vedenje (konflikti z učenci, s sodelavci, z vodstvom šole). 

Pšundrova (2007) opozarja, da je ena skrajnih posledic negativnega stresa v vzgojiteljskem in 

učiteljskem poklicu lahko velika želja po begu ali dejansko zapuščanje pedagoškega poklica, 

saj lahko stres hitro uniči motivacijo za delo, entuziazem, mnoge izvirne in sveže ideje ter 

energijo, ki so je učitelji polni na začetku svoje poklicne poti.  

2.2.4   Stresnost učiteljskega poklica – izsledki nekateri raziskav 

Gold in Roth (1993, v Slivar 2013) pravita, da je poklic učitelja eden izmed najbolj stresnih 

poklicev in šola ena najbolj stresnih prostorov v naši družbi. Raziskave so pokazale, da kar 78 

% vprašanih učiteljev mučijo simptomi stresa, kar pomeni, da je to verjetno celo največji 

zdravstveni problem, s katerim se spopadajo.  

Novejša in obsežnejša raziskava, ki jo je opravil Slivar (2009) pod okriljem Sindikata za 

vzgojo in izobraževanje, znanost in kulture Slovenije, je pokazala zaskrbljujoče podatke, in 

sicer da kar 84 % anketiranih učiteljev označuje svoj poklic kot zelo stresen, od tega jih je 

skoraj tretjina menila, da je izjemno stresen. Dlje časa trajajoč stres povzroča sindrom 

izgorelosti, nižjo izgorelost pri sebi zaznava 60 % učiteljev, 30 % zmerno in 10 % visoko. 

Raziskava je pokazala tudi, da so učitelji pod stresom bistveno manj učinkoviti na področju 

ravnanja z razredom, poleg tega pa jih je veliko takšnih, ki razmišljajo o zamenjavi poklica.  

Slivar zato opozarja, da je treba začeti intenzivno razmišljati o čim bolj učinkovitih pristopih 

za zmanjševanje stresa pri zaposlenih v šolstvu. Usmeriti se je treba k samim učiteljem, jim 

nuditi usposabljanja za učinkovito spoprijemanje s stresnimi dogodki, nadalje pa je potrebno 

razmišljati o spremembi delovnih pogojev, organizacije dela, vodenja. Pomembno je čim 

bolje uskladiti potrebe zaposlenih in lastnosti samega delovnega mesta.  

2.2.5   Pristopi spoprijemanja s stresom 

Prav nihče ni odporen proti stresu, ki nas spremlja na vsakem koraku našega življenja in se 

pojavlja kot nujna posledica naših odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, v katerem 

živimo in se mu moramo prilagajati.  

Pšunder (2007) pravi, da vzgojno-izobraževalno delo terja od učitelja čas, fizično energijo, 

kreativnost, samostojnost in še marsikaj drugega, hkrati pa opozarja, da morajo učitelji najprej 

poskrbeti zase, šele nato bodo lahko skrbeli za druge. Pravi, da brez skrbi zase lahko 

propadejo še tako dobri nameni in prizadevanja.  
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Kako se ljudje odzivajo na nastale stresne situacije je seveda odvisno od vsakega 

posameznika. Vsak učitelj si najde svoje lastne individualne strategije, s katerimi obvladuje 

stres na delovnem mestu.˝Obvladovanje stresa ni odvisno le od načina, ki ga bomo izbrali, pač 

pa od mnogih faktorjev: osebnostnih značilnosti, jakosti trajanja pritiska in omejenosti oz. 

neadekvatnosti kompenzacije.˝ (Jerman, 2005, str. 483) 

Kyriacou (2001, v Pšunder, 2007) je na osnovi analize več raziskav ugotovil, da učitelji stres 

najpogosteje obvladujejo na naslednje načine: 

• poskušajo probleme obdržati v perspektivi, 

• se poskušajo sprostiti po delu, 

• izvajajo ukrepe za razrešitev problemov, 

• obvladujejo svoja čustva, 

• diskutirajo o problemih in izrazijo čustva drugim, 

• priznajo lastne omejitve, 

• načrtujejo vnaprej in postavljajo prioritete. 

Kateri je pravi pristop za uspešno spopadanje s stresom, ni mogoče jasno definirati, 

univerzalna formula za to ne obstaja. Veliko je različnih pristopov in strategij, ki se jih 

poslužujejo posamezniki-učitelji pri obvladovanju stresa, pomembno pa je, da si vsak sam 

najde nekaj, kar mu pomaga pri blaženju, preprečevanju, obvladovanju stresa pa naj bo to 

telesna aktivnost, joga, avtogeni treningi, branje, glasba, petje, zabava, meditacija itn.  

Dejstvo je, pravi Pšunder (2007), da v  delu danes vse manj uživamo in ga doživljamo kot vse 

večje breme, breme, ki posledično vpliva na naše zdravje. Stres, ki se mu izogibamo, namesto 

da bi se z njim uspešno spoprijeli, se lahko kopiči in preseže meje naše odpornosti. Takšno 

stanje pa posledično vpliva na manjšo odpornost za bolezni. Stres lahko resno ogrozi naše 

zdravje, osebnostni razvoj in delovne dosežke, vpliva pa tudi na naše najbližje, zato je 

pomembno, da se znamo s stresom konstruktivno spopadati. 
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2.3 Pomen skrbi za zdravje 

Skrb za zdravje danes ni več ozek interes posameznika, ampak postaja vse bolj tudi skrb 

družbe in s tem lahko rečemo, da ni več zasebna, ampak tudi vse bolj družbena dobrina. 

Zdravje je tako pogojeno s številnimi odvisnostmi in medsebojnimi vplivi in je tudi neločljivo 

povezano s kakovostjo življenja. Več pozornosti pri ohranjanju zdravja moramo posvetiti 

vlogi posameznika, nato družine in seveda tudi ožje družbene skupnosti v razvoju zdravstva 

(služba). Preventiva je zagotovo pomembna ekonomska kategorija družbe (Bilban, 1999). 

Skrb za zdravje, kot že omenjeno, ni samo posameznikova naložba, je naložba celega sveta. 

2.3.1   Opredelitev pojma 

Zdravje je danes opredeljeno kot neka širša vrednota, ne mislimo le na odsotnost bolezni in s 

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

blagostanja, kot je definicijo o zdravju zapisala WHO (World Health Organization) oziroma 

Svetovna zdravstvena organizacija leta 1948. 

˝Na opredelitev vplivajo tako individualne značilnosti, kot tudi družbenoekonomske, politične 

in kulturne razmere.˝ (Tylor 1991, v  Škof, 2010, str. 25) 

Zdravje je kompleksen in dinamičen sistem, kar pomeni, da je sposoben prilagajanja tako na 

pozitivne kot tudi na negativne vplive iz našega življenjskega okolja (Bilban, 1999). 

Bilban (1999, str. 26) pravi, da ˝zdravje kaže: 

• pretekla in sedanja dogajanja (odvisno od načina življenja), 

• učinke naravnih (fizikalnih, kemičnih, bioloških) in družbenih (delovnega in 

bivalnega) dejavnikov okolja, 

• reaktivnosti človeka (odzivnosti), obnašanje (vedenjske vzorce), razvade 

(neustrezne prehrambene navade itn.).˝ 

2.3.2   Življenjski slog in dejavniki tveganja 

Življenjski slog je odvisen od posameznika, vendar ga pomembno določa okolje, v katerem 

živi, in s tem še socialno-ekonomski status, socialna podpora, osebnostne značilnosti in 

življenjske izkušnje. Življenjski slog predstavlja tako obremenitev kot tudi razbremenitev in 

sprostitev (Zupančič, 2008). Danes se veliko piše predvsem o zdravem življenjskem slogu, pri 
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tem pa Zupančičeva pravi, da govorimo o naših stališčih, vrednotah ter o obnašanju na raznih 

področjih. Tako ločimo slog: 

• prehranjevanja, telesnih dejavnosti, socialnega vedenja, socialnih odnosov in 

vedenja, odločanja in še mnoga druga. 

Življenjski slog se razvija v tesnem medsebojnem učinkovanju z življenjskimi pogoji in ga ni 

mogoče kar na hitro spreminjati. Tako sta življenjski slog in življenjski pogoji dinamična 

(spremenljiva) koncepta. Oba se spreminjata v času in prostoru (Drobne in Mohar, 2004). 

Najpomembnejši dejavniki tveganja vedenjskega sloga so: nezdrava prehrana, nezadostna 

telesna dejavnost, izpostavljenost tobaku, škodljiva raba alkohola in stres.  

Polzelik Fink (2008) pravi, da so nepravilna prehrana oziroma slabe prehranjevalne navade v 

kombinaciji s telesno nedejavnostjo in močnim stresom povezane z zdravstvenimi težavami 

kot so: debelost, koronarne srčne bolezni, kap, visok krvni pritisk (hipertenzija) in sladkorna 

bolezen. V nadaljevanju članka piše, da lahko veliko zdravstvenih težav deloma preprečimo z 

zdravim načinom življenja. To pojasnjuje tako: če zmanjšamo telesno težo, se lahko izboljšajo 

nekateri zapleti debelosti (sladkorna bolezen, povišan krvni tlak, bolezni srca in ožilja, 

bolečina v hrbtu), ravno tako lahko s prehranjevanjem varujemo zdravje in preprečujemo 

dejavnike tveganja za nastanek različnih bolezni ter zdravstvenih težav.  

2.4 Skrb za ohranjanje zdravja 

Telesno zdravje je sestavljeno iz treh prvin, ki so v medsebojnem ravnovesju: prehrana, 

sprostitev in telesna aktivnost. Za zdrav način življenja je vsaka od njih pomembna, če 

zanemarimo eno področje, oslabimo njihovo celotno ravnovesje. ˝Zdrav način življenja 

pomeni živeti na način, ki nam pomaga ohranjati telesno in čustveno zdravje.˝ (Polzelik Fink, 

2008, str. 14)   

2.4.1   Gibanje: nekoč in danes 

Aristotel je že pred več kot 2000 leti zapisal: ˝Nič ne uničuje človeka bolj kot njegova telesna 

nedejavnost.˝ 

Že leta 1700 je Ramazzini opisal slabše telesne sposobnosti ljudi s sedečimi poklici, kot sta 

čevljar in krojač, v primerjavi s poštarji, ki so v stalnem pogonu. V današnjem času pa je 

skoraj vsako delo v sedečem položaju, saj sedimo v službi, doma pred televizijo, 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                            Katič Vladka; diplomsko delo 

 - 14 -

računalnikom, ko beremo knjige, revije, ko jemo. Se sploh kdaj vprašamo, kakšen je oziroma 

bi bil skupni seštevek časa, ki ga dnevno presedimo? Odgovor na to vprašanje bi bil, da 

moramo kot protiutež vse bolj ˝sedečemu˝ načinu življenja v naš vsakdanjik obvezno in 

načrtno vključevati gibanje (Sila, 2001). 

Gibanje je z napredkom oziroma razvojem civilizacije postajalo vse manj pomemben dejavnik 

človekovega vsakdanjika. Ves tehnološki napredek je sicer olajšal življenje, delo in igro, 

vendar pa nas je odtujil od gibanja, ki je osnovno za preživetje večine živalskih vrst.  S tem pa 

v zadnjem času postaja vse bolj očitno, da sta premikanje in gibanje lastnega telesa ključna za 

zdravje in preživetje človeka (Pišot in Završnik, 2005). ˝Tehnološke, socialne, urbane in 

druge okoliščine postajajo 'strup' za telesno dejavnost otrok, mladine in odraslih.˝ (Škof, 

2010, str. 15)  

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pokazala cena industrializacije in 

urbanizacije v razvitih državah, in sicer epidemija hipokinetičnih bolezni (bolezni zaradi 

pomanjkanja gibanja). V teh industrijskih, modernih deželah se je obseg telesne aktivnosti v 

življenju močno zmanjšal, kar se je odražalo tudi na upadu telesne pripravljenosti ljudi vseh 

starosti (Škof, 2010).  

Škof (prav tam) piše, da sta gibanje in telesna dejavnost izgubila prvobitne vrednote oziroma 

z manj gibanja in športa človek postaja gibalno manj učinkovit. Človek postaja ne samo 

biološko ampak ˝človeško˝ pomanjkljiv, postaja odtujen in sovražen do sebe ter ostalih okoli 

sebe.  

2.4.2   Telesna dejavnost: življenjsko pomembna investicija 

Zelo zanimiva in slikovita (pris)podoba, zapisana v zgoraj omenjeni knjigi avtorja Škofa, je 

sledeča: ˝Telesno neaktiven človek je podobno kot lev v tesni kletki – le karikatura bitja, ki ga 

je ustvarila narava.˝ (Keber, 2000, v Škof, 2010, str. 19) 

S telesno dejavnostjo lahko zajamemo širši spekter dejavnosti kot s pojmom športna 

dejavnost. Poleg športnih zajemamo še veliko drugih aktivnosti, ki pa jih ne moremo 

poimenovati kot športne, te so na primer: kolesarjenje v službo, planinarjenje, delo na polju 

itd. Telesna dejavnost je lahko nenamenska in neorganizirana oblika telesnega gibanja, pri 

delu (na kmetiji, težja fizična dela – zidarji, rudarji, poštarji), transportu (hoja ali kolesarjenje 

v šolo/službo/trgovino, tek na avtobus itd.). Tako se pojem telesna dejavnost nanaša na 
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običajno individualno telesno dejavnost (Mišigoj-Duraković idr., 2003). S temi in športnimi 

dejavnostmi posledično vplivamo na povečanje psihofizičnih sposobnosti človeka (Škof, 

2010). 

˝Telesna dejavnost je nujno potrebna za normalen biološki, socialni in mentalni razvoj ter za 

zdravje mladih ljudi, v zrelih letih in starosti pa redna, primerna telesna dejavnost ohranja 

vitalnost posameznika, ga varuje pred boleznimi in omogoča boljšo kakovost življenja.˝ 

(Škof, 2010, str. 20)  

Na vprašanje, česa se je treba zavedati in česa se moramo naučiti, Sila (2001) odgovarja, da so 

to investicije v gibanje in v šport, ki so učinkovite in najbolj rentabilne investicije našega 

življenja. Zagotovo lahko potrdimo visoko povezanost med športno-gibalno aktivnostjo in 

nivojem zdravstvenega stanja, ali povedano drugače: investicija v športno dejavnost pomeni 

investicijo v zdravje.  

2.4.3   Učinki/vpliv telesne vadbe na zdravje 

Človek, ki je redno športno aktiven (vsaj dvakrat na teden), se od človeka, ki je gibalno 

neaktiven razlikuje v mnogih pogledih. Tak človek je bolj odporen, ima več energije in s tem 

boljše razpoloženje, boljši apetit, bolje spi in tudi manj obiskuje zdravnika ter ima lepšo in 

boljšo telesno držo (Sila, 2001). 

Raziskave dokazujejo, da je aktivni življenjski slog prepleten z gibalno/športno dejavnostjo, 

pomemben varovalni dejavnik zdravja. Na človeški organizem pozitivno učinkuje že 30 minut 

zmerne aktivnosti, ki naj je bo posameznik, če je le možno, deležen vsak dan (Pišot, Završnik 

in Kropej, 2005). 

Avtorji Pišot, Završnik in Kropej (prav tam) pišejo, da aktivni življenjski slog ne pomeni le za 

dobrih 50% manjše možnosti za obolevnost in umrljivost za boleznimi srca in ožilja, ampak 

pomembno pripomore k splošni kakovosti življenja posameznika. Večkrat dokazano dejstvo 

je, da je varovalni dejavnik za zdravje ravno redna gibalna/športna dejavnost. K zdravju 

koristnim oblikam gibalnih/športnih aktivnosti prištevamo športno rekreacijo, delovno 

rekreativne aktivnosti ter transportne oblike gibanja. Redna, posamezniku prilagojena in 

intenzivna gibalno/športna aktivnost ima pozitiven in celosten vpliv na človekov organizem. 

Neposredne in posredne koristi gibalno/športne dejavnosti na zdravje ljudi so sledeče (Pišot, 

Završnik in Kropej, 2005, str. 16 in 25):  
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• ˝krepi  kosti in mišic,  

• zmanjša stres, depresijo, tesnobo, potrtost, 

• poveča samozavest, 

• vzdržuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa, 

• povečuje sposobnost samostojnega življenja v starosti, 

• preprečuje prekomerno telesno težo in debelost, 

• vzdržuje in krepi duševno zdravje, pozitivno samopodobo.˝ 

Gibalna/športna dejavnost varuje pred večino kronično nenalezljivih bolezni kot so: 

- ˝arteriosklerozo, zvišanim krvnim pritiskom, možgansko kapjo, od inzulina 

neodvisno sladkorno boleznijo, osteoporozo.˝ (Agita mundo, 2002, v Pišot, 

Završnik in Kropej, 2005, str. 16) 

2.4.4   Splošno zdravstveno stanje prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) 

Pričakovana življenjska doba prebivalcev RS iz leta 2012 je za moškega znašala 77 let in za 

žensko 83 let. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije je splošno 

zdravstveno stanje prebivalcev RS iz leta 2007 po opravljeni Anketi o zdravju in 

zdravstvenem varstvu sledeče:˝skoraj dve tretjini (61,8 %) prebivalcev Slovenije, starih 15 let 

in več, so ocenili svoje splošno zdravstveno stanje kot dobro ali zelo dobro, 27,1 % pa ga je 

ocenilo kot srednje dobro. Moški imajo o svojem splošnem zdravstvenem stanju nekoliko 

boljše mnenje, kot ga imajo ženske o svojem.˝ (Božič in Zupanič, 2009, str. 31) 

Najpogostejša bolezen ali bolezensko stanje med prebivalci Slovenije, starimi 15 let in več, 

je bila v letu 2007 bolečina v križu ali druga kronična okvara hrbta (40,7 %), sledili pa so ji 

zvišan krvni tlak (26,3 %), bolečina v vratu ali druga kronična okvara vratu (20,1 %), močan 

glavobol, migrena (15,7 %), alergija (15,3 %), revmatoidni artritis (12,7 %) ter trajna 

poškodba ali okvara zaradi posledic nezgode (10,5 %). Preostale navedene bolezni ali 

bolezenska stanja je imelo manj kot 10 % prebivalcev.˝ (Božič in Zupanič, 2009, str. 35) 

Kadilske navade prebivalcev RS, opravljene v Anketi o zdravju in zdravstvenem varstvu iz 

leta 2007, so naslednje: ˝75,1 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, niso 
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kadilci/kadilke, 6 %  je takšnih, ki kadijo občasno, 18,9 % pa vsak dan. Več kadilcev je med 

moškimi, starimi med 25 in 44 let.˝ (Božič in Zupanič, 2009, str. 56) 

2.5 Zdravstvene težave in okvare  

Ideja o preprečevanju bolezni in zdravje sta največji dobrini človeštva in stara kot človeški 

rod (Bilban, 1999, str. 22).  

V naše življenje lahko hitro in tiho vstopi bolezen, ki v nas pusti neizbrisljiv pečat. Že grški 

antični zdravnik Hipokrat je dejal, da bolj občutimo kapljico bolezni kot sod zdravja.  

Zdravje se ves čas spreminja, lahko se poboljša ali poslabša in vsekakor ni nekaj trajnega, saj 

se človek vedno giblje med dvema skrajnima poloma: med zdravjem in boleznijo (Drobne in 

Mohar, 2004). 

2.5.1   Opis nekaterih zdravstvenih težav in obolenj 

PREHLAD je virusna okužba, ki povzroča vnetje sluznic, ki oblegajo nos in žrelo. Pokaže se z 

zamašenim nosom, izcedkom iz nosu in včasih tudi z bolečinami v žrelu, glavobolom in 

slabšim počutjem. Kasneje se lahko razvijejo še drugi simptomi, ko so boleče žrelo, kašelj, 

bolečine v mišicah ali kosteh, glavobol (Smith, 1992). Prehlad je najpogostejša nalezljiva 

bolezen v razvitem svetu (Abrahams, 2007).  

HRIPAVOST, IZGUBA GLASU 

Hripavost je raskav, hripav ali piskajoč glas, ki ga navadno povzroča moteno delovanje 

glasilk v grlu, ki pogosto nastane zaradi čezmerne uporabe glasu, npr. pri učiteljih, pevcih, 

telefonistih idr. Napadi hripavosti navadno ne trajajo dolgo in se umirijo sami, če jih ustrezno 

odpočijemo, v nasprotnem primeru lahko pride do trajne okvare (Smith, 1992). 

TEŽAVE S SLUHOM 

Težave s sluhom se lahko pojavijo zaradi izpostavljanja silno glasnemu hrupu kratek čas ali 

pa zaradi dolgotrajnega izpostavljanja manjšemu hrupu. Vsak hrup nad 90 decibelov lahko 

škoduje; čim glasnejši je hrup, tem manj časa je potrebno, da nastane okvara. Po daljšem 

izpostavljanju glasnemu hrupu človek v začetku ne sliši nekaterih visokih tonov, pozneje pa 

se razširi na vse visoke frekvence in poslabša zaznavanje govorjenja (Smith, 1992).  
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UTRUJENOST IN IZČRPANOST 

Utrujenost je negativni kazalnik zdravja, ki zmanjšuje učinek pri delovni aktivnosti in je 

nastal zaradi izvajanja te aktivnosti. K utrujenosti pripomore slaba organiziranost dela, 

neurejeno delovno okolje, dolgotrajno in intenzivno delo, slabi medsebojni odnosi na 

delovnem mestu in drugo. Posebno nevarna je kronična utrujenost, kjer se utrujenost preko 

faze počitka ne kompenzira ampak celo poveča, kar pa lahko vodi v bolezensko stanje 

(Bilban, 1999). ˝Izčrpanost pa je najvišja stopnja utrujenosti, ko so porabljene vse telesne 

rezerve. Izčrpanost nastopi po hudem telesnem ali duševnem naporu.˝ (Likar, 1983, str. 95) 

GLAVOBOL 

Glavobol je ena najpogostejših vrst bolečin. Tenzijski glavobol je tisti, ki je daleč 

najpogostejši. Stres pogosto igra pomembno vlogo pri pojavljanju glavobolov. Posebno 

boleča in vztrajna oblika glavobola je migrena. Pogostejša je pri ženskah. Izzovejo jo lahko 

duševni dejavniki, kot je velika količina stresa (Smith, 1992). Večinoma si ljudje pri 

glavobolih pomagajo sami, poznajo sprožilne dejavnike, zato si prilagodijo življenjski slog 

tako, da se jim izognejo (Abrahams, 2007). 

TEŽAVE Z VIDOM  delimo na kratkovidnost in daljnovidnost. Slednja najprej povzroča 

težave pri gledanju bližnjih predmetov, nato pa prizadene tudi vid na daljavo. Osebe 

uporabljajo korekcijska očala ali kontaktne leče, ki ojačajo moč izostritve. Kratkovidnost pa 

je težava, pri kateri oseba razločno vidi bližnje predmete, oddaljeni pa so zabrisani. Pogosto je 

dedna, navadno se pojavi v puberteti, ravno tako te osebe uporabljajo korekcijska očala ali 

kontaktne leče, ki izostrijo vid na daljavo (Smith, 1992). 

VNETJE SEČIL je pogosto pri ženskah. Okužba lahko prizadene ledvici, mehur, sečnico in 

sečevoda. Preprečujemo jih z dobro osebno higieno, pitjem zadostne količine tekočine in 

rednim praznjenjem mehurja (Abrahams, 2007). 

TEŽAVE S PREBAVO se neugodno občutijo v zgornjem predelu trebuha. To je izraz za 

simptome, kot so zgaga, trebušne bolečine, bruhanje, čezmerni vetrovi. Človek, ki ima takšne 

težave, naj se izogiba hrani, ki izzove takšne simptome. Zdravo prehranjevanje in dobra 

prebava sta tesno povezani (Smith, 1992). 
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NESPEČNOST 

Ljudje z nespečnostjo težko zaspijo in imajo težave s spanjem. Čez dan so razdražljivi, 

utrujeni in so težko kos vsem nalogam. Najpogostejši vzrok so skrbi zaradi slabih novic, ki so 

jih prejeli prejšnji dan, ali pa težkih nalog, ki jih čakajo naslednji dan. Telesni vzroki so nočna 

apneja, nemirne noge, dejavniki iz okolja, način življenja ali zloraba uspaval. Nespečnost je 

lahko tudi znak duševne bolezni, tako je potrebno zdraviti očitni telesni ali duševni vzrok 

nespečnosti. Raziskave so pokazale, da mnogi nespeči ljudje spijo veliko dlje, kot sami 

mislijo. Razlika je v tem, da se pogosteje zbujajo kot ljudje z normalnim spanjem. Pri 

nespečnosti gre bolj za kakovost kot za količino (Smith, 1992).  

BOLEZNI IN OKVARE HRBTENICE  

Hrbtenica je steber iz kosti in hrustanca, ki sega od medenice do lobanjskega dela, obdaja in 

ščiti hrbtni mozeg ter podpira trup in glavo. Pod hrbtenične bolezni spadajo: prirojene motnje, 

infekcije, vnetja, poškodbe (zlom vretenc, izpah medvretenčnega sklepa idr.), tumorji, 

degeneracija (po 60. letu starosti) in druge bolezni (Smith, 1992). 

ZVIŠAN KRVNI TLAK (HIPERTENZIJA) je eden od pomembnih dejavnikov tveganja za 

nastanek bolezni srca in ožilja. Te bolezni so pri nas glavni vzrok umiranja prebivalstva. 

Povišana je tudi možnost nastanka koronarne srčne kapi in možganske kapi. Preprečevanje teh 

bolezni pa temelji na ugotavljanju ogroženosti in na odpravljanju dejavnikov tveganja. Vzrok 

za povišan krvni tlak so lahko dednost, starost in spol. To so dejavniki, na katere sami ne 

moremo vplivati, obstajajo pa vzroki, na katere lahko sami vplivamo, kot so na primer 

prevelika telesna teža, prekomerno uživanje soli, čezmerno pitje alkoholnih pijač in 

izpostavljenost stresu. Z zdravim načinom življenja ne le preprečujemo povišanje krvnega 

tlaka, ampak ga lahko uspešno zmanjšamo (Smith, 1992). 

ANGINA PEKTORIS je sinonim za značilno tiščečo prsno bolečino, ki se pojavi, kadar 

prekrvavitev srčne mišice ne zadostuje njenim potrebam. Navadno je posledica maščobnih 

oblog v stenah koronarnih žil (Abrahams, 2007). Gre za občutek utesnjenosti prsnega koša in 

ponazarja bolečino, ki jo bolnik občuti ob naporih ali včasih tudi ob razburjenju, nujen je 

počitek (Smith, 1992).  

SRČNO POPUŠČANJE je lahko življenjsko ogrožajoče stanje, pri katerem srce ne uspe 

zagotoviti zadostne prekrvavitve organov. Simptomi srčnega popuščanja lahko kvaliteto 
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življenja zmanjšajo bolj kot druge kronične bolezni (npr. sladkorna bolezen) (Abrahams, 

2007).  

Srčno popuščanje je navadno levostransko ali desnostransko. Najpogostejši simptom 

levostranskega popuščanja so težave z dihanjem, ki jih povzroča tekočina v pljuči. 

Desnostransko srčno popuščanje pa povzroča manj zasoplosti in več otekanja gležnjev in 

spodnjih udov, pogosto tudi povečanje jeter ter slaba prebava (Smith, 1992).  

SLADKORNA BOLEZEN (DIABETES)  je kronično obolenje, pri katerem se krvni sladkor 

nabira v krvi, namesto da bi se skladiščil v tkivih oziroma bil uporabljan za energijo. 

Sladkorno bolezen delimo na tip I in tip II. Bolniki s sladkorno boleznijo imajo povečano 

tveganje za pojav bolezni srca, odpoved ledvic, nastanek razdej na nogah in slepoto. V 

Sloveniji ima sladkorno bolezen vsaj 4, 5 odstotka prebivalstva. Veliko več (kar 15-krat) je 

bolnikov s tipom II. Sladkorna bolezen tipa I se običajno pojavi pred 30. letom starosti, tipa II 

pa po 40. letu (Abrahams, 2007). Vzroki za sladkorno bolezen so velikokrat geni, debelost, 

nekatere bolezni, zdravila in nosečnost (Smith, 1992).  

ALERGIJA je skupina bolezni, ki nastanejo zaradi neprimernih in pretiranih reakcij 

imunskega sistema na tujo snov, ki je običajno neškodljiva (Abrahams, 2007).  

Pri občutljivih ljudeh nastane alergija zaradi delovanja kemikalij na kožo, zaradi vdihovanja 

delcev prahu ali peloda ali pa zaradi določene hrane, ki pride v prebavila. Alergična reakcija 

nastane šele pri drugem ali naslednjih stikih s snovjo. Simptomi so naslednji: srbeče otekline, 

izpuščaji, kihanje, vnetje oči idr. Najbolj učinkovito zdravljenje alergij je izogibanje 

alergenom. Z zdravili lahko simptome omilimo ali preprečujemo, vendar pa lahko njihova 

dolgotrajna uporaba na istem mestu okvari kožo (Smith, 1992). 

ARTRITIS je vnetje sklepov, za kar so značilne bolečine, oteklina in okorelost. Najpogostejša 

oblika je osteoartritis, ki se razvije v srednjih letih in navadno nastane zaradi naravne obrabe 

sklepa. Najresnejša vrsta vnetnega obolenja sklepov je revmatoidni artritis. Simptomi se 

pojavljajo pri mlajših osebah, pogosteje pri ženskah (Smith, 1992). 

2.6 Poklicne bolezni 

Neustrezno delovno okolje, kamor štejemo hrup, temperaturo, svetlobo, vonjave in druge 

dražljaje, ki delujejo na čutila, lahko posledično negativno vplivajo na duševno in telesno 

zdravje (Slivar, 2013). 
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Kazalniki negativnega zdravja delavcev so sledeči (Bilban, 1999, str. 425): 

• ˝slabo počutje, 

• utrujenost, 

• nezadovoljstvo, 

• bolniški stalež (začasna odsotnost z dela), 

• poškodbe pri delu, 

• poklicne bolezni.˝ 

V Uradnem listu RS (Pravilnik o seznamu poklicnih boleznih, 2003) so poklicne bolezni 

definirane kot bolezni, ki so povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in 

delovnih razmer na določenem delovnem mestu ali na delu. 

Delijo se na tri skupine, in sicer: 

• poklicne bolezni povzročene z nevarnimi kemičnimi, fizikalnimi in biološkimi 

dejavniki, npr. okvare sluha zaradi hrupa, razne nalezljive bolezni itd. 

• poklicne bolezni po prizadetih organskih skupinah (bolezni kože, dihal, gibal …) 

in 

• poklicne bolezni, ki jih povzročajo rakotvorne snovi, pripravki in energije. 

2.7 Statistični podatki poklicnih bolezni 

Leta 2007 so objavili rezultate dobljene z Anketo o zdravju in zdravstvenem varstvu, ki je 

pokazala, da je bilo 30 % zaposlenih moških in 40 % zaposlenih žensk v zadnjem letu bolnih. 

Med temi, ki so bili bolni, je 40 % tako žensk kot moških nastanek ali poslabšanje svoje 

bolezni povezalo z delom, ki ga opravljajo ali so ga kdaj opravljali. To predstavlja 13,5 % 

vseh zaposlenih, medtem ko 10,3 % zaposlenih v priložnostnem vprašalniku ankete o delovni 

sili navaja psihične in fizične težave povezane z delom (Božič in Zupanič, 2009).  

O časovni stiski ali preobremenitvi z delom tako poroča 32,6 % žensk kot tudi moških. Hrupu 

ali vibracijam je izpostavljenih 38,6 % moških in 22,2 % žensk (prav tam).  
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Bolezen ali bolezensko okvaro lahko preprečimo s spreminjanjem zunanjih vplivov, ki so do 

te bolezni privedli, ali z zdravljenjem, odstranjevanjem učinkov, ki prinašajo to bolezen ali 

(enostavneje) s povečanjem odpornosti človeka. 

Zupančič (2008) slikovito zapiše, da nam zdravje in skrb za zdravje nista dana sama po sebi. 

Oboje se je potrebno naučiti vrednotiti in nenehno varovati. 
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3 PREDMET IN PROBLEM 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, koliko SRP se v Notranjsko-kraški in Goriški regiji 

redno ukvarja s športno dejavnostjo, kako skrbijo za svoje zdravje, kako pogosto so 

izpostavljeni stresnim situacijam in obremenitvam v posameznih šolskih obdobjih, ali v 

svojem poklicu čutijo znake izgorelosti ter morebitne zdravstvene težave. 

Vsi spodaj navedeni cilji se nanašajo na SRP v Notranjsko-kraški in Goriški. 

CILJI RAZISKAVE 

S predmetom in problemom so povezani naslednji cilji diplomskega dela: 

 

1. Ugotoviti, ali so vprašani specialni in rehabilitacijski pedagogi (v nadaljevanju SRP) v 

prostem času športno dejavni. 

2. Ugotoviti, kako vprašani  SRP  skrbijo za svoje trenutno zdravstveno stanje. 

3. Ugotoviti, kako pogosto se anketirani SRP počutijo napete, pod stresom, pritiskom. 

4          Raziskati, v katerem obdobju šolskega leta so vprašani SRP najbolj obremenjeni. 

5. Ugotoviti ali anketirani SRP, kdaj občutijo znake izgorelosti. 

6.  Ugotoviti, katera je najpogostejša zdravstvena težava vprašanih SRP v Notranjsko-

kraški in Goriški regiji. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

 

H1: Večina vprašanih SRP je v prostem času športno dejavnih. 

H2: Večina anketiranih SRP pravi, da bolj malo oziroma premalo skrbi za svoje zdravje. 

H3: Večina vprašanih SRP se pogosto počuti napete, pod stresom, pritiskom.  

H4: Obremenjenost večine vprašanih SRP je največja na koncu šolskega leta. 

H5: Večina anketiranih SRP občuti znake izgorelosti. 

H6: Kot najpogostejšo zdravstveno težavo večina vprašanih SRP navaja utrujenost. 
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5 RAZISKOVALNA METODA 

 

5.1 Vzorec merjencev 

V raziskavi je sodelovalo 54 SRP, ki so zaposleni v šestih šolah s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom v Notranjsko-kraški in Goriški regiji. 

Vzorec merjencev predstavljajo: 

• SRP, ki poučujejo v razredu v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (35 %) 

• SRP, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

(41 %) 

• mobilni SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih šolah (24 

%) 

Vse anketirane SRP so pripadnice ženskega spola. Starost vprašanih SRP je zelo različna, 

najmlajša je stara 26 let, najstarejša pa 59 let. Povprečna starost vseh sodelujočih tako znaša 

42 let. V povezavi s starostjo lahko govorimo tudi o delovni dobi SRP. Povprečna delovna 

doba anketiranih znaša 16 let, najnižja 1 leto, najvišja znaša kar 35 let.  

Izmed vseh anketiranih SRP učiteljev jih 15,1 % meni, da spadajo v delavski razred, kar 71,7 

% se jih uvršča v srednji razred, 7,5 % je takšnih, ki se uvrščajo v višji srednji razred in 1, 9% 

v zgornji, 3,8 % jih ne ve, v kateri družbeni status spadajo, in le ena od anketirank se ni 

opredelila glede svojega družbenega statusa. Takšen rezultat je bil pričakovan, saj se SRP kot 

učitelji večinoma uvrščajo v srednji razred, razlika je le v tem, da se imajo nekateri za višji 

srednji razred. To pa je najverjetneje povezano tudi z osebnim življenjem posameznika in 

njegovim družinskim življenjem. 

5.2 Merski inštrumentarij 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki je povzet po  vprašalniku ˝Z 

zdravjem povezan vedenjski slog˝ (CINDI Slovenija, 2008). 

Vprašalnik je razdeljen na tri tematske sklope, in sicer na splošne podatke, zdravstvene težave 

in okvare ter delovno okolje. V prvem delu se vprašanja nanašajo na spol, leto rojstva, 
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delovno dobo, poklicno izobrazbo in trenutnim delovnim mestom, v drugem delu pa z 

vprašanji poizvedujemo o zdravju, morebitnih zdravstvenih okvarah in težavah, v zadnjem, 

tretjem delu, pa z vprašanji želimo izvedeti, kakšno je delovno okolje v katerem dela SRP. 

5.3 Potek dela  

Podatke za empirični del diplomskega dela smo začeli zbirati v jesenskih mesecih šolskega 

leta 2013/2014, in sicer od oktobra do januarja. V raziskavo so bile vključene osnovne šole s 

prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom v Notranjsko-kraški in Goriški 

regiji. Vanjo so bili vključeni SRP, ki poučujejo v razredu v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom, v razredu v posebnem programu ali SRP, ki delajo v mobilni 

službi na rednih osnovnih šolah. Po predhodnem telefonskem pogovoru z ravnatelji 

Notranjsko-kraških in Goriških osnovnih šol smo vprašalnike poslali po pošti, na tri šole smo 

se odpravili osebno. Skupaj je bilo poslanih 80 vprašalnikov, vrnjenih in ustrezno izpolnjenih 

je bilo 54. 

5.4 Obdelava podatkov 

Podatke iz vrnjenih vprašalnikov smo vnesli v tabelo v programu Microsoft Excel. Dobili smo 

osnovne statistične podatke: frekvenčno in odstotkovno porazdelitev podatkov, aritmetično 

sredino, standardni odklon ter najnižje in najvišje vrednosti.  Odgovore učiteljev na nekatera 

vprašanja polodprtega tipa smo vnesli v program Microsoft Word in si z njimi pomagali pri 

razlagi podatkov. Podatki so prikazani v tabelah in grafih. 
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6 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

Rezultate raziskave smo razdelili na posamezna podpoglavja glede na prej zastavljene 

raziskovalne cilje. 

6.1 Športna dejavnost 

Med zastavljenimi cilji je bil tudi ugotoviti, koliko SRP je športno dejavnih v prostem času. 

Rezultati so prikazani v spodnjem grafu 1. 

 

Graf 1: Športna dejavnost SRP 

Že v  teoretičnem delu diplomskega dela smo pisali o pomembnosti športnega udejstvovanja 

za SRP. To očitno vedo tudi oni sami, saj jih je kar 72 % v prostem času športno dejavnih, 28 

% pa je takšnih, ki v svojem prostem času niso športno dejavni. Velik odstotek tistih SRP, ki 

so športno dejavni v prostem času, kaže na dejstvo, da jih je vse več seznanjenih s pozitivnimi 

učinki gibanja na zdravje.  

Dobljeni rezultati so seveda presenetljivi in jih lahko celo primerjamo z diplomskimi deli s 

podobno vsebino, kjer so ravno tako preverjali športno dejavnost učiteljev v različnih 

slovenskih regijah:  

• v Obalno-kraški regiji je telesno nedejavnih 13,8 % učiteljev (Lavrič, 2013), 

• v Koroški regiji je odstotek nižji, in sicer znaša le 8 % (Boštjan, 2012), 
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• na Gorenjskem 7,2 % (Alič, 2012), 

• v osrednji Sloveniji samo 7 % (Kocjan, 2012), 

• v Goriški regiji 9,6 % (Kobentar, 2013), 

• v Notranjsko-kraški regiji 15,4 % (Šivec, 2012). 

Bogatajeva (2014) je v diplomskem delu Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v 

Osrednji Sloveniji za področje športne aktivnosti SRP dobila naslednje rezultate: 33 % SRP je 

športno nedejavnih in kar 67 % tistih, ki so v prostem času športno aktivni.  

S Hipotezo 1 smo predvideli, da je delež SRP, ki poučujejo v Notranjsko-kraški in Goriški 

regiji in so redno športno dejavni v prostem času, večji od deleža tistih, ki niso športno 

dejavni v prostem času. Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj je 72 % SRP redno športno dejavnih 

v prostem času. 

Zanimalo nas je tudi, koliko dni na teden je pri SRP prisotna telesna dejavnost in kakšna je 

vrsta te dejavnosti oziroma rekreacije. Završnik in Pišot (2005) zagovarjata, da je za 

ohranjanje zdravja primerna redna zmerno intenzivna športna dejavnost, ki traja najmanj pol 

ure, vsaj petkrat tedensko. 

Preverili smo, koliko SRP je športno dejavnih po teh priporočilih. Kot zmerno telesno gibanje 

smo v vprašalniku opredelili dejavnosti, kot so hitro kolesarjenje v ravnini, zmerno hitro 

plavanje, počasen tek, hitra hoja, ples, kegljanje itd. 

Rezultat, ki smo ga dobili je bil sledeč, kar 39 % vprašanih je zmerno intenzivno aktivnih vsaj 

30 minut na teden, 9 % pa je takih, ki niso športno aktivni.  

Za različne zdravstvene rezultate so potrebne različne vrste in količine telesne dejavnosti, po 

priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije odrasli za krepitev in ohranjanje zdravja 

potrebujejo vsaj 30 minut redne telesne dejavnosti zmerne intenzivnosti večino dni v tednu, 

kar zmanjšuje nevarnost za nastanek bolezni srca in ožilja ter sladkorno bolezen, za raka na 

debelem črevesju in raka dojk. Za preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti pa 

priporočajo vsaj eno uro zmerne telesne aktivnosti na dan (Drev, 2013). 
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6.2 Skrb za zdravje SRP 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako SRP skrbijo za svoje zdravje, ali se redno in zdravo 

prehranjujejo, kakšne so njihove kadilske navade in ali dovolj spijo.  

 

Graf 2: Skrb za zdravje SRP 

Iz grafa 2 je razvidno, da več kot polovica (57 %) kar dobro skrbi za svoje zdravje, 33 % pa je 

takšnih, ki bolj malo oziroma premalo skrbijo za svoje zdravje.  

Okrog 60–65 % v raziskave vključenih razrednih učiteljev in športnih pedagogov je pokazalo, 

da kar dobro skrbi za svoje zdravje (Bogataj, 2013; Boštjan, 2012; Čosić, 2011; Kocjan, 2012; 

Lavrič, 2013). Odstopanja se pojavljajo v Goriški regiji, in sicer 72 % učiteljev kar dobro 

skrbi za svoje zdravje (Kobentar, 2013) ter Notranjsko-kraška regija, kjer le 45 % učiteljev 

kar dobro skrbi za svoje zdravje (Šivec, 2012). Kar 59 % SRP kar dobro skrbi za svoje 

zdravje v Osrednjeslovenski regiji (Bogataj, 2014). 

Raziskava Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatere zdravstvena stanja pri odraslih 

prebivalcih Slovenije (2008) je pokazala, da 57 % prebivalcev Zahodne Slovenije kar dobro 

skrbi za svoje zdravje, kar je enako kot rezultati dobljeni v naši raziskavi.  

Učitelji so tisti, ki so tudi sami bolj dovzetni za skrb za lastno zdravje, verjetno tudi zato, ker 

se morajo, tako kot na drugih področjih, tudi na tem izobraževati in truditi, da bi na pot 

zdravega življenja usmerili tudi svoje učence. Učenci pa bodo svojega učitelja lažje in bolj 
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razumeli, če jim bo on sam s svojim odnosom do športa, odnosom do sebe in svojega telesa to 

pokazal in ne le govoril o tem. Saj vemo, da je zdrav duh doma v zdravem telesu.  

Kot smo pisali že v teoretičnem delu diplomskega dela, so najpomembnejši dejavniki 

tveganja za zdravje ravno nezdrava prehrana, nezadostna telesna dejavnost, izpostavljenost 

tobaku, škodljiva raba alkohola in stres. Tudi v naši raziskavi smo poizvedovali o teh 

dejavnikih, ki posledično vplivajo na naše zdravje.  

6.3 Zdrava prehrana 

Med skrb za zdravje zagotovo spada uravnoteženo prehranjevanje, izogibanje kajenju, 

zadostna količina spanja med delovnim tednom itd., zato smo tudi pri SRP preverili, ali se  

redno in zdravo prehranjujejo.  

 

Graf 3: Prehranjevanje SRP 

Zgornji graf nazorno prikazuje, da se SRP redno in zdravo prehranjujejo s kar 76 %. 

Bogatajeva (2014) je za Osrednjeslovensko regijo dobila nekoliko boljši odstotek, kar 83 % 

SRP se jih redno in zdravo prehranjuje, zato lahko trdimo, da se SRP zavedajo vpliva zdrave 

prehrane za zdravje. 
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6.4 Kadilske navade SRP 

˝Številne zdravstvene raziskave kažejo na škodljivost kajenja za zdravje. V Sloveniji je med 

dejavniki tveganja kajenje tobaka najpomembnejši preprečljivi dejavnik tveganja za smrt in 

izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti.˝ (Koprivnikar, 2012, str. 73) Tudi v 

svetovnem merilu je kajenje tobaka drugi največji vzrok za smrtnost v svetu (Kajenje, 

24.6.2014).  

Ugotavljali smo, koliko SRP kadi. Rezultati so pokazali, da jih več kot polovica (35 

anketiranih SRP) ne kadi, 15 anketiranih jih je v preteklosti kadilo, sedaj pa več ne kadijo in 

le 4 vprašane sedaj kadijo, kar je zelo dober podatek.  

V raziskavah opravljenih med učitelji, je nekadilcev, ki niso nikoli kadili, v povprečju 70,3 %, 

kar je nekoliko več kot v naši raziskavi (Boštjan, 2012; Čosić, 2011; Kobentar, 2013; Kocjan, 

2012; Ribnikar, 2012; Šivec, 2012). V Osrednjeslovenski regiji so kadilske navade med SRP 

primerljive z našo raziskavo, izstopa le delež kadilcev, ki je večji in znaša 16 % vprašanih 

SRP (Bogataj, 2014). 

Vemo, da mora biti učitelj svojim učencem vzor, po dobljenih rezultatih lahko vidimo, da 

SRP Goriške in Notranjsko-kraške regije to zagotovo so. V današnjem hitrem tempu življenja, 

prenatrpanem in stresnem delovniku vsak kaj hitro poišče zadoščenje v nezdravih razvadah, 

kot sta lahko prav kajenje, alkohol, ali druge razvade in tako lahko z veseljem potrdim, da si 

SRP, ki so sodelovali v moji raziskavi, zagotovo najdejo drugačno pot za odpravo vseh 

napetosti in pritiskov v svojih življenjih.  

 

Graf 4: Število udeležencev kadilcev SRP 
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6.5 Količina spanja SRP 

Naspanost omogoča normalne intelektualne in socialne aktivnosti čez dan, dolgoročno pa 

vpliva tudi na ohranitev psihičnega in telesnega zdravja. Omogoča normalno delovno 

storilnost čez dan, zato je za zdravje najboljše, če človek spi do 8 ur na noč (Starc, 2008). 

 

Graf 5: Spalne navade SRP 

Kot prikazuje zgornji graf 5, SRP v večini spijo 6–7 ur na noč, kar je primerljivo s podatki, 

pridobljenimi iz raziskave Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena 

stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije (2008), ki kaže, da 48,7 % prebivalcev Zahodne 

Slovenije spi 6–7 ur na noč. Kar 15 % jih spi manj kot 6 ur na noč, kar pa je zaskrbljujoče.  

V raziskavi v Veliki Britaniji so že pred leti ugotovili, da premalo ali preveč spanja ni dobro 

za zdravje in je povezano s povečanim tveganjem za umrljivost. V skupini ljudi, ki so 

sodelovali v raziskavi in spali manj, na primer 6 ur na noč, se je smrtnost za srčno-žilnimi 

boleznimi povečala za 110% (Starc, 2008). 

V Hipotezi 2 smo predvideli, da SRP, ki poučujejo v Notranjsko-kraški in Goriški regiji, bolj 

malo oziroma premalo skrbijo za svoje zdravje, zato  hipotezo ovržemo, saj rezultati kažejo, 

da kar 57 % vprašanih kar dobro skrbi za svoje zdravje, 76 % se redno in zdravo prehranjuje, 

kar 93 % jih je nekadilcev (od tega jih 65 % nikoli ni kadilo) in večina spi od 6 do 7 ur na 

noč, kar je za odrasle posameznike zadovoljivo.  
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6.6 Stres SRP 

Za učiteljski poklic so značilne psihofizične obremenitve, saj poučevanje zahteva angažiranje 

celotne učiteljeve osebnosti, visoko koncentracijo pri delu, hkrati pa so tudi čustveno 

obremenjeni, saj svojih čustvenih reakcij ne morejo sproščeno izražati, ker so v nenehno v 

zapletih s svojimi učenci (Slivar, 2009). 

Preverili smo, ali so SRP, ki poučujejo v Notranjsko-kraški in Goriški regiji, pogosto pod 

stresom.  

 

Graf 6: Pogostost občutenja stresa med vprašanimi SRP 

Prikazani rezultati v grafu 6 kažejo, da je pogosto pod stresom 26 % SRP, občasno več kot 

polovica vprašanih in vsak dan 7 % SRP.  

Stres na delovnem mestu zagotovo neugodno vpliva na produktivnost, počutje, zdravje in s 

tem posledično na bolniško odsotnost delavcev. Stres se pri učiteljih odraža z bolniško 

odsotnostjo, neučinkovitim poukom, nezadovoljstvom na delovnem mestu, nekakovostnim 

delom v razredu itd. (Slivar, 2009). 

V Jugovzhodni regiji je delež učiteljev, ki so pogosto pod stresom, največji, kar 46 % 

(Ribnikar, 2013), najmanj pa jih je ravno v Goriški regiji, 15 % (Kobentar, 2013), in tudi v 

Notranjsko-kraški, kjer je odstotek podoben naši raziskavi, 26 % (Šivec, 2012). V Zahodni 

Sloveniji se jih po podatkih, dobljenih z raziskavo s Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in 
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nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije (2008), 19 % pogosto počuti 

napete in kar polovica občasno.  

Hipotezo 3, s katero smo predvidevali, da se večina vprašanih SRP pogosto počuti napete oz. 

pod stresom in pritiskom, lahko ovržemo, saj podatki kažejo, da se jih slaba tretjina počuti 

pod stresom (26 %).  

V povezavi s stresom govorimo tudi o izvorih, ki stres povzročajo. Slivar (2009) ugotavlja, da 

je izvorov stresa vsako leto več, med njimi navaja nenehne spremembe učnih programov, 

pojav nasilja učencev nad učitelji, vedno večje zahteve staršev po boljših učnih rezultatih in še 

bi lahko naštevali.  

Pri SRP v Notranjsko-kraški in Goriški regiji smo ravno tako poizvedovali o najpogostejših 

izvorih stresa. Ti so sledeči: 

• obremenitve na delovnem mestu (70 %), 

• preveč administrativnega dela  (54 %), 

• odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa,ki ga preživim z družino 

(48 %), 

• odgovornost za druge (24 %), 

• negotovost zaposlitve (19 %), 

• slaba organiziranost dela, slabe možnosti za napredovanje, slabi odnosi s sodelavci 

itd.  

Ravno tako tudi v Osrednjeslovenski regiji SRP na prvo mesto uvrščajo obremenitve na 

delovnem mestu (68,5 %), sledi preveč administrativnega dela (65,2 %), ter enak odstotek 

odnašanje dela domov.  

S stresom pa se lahko konstruktivno spopademo, seveda pa vsak posameznik išče svoj način 

obvladovanja stresa, ki ga doživlja v življenju. SRP v Notranjsko-kraški in Goriški regiji se 

večinoma (54 %) o težavah pogovarja s svojo družino,  skrbijo z redno rekreacijo in se o 

težavah pogovarjajo s sodelavci. Enake odgovore je pridobila Bogatajeva (2014) za SRP, ki 

delajo v Osrednjeslovenski regiji. 
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6.7 Obremenjenost SRP glede na obdobja v šolskem letu 

Z vprašalnikom smo želeli ugotoviti v katerem obdobju šolskega leta so SRP najbolj 

obremenjeni.  

Preglednica 1: Obremenjenost  

Obdobje šolskega leta Število vprašanih SRP 

Priprave na šolsko leto 9 

Na začetku šolskega leta 28 

Ob polletjih 9 

Na koncu šolskega leta 31 

Ne opazim večje obremenjenosti 4 

Moje delo me na splošno zelo obremenjuje 8 

 

V kanadski študiji, ki sta jo leta 1981 izpeljala Hembling in Gilliland, so raziskovali 

prisotnost stresa med šolskim letom pri osnovnošolskih učiteljih. Dobljeni rezultati so 

pokazali,da obstaja stresni cikel v šolskem letu, ki se izraža v štirih vrhovih, in sicer 

septembra, decembra, maja in junija. Največ stresa so učitelji doživeli ob koncu posameznega 

ocenjevalnega obdobja in ob koncu šolskega leta (Slivar, 2013). 

Priprave na šolsko leto in ob polletju predstavljajo obremenjenost enakemu številu vprašanih, 

28 SRP je obremenjenih na začetku šolskega leta. Kot je vidno iz zgornje tabele,lahko 

Hipotezo 4 potrdimo, saj je obremenjenost večine vprašanih SRP največja ravno ob koncu 

šolskega leta – 31 vprašanih SRP. 

6.8 Izgorelost SRP 

Posledica dolgotrajnega delovanja stresa in številnih obremenitev se kaže v izgorelosti 

posameznika. Izgorelost lahko pojmujemo kot podaljšan stres pri delu oziroma kot položaj, v 

katerem zahteve na delovnem mestu obremenijo ali celo presežejo posameznikove vire 

(Depolli Steiner, 2001, v Slivar 2013). Za SRP sta tako stres kot tudi izgorelost skorajda 

neizbežni. Lahko rečemo, da so SRP obremenjeni skozi celotno šolsko leto. Izgorelost, kot 

pišeta Maslach in Leiter (1997, v Slivar, 2013), je sindrom, ki ga sestavljajo emocionalna 

izčrpanost, depersonalizacija in zmanjšan občutek osebne izpolnitve. Značilnosti emocionalne 
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komponente so sledeče: utrujenost, oslabljenost, občutek preobremenjenosti, pomanjkanje 

energije itd. (Slivar, 2013).  

 

Graf 7: Znaki izgorelosti pri udeležencih 

V vprašalniku smo SRP spraševali ali v svojem poklicu občutijo znake izgorelosti (izčrpanost, 

apatija, nespečnost, kronična utrujenost itd.). Kot vidimo, jih kar 64 % občuti znake in 36 % 

jih teh znakov ne občuti. Hipotezo 5 potrdimo, saj smo predvideli, da večina anketiranih 

SRP občuti znake izgorelosti. Tudi Bogatajeva (2014) je s svojo raziskavo v 

Osrednjeslovenski regiji pridobila enake rezultate.  

6.9 Nekatere zdravstvene težave SRP 

 

Graf 8: Nekatere zdravstvene težave SRP 
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V povezavi z izgorelostjo govorimo o telesnih simptomih, ki se lahko pojavljajo: glavobol, 

napetost, težave s prebavili, kronična utrujenost, izčrpanost, nespečnost, večja obolevnost, 

povišan krvni tlak itd. 

Raziskave med učitelji in športnimi pedagogi različnih slovenskih regij kažejo, da so med 

telesnimi simptomi, ki so značilni za izgorelost, pri vseh najpogostejši ravno kronična 

utrujenost ali izčrpanost (Bogataj, 2013; Boštjan, 2012; Čosić, 2011; Kobentar, 2013; Kocjan, 

2012; Lavrić, 2012; Ribnikar, 2013; Šivec, 2012), glavobol (Bogataj, 2013; Čosić, 2011; 

Kocjan, 2012; Kobentar, 2013; Šivec, 2012), prehladi, večja obolevnost (Bogataj, 2013; 

Boštjan, 2012; Kobentar, 2013; Kocjan, 2012; Ribnikar, 2012; Šivec, 2012).  

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je ravno utrujenost tista, ki se pri SRP pogosto 

pojavlja, sledi prehlad, glavobol, nespečnost, izčrpanost, tudi težave s prebavili se pojavljajo 

pri SRP. Občasno se pojavlja tudi hripavost, kar je razumljivo, saj je takšna narava dela 

učitelja.  

S Hipotezo 6 smo predvideli, da je najpogostejša zdravstvena težava SRP, ki poučujejo v 

Notranjsko-kraški in Goriški regiji, ravno utrujenost, zato lahko to hipotezo potrdimo. 

Pogosto (večkrat v šolskem letu) utrujenost občuti več kot polovica vprašanih SRP (41 %), 

vsaj 1-krat mesečno pa 33 %. 
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7 SKLEP  

 

Ko v Google brskalnik vtipkamo besedo ˝zdravje˝ nam ponudi kar 8.560.000 zadetkov na to 

temo. To je nedvoumno tema, ki je del našega vsakdanjika tako posredno kot tudi 

neposredno. Vsak posameznik vsakodnevno dela v dobro ali slabo lastnemu zdravju. 

Raziskava, ki smo jo izvedli na Notranjsko-kraškem in Goriškem, je vezana na zdravje SRP, 

ki delajo z otroci s posebnimi potrebama v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  

Podatke smo zbirali v jesenskih mesecih šolskega leta 2013/2014,  v raziskavi je sodelovalo 

54 SRP omenjenih regij, ki poučujejo na osnovnih šolah s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom.   

Glede na predhodno zastavljene cilje smo oblikovali hipoteze ter prišli do naslednjih 

zaključkov naše raziskave:  

1. Ugotovili smo, da je večina SRP, ki poučujejo v Notranjsko-kraški in Goriški 

regiji v prostem času športno dejavnih.  

To dokazuje tudi podatek, saj je kar 72 % vseh vprašanih SRP športno dejavnih v prostem 

času, slaba tretjina pa je športno nedejavnih. V Hipotezi 1 smo predvideli, da je večina 

vprašanih SRP v prostem času dejavnih, zato smo Hipotezo 1 potrdili. 

2. Ugotovili smo, da SRP kar dobro skrbijo za svoje zdravje. 

S Hipotezo 2 smo predvideli, da večina SRP bolj malo oziroma premalo skrbi za svoje 

zdravje. Podatki, ki smo ji pridobili z raziskavo so pokazali, da 57 % SRP kar dobro skrbi za 

svoje zdravje in 33 % tistih, ki bolj malo oziroma premalo skrbijo za svoje zdravje. Da SRP 

dobro skrbijo za svoje zdravje dokazujejo tudi naslednji podatki: zdravo in uravnoteženo se 

prehranjuje 76 % SRP, kar 93 % je nekadilcev (65 % jih nikoli ni kadilo) in večina spi od 6–7 

ur na noč med delovnim tednom, kar je za odraslega posameznika zadovoljivo. Na podlagi 

dobljenih rezultatov smo Hipotezo 2 ovrgli.  

3. Ugotovili smo, da se večina SRP občasno počuti napete, pod stresom, pritiskom.  

Stres je prisoten pri SRP, ki poučujejo v Notranjsko-kraški in Goriški regiji kar dokazujejo 

tudi sledeči podatki: občasno stres občuti več kot polovica vprašanih – 54 %, 26 % vprašanih 
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pa občuti stres pogosto. S Hipotezo 3 smo predvideli, da večina vprašanih SRP pogosto občuti 

stres, vendar jih le slaba tretjina, zato smo Hipotezo 3 ovrgli.  

4. Z raziskavo smo ugotovili, da je obremenitev SRP največja na koncu šolskega 

leta.  

S 4 hipotezo smo predvideli, da je obremenjenost večine vprašanih SRP na koncu šolskega 

leta. Glede na dobljene rezultate lahko Hipotezo 4 potrdimo, saj se jih je kar 31 vprašanih 

SRP opredelilo, da v tem obdobju šolskega leta čutijo največjo obremenjenost.  

5. Ugotovili smo, da večina anketiranih SRP v Notranjsko-kraški in Goriški regiji 

občuti znake izgorelosti.  

S Hipotezo 5 smo predvideli, da večina SRP kdaj občuti znake izgorelosti. Te znake občuti 

kar 64 % vseh vprašanih, zato smo glede na dobljen rezultat Hipotezo 5 potrdili. 

6. Ugotovili smo, da je najpogostejša zdravstvena težava večine vprašanih SRP 

utrujenost. 

Z raziskavo smo želeli izvedeti, katere zdravstvene težave imajo SRP. S Hipotezo 6 smo 

ugotovili, da je ravno utrujenost prisotna pri večini vprašanih SRP, zato lahko hipotezo 6 

potrdimo.  
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Praktična uporaba raziskave 

Raziskava, ki smo jo opravili na področju Notranjsko-kraške in Goriške regije, daje vpogled v 

zdravstveno stanje SRP, ki poučujejo v teh regijah. Enaka raziskava je bila izvedena tudi v 

Osrednjeslovenski regiji, tako smo lahko nekatere podatke primerjali med seboj. SRP je 

učitelj, ki je razpet med številne naloge in vloge v svojem poklicnem profilu. Te od njega 

zahtevajo nenehno prilagajanje, budnost, aktivnost, veliko samoiniciativnosti in še bi lahko 

naštevali. Da bi človek lahko opravljal vse naloge, ki so mu dane, pa mora biti zdrav, saj le 

tako lahko deluje v svojem poklicu. Delo, ki ga opravlja SRP je nedvomno psihično, čustveno 

kot tudi telesno naporno. Kot protiutež vsem zadolžitvam, obremenitvam, stresu, ki jih 

prinaša delovno mesto, morajo v svoje življenje načrtno vnašati načine, kako zmanjšati vse 

negativne vplive, ki jih prinaša njihovo delo.  

Za zdravje zaposlenih SRP na šoli bi se lahko poskrbelo tudi tako, da bi organizirali vadbeno 

skupino, ponudili popuste na vadbene programe, ki se odvijajo v lokalni skupnosti. Res pa je, 

da za svoje zdravje največ naredi vsak posameznik, če se vsaj 30 minut na dan zmerno telesno 

giba, lahko je to hitra hoja, lahkotni tek, kar je za odrasle dovolj, da že dosežejo koristi za 

zdravje.  

Izkušnje kažejo, da se ljudje zaradi pomanjkanja časa odrečemo počitku, redni in pravilni 

prehrani, družinskemu življenju, telesni aktivnosti in spanju. Vse te omenjene opustitve 

škodljivo učinkujejo na zdravje (Slivar, 2009). K tem pa svoj delež prispevata tudi stres in 

različne obremenitve, ki so iz leta v leto večje. Zagotovo bi morali SRP zmanjšati delež 

administrativnega dela, s katerim pogosto izgubljajo energijo za nadaljnje delo z učenci. 

Supervizija je eden od načinov, s katerim si lahko SRP pomagajo pri soočanju z 

najrazličnejšimi težavami, povezanimi z njihovim delom.  

Želja nekaterih ravnateljev sodelujočih šol v raziskavi je bila, da bi želeli pridobiti povratne 

informacije glede naše raziskave, ki smo jo izvedli. Zagotovo je to velika prednost in korak 

naprej k ozaveščanju nadrejenega o zdravstvenem stanju svojih delavcev. 
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Pomanjkljivosti raziskave 

Raziskava, ki smo jo opravili, je potekala brez težav. Pričakovali smo nekoliko večje število 

vrnjenih anketnih vprašalnikov, saj bi bil vzorec z večjim številom odgovorov bolj 

reprezentativen. Veliko je odvisno od tega, ali bodo šole oz. vodstva šol svoje zaposlene SRP, 

spodbujala k reševanju. Kljub predhodnemu strahu smo bili deležni pozitivnih odzivov glede 

teme raziskave v teh dveh regijah. Večina vprašanj je izbirnega tipa in so dokaj osebno 

naravnana, zato so bili nekateri odgovori tudi prazni, saj se nekateri pri določenih vprašanjih 

niso opredelili glede svojega odgovora.  

Možnost nadaljnjih raziskav 

Raziskavo smo opravljali na različnih krajih Slovenije, trenutno razpolagamo s podatki iz 

Notranjsko-kraške, Goriške in Osrednjeslovenske regije. S tem smo že pridobili grob vpogled 

v zdravstveno stanje SRP, ki delajo v teh regijah. Zagotovo si želimo pridobiti še podatke iz 

drugih regij, saj bi nam le-ti služili kot celoten pregled na zdravstveno stanje SRP v Sloveniji. 

S podatki bi lahko opozorili na posamezne ogrožajoče dejavnike, ki vplivajo na zdravje SRP 

in podali kakšne konstruktivne nasvete, ukrepe. 

Lahko bi naredili primerjalno študijo med delovnimi pogoji, načini dela, obremenitvami, 

zdravstvenimi težavami pri SRP v tujini in Sloveniji. Ravno tako bi lahko ugotavljali, ali in 

kako preventivni ukrepi zmanjšujejo preobremenitev, povečan stres in druge negativne 

dejavnike, ki vplivajo na zdravje. Podali bi predloge in pobude za spremembe.  

Glede na že pridobljene podatke iz treh slovenskih regij, kjer delajo SRP, bi lahko ugotavljali, 

kako zdravje ocenjujejo učitelji, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami v drugih državah 

Evropske unije.  

Ena izmed možnosti nadaljnjih raziskav bi bila tudi ta, da bi primerjali zdravstveno stanje 

med predmetnimi in razrednimi učitelji ter vzgojitelji, ki se izobražujejo na Pedagoški 

fakulteti, saj imajo posamezne smeri različen poudarek na pomen gibanja v študijskih 

programih.  
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9 PRILOGE 

 

9.1 Vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. SPLOŠNI PODATKI 

1. Prosim, obkrožite ali vpišite podatek. 
 

Spol           M              Ž 
Leto rojstva ______________ 
Delovna doba  ________  let 
 

2. Na črto napišite Vašo poklicno izobrazbo s trenutnim delovnim mestom: 
 

a )_________________________________, poučujem v razredu v prilagojenem programu      
     z nižjim izobrazbenim standardom 
b) _________________________________,poučujem v razredu v posebnem programu 
c ) _________________________________, delam v mobilni službi 
d)* drugo:_______________________________________________________________ 
* V kolikor se Vaše delo deli na stacionarno (v šoli) in/ali mobilno to napišite. 
 

3. Kako bi ocenili vaš družbeni status?  
 

Družbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), družbeno močjo ter 
stopnjo ugleda, ki ju družba pripisuje določenemu položaju in osebi na tem položaju.  
a ) spodnji 
b ) delavski 
c ) srednji 
d ) višji srednji 

Spoštovani/ spoštovana specialna pedagoginja, pedagog! 

Sem Vladka Katič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer specialna in rehabilitacijska 
pedagogika. Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela opravljam raziskavo na področju 
zdravja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Mentorica diplomskega dela je dr. Tjaša 
Filipčič.  

Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen pridobivanju informacij glede zdravstvenega stanja 
specialnih pedagogov. Vsak  rešen in vrnjen vprašalnik je zame zelo dragocen. Z večjim številom 
odgovorjenih vprašalnikov bodo rezultati raziskave zanesljivejši, prav tako se bo zvečal njen 
pomen.  

Za sodelovanje in Vaš dragoceni čas  se Vam iskreno zahvaljujem! 

Postojna, 10.10. 2013 
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e ) zgornji 
f ) ne vem 
 

4. Obkrožite trditev, ki velja za vas. 

Športna dejavnost poveča srčni utrip, povzroči občutek toplote in zadihanost.  
a ) V prostem času sem športno dejaven/na. 
b ) V prostem času nisem športno dejaven/na. 
 
5. Napišite, kolikokrat ste običajno športno dejavni na teden? 

 Običajno število dni 
takšnega gibanja na teden 

(0 – 7) 

a ) Zelo intenzivno gibanje, ki traja vsaj 30 minut. 

(aerobika, tek, hitro kolesarjenje, treking, hitro plavanje, vzpenjanje 
v hribe ali gore, smučanje, tek na smučeh, fitnes, košarka ipd.) 

 

 

 

 

b ) Zmerno intenzivno gibanje, ki traja vsaj 30 minut. 

(kolesarjenje v ravnini, počasno plavanje, hitra hoja, ples, kegljanje 
ipd.) 

 

 

 

 

c ) Hoja, ki traja vsaj 30 minut. 

(sprehajanje večinoma v ravnini) 

 

 

 

6. Vpišite podatke 
Telesna teža: _________  kg 
Telesna višina:  _________ cm 
 

7. 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 bi se zredil/a. 
 
      8. Ali skrbite, da se redno in zdravo prehranjujete? 

a) DA            b) NE              
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9.  Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v bivalnih prostorih? 

          a) DA            b) NE              
 

10. Ali sedaj kadite? 

a ) Ne kadim in nikoli nisem kadil/a. 
b ) Sedaj ne kadim, prej sem kadil/a. 
c ) Sedaj kadim. 

 

11.  Koliko ur na dan med delovnim tednom običajno spite? 

a ) več kot 8 ur 
b ) 8 ur 
c ) 6 – 7 ur 
d ) manj kot 6 ur 
 

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: ______________________   DA NE 
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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 

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG 

zobozdravnik SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG 

ginekolog SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG 

specialist (1) SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG 

specialist (2) SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG 

Drugo SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG 

 

3.  Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika?  
 

Obkrožite lahko več odgovorov. 
a ) hodim na redne, preventivne preglede 
b ) ob prvih znakih bolezni 
c ) tedaj, ko si sam/a več ne morem pomagati 
d ) tedaj, ko sem 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? 

 
Napišite približno število dni, v kolikor se ne spomnite točnega števila dni odsotnosti. 
Število dni: _________ 
 

5. Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 
 

a ) zelo dobro 
b ) dobro 
c ) srednje 
d ) slabo 
e ) zelo slabo 
 

6. Kako skrbite za svoje zdravje? 
 

a ) zelo  
b ) kar dobro 
c ) bolj malo, premalo 
d ) skoraj nič 
e ) ne vem 
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7. Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 
 

a ) nikoli 
b ) zelo redko 
c ) občasno 
d ) pogosto 
e ) vsak dan 
 

8.  Če se počutite pod stresom ali pritiskom, kaj lahko navedete kot vzrok temu? 
Prosimo, obkrožite vse odgovore, ki se nanašajo na vas. Možnih je več odgovorov. 

a ) obremenitve na delovnem mestu  
b ) mobing na delovnem mestu 
c ) slabi odnosi med sodelavci 
d ) slaba organiziranost dela 
e ) slabe delovne razmere 
f ) odgovornost za druge 
g ) slabe možnosti za napredovanje, karierni razvoj 
h ) negotovost zaposlitve 
i ) slabi dohodki 
j ) odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa, ki ga preživim z družino 
k ) preveč administrativnega dela 
l ) Drugo:  ________________________________________________________ 
 

9. Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju? 
 
a ) Poslužujem se različnih metod in tehnik sproščanja. 
b ) Skrbim za redno rekreacijo. 
c ) Udeležujem se delavnic in seminarjev učenja obvladovanja stresa. 
d ) Berem knjige o preprečevanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu. 
e ) O svojih težavah se pogovarjam s sodelavci in skupaj rešujemo težave, ki se      
    pojavljajo na delovnem mestu. 
f ) O svojih težavah se pogovarjam s svojo družino. 
g ) Drugo: _____________________________________________________ 
 

10.  V katerem obdobju šolskega leta ste najbolj obremenjeni? 

a ) ob pripravah na novo šolsko leto 
b) na začetku šolskega leta 
c) ob polletjih 
d) na koncu šolskega leta 
e) ne opazim večje obremenjenosti 
f) moje delo me na splošno zelo obremenjuje 
 

11.  Ali se obremenjenost na delovnem mestu skozi vašo kariero povečuje ali zmanjšuje? 

a) povečuje 
b) zmanjšuje 
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12.  Ali kdaj občutite znake izgorelosti (izčrpanost, apatija, nespečnost, kronična utrujenost...)? 

  a) DA            b) NE              
 

13.  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 (artritis 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…) 
€ drugo, ni zgoraj našteto: 
______________________________________________________________ 

 
 

14. 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? 

 

Zdravstvena težava 

Nikoli Občasno 

(1-krat v 
šol.letu) 

Pogosto 
(večkrat v 
šol. letu) 

Zelo 
pogosto 

(vsaj 1-
krat 

mesečno) 

hripavost     

izguba glasu     

prehlad     

angina     

težave s sluhom     

utrujenost     
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izčrpanost     

glavobol     

vnetje sečil     

težave s prebavo     

težave z vidom     

nespečnost     

bolečine v vratnem delu hrbtenice     

bolečine v križu     

bolečine v kolku     

bolečine v kolenu     

bolečine v zapestju     

bolečine v komolcu     

bolečine v ramenskem sklepu     

bolečine v želodcu     

 

III. DELOVNO OKOLJE  

1. Ali radi opravljate svoj poklic? 

a) DA            b) NE              
 

2. V kakšnih prostorskih pogojih izvajate pouk, dodatno strokovno pomoč, drugo delo? 

a ) Prostorski pogoji so odlični.  
b ) Prostorski pogoji so zadovoljivi.  
c ) Prostor, kjer opravljam delo je neustrezen, saj je namenjen skladiščenju drugih stvari (fascikli, 
arhiv, skladišče igrač...) in ne učno-vzgojnemu procesu. 
d ) Prostor, kjer opravljam delo je neustrezen, saj je zdravju škodljiv. (Dopišite 
zakaj______________________________________________________) 
e ) Sploh nimam stalnega prostora, vsakič sem drugje (v prostem kabinetu, na hodniku, v knjižnici 
itd.) 
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3. V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? 
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kabinet, 
kjer se 
pripravlja
m na delo 

         

ostali 
šolski 
prostori, 
kjer se 
zadržujete 
(hodnik, 
jedilnica,.
.) 

         

 

4.  Če izvajate svoje delo na mobilni /več mobilnih lokacijah, kako pridete na delo in 
prehajate med lokacijami? 

 
a ) z javnim prevozom 
b ) s službenim vozilom 
c ) z lastnim vozilom 
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5. Ali vožnja za vas predstavlja stres? Ali se vam zdi, da je pot, kjer se dnevno 
vozite, nevarna? 

 
a) Vožnja mi ne predstavlja stresa, pot se mi zdi varna.  
b) Vožnja mi predstavlja stres, vendar se mi pot načeloma ne zdi nevarna.  
c) Vožnja mi ne predstavlja stresa, vendar je pot po kateri se vozim nevarna. 
d) Vožnja mi predstavlja stres, pot po kateri se vozim je nevarna. 
 

6.  Koliko časa na dan preživite v avtomobilu zaradi službe? 

a) 10 do 15 minut v eno smer 
b) 15 do 30 minut v eno smer 
c) 30 do 60 minut v eno smer 
d) Več kot eno uro v eno smer 
 

7.  Ali ste kdaj pomislili, da bi zaradi vožnje zamenjali službo, kjer vam ne bilo potrebno 
prehajati med lokacijami? 

a) DA            b) NE              
 

 

Hvala za sodelovanje! 

Vladka Katič 
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