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IZVLEČEK 

Namen raziskave je bil pridobiti subjektivno oceno zdravja specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov na izbranih šolah na Gorenjskem. Raziskavo smo izvedli na 

štirih osnovnih šolah s prilagojenim programom v Gorenjski regiji. V raziskavi je 

sodelovalo 35 specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj. Povprečna starost vprašanih je 

43,5 let, povprečna delovna doba 13,5 let. Podatke smo pridobivali s spletnim 

vprašalnikom, ki je bil prirejen po vprašalniku Z zdravjem povezan vedenjski slog 

(CINDI Slovenija, 2008).  

Rezultati raziskave so pokazali, da je 71 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na 

izbranih šolah na Gorenjskem v prostem času telesno dejavnih in da se najpogosteje 

odločajo za hojo kot obliko telesne dejavnosti. Ugotovili smo, da v večini skrbijo za 

zdravo prehrano, vendar obroke izpuščajo. Glede na izračun indeksa telesne mase ima 

74 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov normalno telesno težo. Na izbranih šolah 

na Gorenjskem kadi 20 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Večina specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov na izbranih šolah na Gorenjskem spi od 6 do 7 ur na noč. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi najpogosteje obiščejo splošnega zdravnika. 

Povprečna bolniška odsotnost je 4,7 dni. Kar 62 % specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov se občasno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom, najpogosteje 

zaradi obremenitev na delovnem mestu, odnašanjem dela domov, administrativnega 

dela ter odgovornosti za druge. Napetosti, stres in pritiske na delovnem mestu 

najpogosteje obvladujejo s pogovorom s svojo družino, s pogovorom s sodelavci in 

redno rekreacijo. Najbolj so obremenjeni na začetku šolskega leta, obremenjenost pa se 

z leti povečuje. Najpogostejše zdravstvene težave specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov so glavobol, težave s sluhom, prehlad in bolečine v hrbtenici. Občasno se 

pojavlja hripavost, vnetje sečil, težave s prebavo.  

KLJUČNE BESEDE: zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, telesna 

dejavnost, zdrava prehrana, stres 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SUBJECTIVE EVALUATION OF SPECIAL EDUCATORS HEALTH IN 

GORENJSKA REGION 

The purpose of the research was to collect subjective assessment of special and 

rehabilitation pedagogues' health in Gorenjska area. The research was conducted at four 

schools with adapted program in Gorenjska area. All in all, 35 special and rehabilitation 

pedagogues took part in the research. The average age of the participants is 43.5 years 

and the average years of service reached 13.5. All data was gathered by online 

questionnaire that had been modified from an official questionnaire Health and Lifestyle 

(Z zdravjem povezan življenjski slog, CINDI Slovenia, 2008). 

According to the results of the research, 71% of special and rehabilitation pedagogues 

do sports in their free time, the most frequent type of which is walking. Although the 

majority pays attention to healthy diet, they skip meals. Based on the body mass index, 

74% of special and rehabilitation pedagogues have appropriate weight. 20% of all 

special and rehabilitation pedagogues in Gorenjska area are smokers. The majority of 

the specialized pedagogues sleeps 6 to 7 hours per night. They most often see a general 

medical practitioner and the average sick leave lasts 4.7 days. What needs more 

attention is the fact that 62% of special and rehabilitation pedagogues are occasionally 

tense and suffer from stress or high pressure. The reasons for that lie in workload as 

well as in increasing taking work home, administrative work and responsibility for 

others. Tension, stress and pressures at workplace are most often coped with talking to 

family or co-workers and regular recreation. Their load is the heaviest at the beginning 

of school year. Furthermore, load seems to increase year by year. Thus, special and 

rehabilitation pedagogues suffer from several health issues, such as headache, hearing 

problems, cold and backache. Even hoarseness, inflammation of the urinary tract and 

digestion issues occasionally appear.  

 

KEYWORDS: special and rehabilitation pedagogues’ health, physical activity, healthy 

diet, stress 
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1 UVOD 

 

˝Zdravje je na splošno prepoznano kot ena največjih vrednot posameznikov in družbe, ker je 

predpogoj za človekovo udejstvovanje v vsej svoji celovitosti; prav zato je zdravje tudi odraz 

stanja posamezne družbe.˝ (Tomšič in Kofol Bric, 2014, str. 26) 

Pregovor pravi, da je zdravje naše največje bogastvo. Zdravje vpliva na naše celostno 

funkcioniranje, kar pomeni, da naloge opravljamo dobro in kvalitetno, tako na osebni kot na 

profesionalni ravni. V današnjem tempu življenja pa se soočamo z izzivi, ki so ogrožajoči za 

naše zdravje: večje obremenitve, več zahtev in nalog ter pomanjkanje časa. Uporaba 

modernih tehnologij nas kar sili v pretežno sedeče delo, primanjkuje nam časa za pobeg v 

naravo, za gibanje, izbiranje kvalitetne hrane, sprostitev. 

Narava dela od specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (v nadaljevanju SRP) zahteva 

veliko odgovornosti. SRP ne more biti le predavatelj, ki podaja učno snov, znati se mora 

poglobiti v posebnosti vsakega svojega učenca in mu s primernimi metodami in oblikami dela 

pomagati, da izkoristi svoje potenciale in doseže zastavljene cilje. Poleg dela z učenci terja 

delo SRP tudi poglobljeno delo s starši, zunanjimi strokovnjaki ter šolsko strokovno skupino z 

namenom, da je obravnava vsakega učenca kvalitetna in učinkovita. Otroci s posebnimi 

potrebami so še bolj dovzetni za konkreten vzgled iz svojega okolja in najbolje učimo, če 

izhajamo iz sebe. Skrb za zdravje ni pomembna le za vsakega posameznika in njegovo delo, 

ampak je lahko tudi odličen učni material in zgled za učence.  

V diplomskem delu smo raziskovali zdravje SRP na izbranih šolah na Gorenjskem (v 

nadaljevanju SRP na Gorenjskem) in primerjali rezultate z raziskavami, ki so bile na tem 

področju izvedene v Notranjsko-kraški in Goriški (Katič, 2014), Podravski (Pernek, 2014) in 

Osrednjeslovenski regiji (Bogataj Ivančič, 2014). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG 

Glede na 1. člen Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (2009) je 

specialni in rehabilitacijski pedagog ˝strokovnjak, ki proučuje, razvija in izvaja edukacijo in 

reedukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s posebnimi potrebami ter 

odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami (v nadaljevanju 

osebami s posebnimi potrebami) v vseh življenjskih obdobjih.˝ (Etični kodeks specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, 2009) 

NALOGE SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA 

 

Glavni cilj dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je pomagati posamezniku, da 

razvije svoje potenciale, se usposobi za čim kvalitetnejše samostojno socialno in poklicno 

življenje ter da čim bolj obvlada in kompenzira primanjkljaje, ovire oziroma motnje. (Etični 

kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 2009) 

Specialni in rehabilitacijski pedagog vedno dela v korist oseb s posebnimi potrebami in pri 

tem prevzema popolno profesionalno in človeško odgovornost za svoje ravnanje. Pri svojem 

delu mora upoštevati vse pravne norme in standarde, ki varujejo otrokove oziroma človekove 

pravice. Pri načrtovanju svojega dela, izbiri metod in pristopov mora v največji možni meri, 

upoštevati enkratnost vsakega posameznika, zagovarjati njegove interese in potrebe ter jih 

podpirati pri izražanju svojih mnenj, potreb, želja. Z osebami s posebnimi potrebami ter 

njihovimi svojci vzpostavi zaupen odnos, kjer spoštuje načelo poklicne tajnosti in je osebno 

odgovoren za pridobivanje le tistih informacij, ki so pomembne za dosego ciljev. S starši 

sodeluje in jih vključi v pripravo in izvajanje individualiziranega programa. Staršem oziroma 

zakonitim zastopnikom daje na vpogled vse svoje podatke in ugotovitve o osebi s posebnimi 

potrebami. Dolžan je varovati poklicno skrivnost. (Etični kodeks specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, 2009) 

Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je sodelovalno. Sodeluje v timih z drugimi 

strokovnjaki, prenaša svoje znanje na druge (študente, pripravnike …). Njegovo delo zahteva 

neprestano refleksijo svojega dela ter izpopolnjevanje s samoizobraževanjem, sodelovanjem v 
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timu in vključevanjem v druge formalne in neformalne oblike izobraževanja. (Etični kodeks 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 2009) 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je svetovalec ali koordinator različnih oblik pomoči in 

˝operater˝, ki sam neposredno obravnava otroka s posebnimi potrebami. (Opara v Končar, 

1997) 

Njegova naloga je, da spozna, v katerih funkcijah in procesih ter v kakšnih pogojih se izražajo 

težave otroka. Pri svoji obravnavi s posebnimi postopki izdela diagnostično oceno o otroku ter 

na podlagi le-te pripravi individualiziran program vaj in postopkov za spodbujanje ali 

korekcijo razvoja ogroženih funkcij in procesov pri učenju. Pri svojem delu uporablja učne 

vsebine kot sredstvo za spodbujanje in korekcijo procesov pri otroku, ki so pomembni za 

učenje in razvoj. (Opara, v Končar, 1997) 

2.2  ZDRAVJE 

DEFINICIJE ZDRAVJA 

 

Zdravje je stanje telesnega in duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma. 

(SSKJ, 2000) 

˝Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in 

dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku 

in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezen, 

onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot 

splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega 

posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje 

telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti 

neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le 

interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč 

odgovornost celotne družbene skupnosti.˝ (Wikipedija, 2013) 

Zdravje se v okviru koncepta promocije zdravja pojmuje kot sposobnost uresničevanja 

posameznikovih zmožnosti in kot pozitiven odziv na izzive okolja. Gre za vzpostavljanje 

dinamičnega ravnotežja med človekom in njegovim okoljem, za sposobnost izrabe 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrednota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdravstveno_varstvo&action=edit&redlink=1
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posameznikovega potenciala in za pozitivno odzivanje na izzive okolja. (Nutbeam, 1998, v 

Škof, 2010) 

Sarafino (1990, v Škof, 2010) opredeljuje zdravje kot pozitivno stanje telesne, duševne in 

socialne blaginje. 

Žmuc - Tomori (1983, v Škof, 2010) opredeljuje zdravje kot stanje, ko je človek v celoti 

sposoben razvijati svoje telesne, duševne in socialne dejavnosti. (Škof, 2010) 

2.3  POMEN TELESNE DEJAVNOSTI ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 

Že Hipokrat je priporočal intenzivno gimnastično aktivnost, zlasti hojo in tekanje. Nastopal je 

proti navadi, da ljudje preveč jedo in se premalo gibljejo. Znan je njegov znamenit nasvet o 

pomenu zmernosti za zdrav način življenja: delo, hrana, pijača, spanje, ljubezen – vsega po 

malem. Avtor gesla ˝zdrav duh v zdravem telesu˝ Juvenal izraža težnjo po duševnem in 

telesnem zdravju. (Ulaga, 1996) 

˝Telesna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih človeka nenadomestljivo vlogo.˝ (Škof, 

2010, str. 20) Telesna dejavnost je nujno potrebna za normalen biološki, socialni in mentalni 

razvoj ter zdravje mladih ljudi. V zrelih letih in starosti pa redna in primerno izbrana telesna 

dejavnost ohranja vitalnost človeka, ga varuje pred boleznimi in mu omogoča boljšo kakovost 

življenja. (Škof, 2010) 

Telesna dejavnost je ena najosnovnejših človeških funkcij in ugodno učinkuje pri večini 

kroničnih bolezni. Zmanjša tveganje za bolezni srca in žilja, možgansko kap, preveliko 

telesno težo in debelost, sladkorno bolezen tip 2, rak črevesja, rak dojke, padce pri starejših 

ljudeh in depresijo. Telesna dejavnost izboljšuje mišično-skeletno zdravje ter skrbi za dobro 

psihično počutje. Koristi telesne dejavnosti pa niso omejene le na preprečevanje ali 

omejevanje napredovanja bolezni, pač pa vključujejo izboljšanje telesne pripravljenosti, 

mišične moči in kakovosti življenja. (Krampač, 2007) 

Djomba (2012) navaja, da je redna telesna dejavnost eden ključnih dejavnikov življenjskega 

sloga za ohranjanje in izboljšanje zdravja. Nezadostna telesna dejavnost je vedenjski dejavnik 

tveganja, ki ga tesno povezujemo z različnimi motnjami in kroničnimi boleznimi. Glede na 

podatke Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju SZO) je telesna nedejavnost na 
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četrtem mestu med spremenljivimi dejavniki tveganja, odgovornimi za umrljivost. Telesna 

nedejavnost pa vpliva tudi na življenjsko dobo.  

PRIPOROČLJIVA KOLIČINA TELESNE DEJAVNOSTI 

 

Smernice SZO kažejo na to, da odrasli potrebujejo za ohranjanje zdravja skupno vsaj 150 

minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti tedensko ali 75 minut intenzivne telesne 

dejavnosti tedensko oziroma ustrezno kombinacijo obeh intenzivnosti. (Djomba, 2012, str. 53, 

v Artnik idr., 2012) 

Priporoča se vsaj 30 minut redne telesne dejavnosti zmerne intenzivnosti večino dni v tednu. 

Takšna dejavnost zmanjšuje nevarnost za nastanek bolezni srca in žilja, sladkorno bolezen, 

raka na debelem črevesju in raka dojk. (Krampač, 2007) 

Ulaga (1996) priporoča hojo. Živahna hoja namreč vpliva na vzdržljivost človeka. Poudarja 

tudi, da je poleg telesnega pomembno tudi umsko ˝razgibavanje˝ – se izobraževati, pomagati 

otrokom pri učenju, izpopolnjevati se v izražanju, reševati križanke ipd. 

ŠIRŠI POGLED NA VPLIV TELESNE DEJAVNOSTI  

 

Telesna dejavnost koristi družbi, gospodarstvu in posredno tudi drugim oblikam zdravega 

vedenja. Ima pozitivne socialne učinke. Aktivno življenje ponuja ljudem možnosti za stike z  

drugimi, s skupnostjo in z okoljem. Šport in aktivno preživljanje prostega časa ponujata 

ljudem možnost za razvoj novih veščin, srečevanje novih ljudi ter lahko prispevata k 

zmanjševanju kriminalitete in nesocialnega vedenja. Podpora telesni dejavnosti lahko vpliva 

na obnovo površin – urejanje parkov, kolesarskih stez. V Angliji in Švici so bile izvedene 

študije, ki so preučevale gospodarsko plat telesne nedejavnosti prebivalstva. Ugotovljeno je 

bilo, da znašajo stroški zaradi telesne nedejavnosti prebivalstva od 150 do 300 evrov na 

državljana na leto. (Krampač, 2007) 

Djomba (2012 v Artnik idr., 2012) ugotavlja, da se telesna dejavnost v današnji družbi 

zmanjšuje. Kot vzrok navaja uporabo modernih tehnologij v industrializirani družbi. Povečuje 

se delež prebivalstva, ki svoje delo opravlja sede, prav tako pa je tudi preživljanje prostega 

časa vedno bolj sedeče. Djomba (2012) navaja več dejavnikov, ki vplivajo na telesno 
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dejavnost, kot so: izobrazba, višina dohodka, bivalno okolje in družbeni sloj. (Djomba, 2012, 

v Artnik idr., 2012) 

Na telesno dejavnost vplivajo socialno-ekonomski dejavniki. Djomba (2014, v Tomšič (ur), 

Kofol Bric (ur), Korošec (ur), Maučec Zakotnik (ur), 2014) ugotavlja, da spremembe na 

socialno-ekonomskem področju v obdobju gospodarske krize vplivajo na zmanjšanje telesne 

dejavnosti, torej povečajo telesno nedejavnost ter s tem tveganje za pojav kroničnih bolezni.  

GIBALNE NAVADE SLOVENCEV 

 

V letih od 2001 do 2012 se je delež odraslih, ki dosegajo smernice za telesno dejavnost SZO s 

celokupno telesno dejavnostjo v starostni skupini od 25 do 64 let, značilno povečal. 

Pri ženskah se je delež povečal s 44 % na 57 % ter pri moških s 56 % na 61 %. Glede na 

geografska področja se je porazdelitev spremenila. Leta 2001 je bil delež najvišji v vzhodni 

Sloveniji in najnižji v osrednji Sloveniji. Leta 2012 je bil delež najvišji v zahodni Sloveniji in 

najnižji v vzhodni Sloveniji. (Djomba, 2014, v Tomšič (ur), Kofol Bric (ur), Korošec (ur), 

Maučec Zakotnik (ur), 2014) 

Djomba (v Tomšič (ur), Kofol Bric (ur), Korošec (ur), Maučec Zakotnik (ur), 2014) ugotavlja, 

da so se gibalne navade odraslih Slovencev v letih od 2001 do 2012 izboljšale. Razlika je 

najmanjša pri celokupni telesni dejavnosti, pri hoji pa se je delež več kot podvojil. Porast hoje 

si lahko razlagamo z učinki prizadevanj za spodbujanje hoje ter s slabšanjem gmotnega stanja, 

s čimer je povezano iskanje cenejših oziroma brezplačnih oblik gibanja. 

Izrazit porast pri zmerno intenzivni telesni dejavnosti za krepitev zdravja opaža Djomba (v 

Tomšič (ur), Kofol Bric (ur), Korošec (ur), Maučec Zakotnik (ur), 2014) v najvišje izobraženi 

skupini (za 22 %), vendar pa delež ostaja najnižji. Povečanje lahko pojasnimo z boljšo 

ozaveščenostjo, nižji delež pa s sedečim delom, ki je v tej skupini najpogostejši. 

˝Čeprav stopnja telesne dejavnosti pri odraslih Slovencih v splošnem narašča, opažamo 

neenakosti med skupinami z različnim socialno-ekonomskih ozadjem.˝ (Djomba, 2014, v 

Tomšič (ur), Kofol Bric (ur), Korošec (ur), Maučec Zakotnik (ur), str. 62) 

Kunstič (2015) ugotavlja, da so najpogostejši vzroki telesne nedejavnosti: pomanjkanje časa, 

pomanjkanje motivacije, pomanjkanje interesa, utrujenost in zdravstvene težave. 
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2.4  PREHRANA IN ZDRAVJE 

 

˝Zdrava prehrana je temelj zdravega načina življenja in pripomore k preprečevanju razvoja 

mnogih bolezni.˝ (Rotovnik Kozjek, str. 14, 2004) V sodobnem svetu je prehrana 

pomembnejši del skrbi za zdravo življenje in se zaradi hitro spreminjajočih pogojev življenja 

naglo spreminja. 

Prehranski vnos, prehranjevalne navade in prehranski status so pomembne determinante 

kroničnih nenalezljivih bolezni. So dejavniki tveganja, ki ali ogrožajo zdravje ali so varovalni 

dejavniki, ki krepijo zdravje in izboljšajo kakovost življenja. Zdrave prehranjevalne navade, 

ki se začnejo razvijati že v otroštvu, so osnovni pogoj za ohranjanje in izboljševanje zdravja, 

boljše počutje in kakovostno življenje. Na sodobne prehranjevalne vzorce vplivajo prehranska 

industrija in mediji. (Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Kranjc in Šerona, 2012, v Artnik, 

2012) 

Idealna telesna teža, upoštevajoč sestavo telesa, ki je razmerje med mišičjem in maščobo ter 

telesno višino in dobro razvitimi, napetimi mišicami, je znak idealne prehranjenosti. Znak za 

dobro prehranjenost je tudi živahnost v duševnem in fizičnem pogledu. Dobro prehranjen 

posameznik vzdržuje tudi določeno rezervo življenjsko pomembnih hranil – pusta telesna 

masa, katere največji delež predstavljajo mišice. Za optimalno funkcioniranje telesa pa 

potrebujemo tudi maščevje, zaradi katerega smo odpornejši na bolezni in podaljšamo leta 

normalnega delovanja svojega telesa v poznejše obdobje življenja. (Rotovnik Kozjek, 2004) 

UČINKI NEUSTREZNEGA PREHRANJEVANJA 

 

Mejno prehranjeni ljudje v glavnem zadostijo minimalnim dnevnim potrebam po hranilih, 

vendar pa nimajo nobenih rezerv. Ob povečanju fizioloških, presnovnih potreb organizma ne 

zmorejo vzdrževati normalnega telesnega delovanja. Poveča se tveganje za nastanek bolezni. 

Malnutracija ali slaba prehranjenost pomeni podhranjenost ter slabšo prehranjenost, ko v telo 

ne vnašamo niti minimalne količine za življenje bistvenih hranil. 

Pretirana prehranjenost se kaže kot debelost. Pretirana količina maščevja na telesu povzroči 

bolezensko debelost. (Rotovnik Kozjek, 2004) 



8 

 

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1997 debelost uvrstila med bolezni. Debelost je 

kronična presnovna bolezen, za katero je značilno čezmerno kopičenje maščob v telesu. 

Debelost povzročajo psihološki, socialni in genetski dejavniki. (Hlastan Ribič, Šerona, 

Maučec Zakotnik in Borovničar, 2012, v Artnik, 2012) 

Za prepoznavanje premajhne in prevelike telesne mase pogosto uporabljamo izračun indeksa 

telesne mase. Indeks ne odraža dejanskega deleža telesne maščobe.  

Tabela 1: Indeks telesne mase 

INDEKS TELESNE MASE ljudi razvršča v pet kategorij po podatkih Svetovne 

zdravstvene organizacije (WHO) 

Podhranjenost ITM do18,5 

Normalna telesna teža ITM = 18,5 do 24,9 

Prekomerna telesna teža ITM = 25 do 29,9 

Debelost  ITM = 30 do 40 

Ekstremna debelost ITM nad 40 

 

Debelost je povezana s povečanim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni tipa 2, različnih 

vrst raka, z nastankom hipertenzije ter z boleznimi srca in žilja. Predstavlja dejavnik za 

nastanek jetrnih bolezni, žolčnih kamnov, ortopedskih zapletov, dermatoloških sprememb, 

nevroloških in hormonskih motenj ter psihosocialnih posledic. (Hlastan Ribič, Šerona, 

Maučec Zakotnik in Borovničar, 2012, v Artnik, 2012) 

PREHRANJEVALNE NAVADE SLOVENCEV 

 

Hlastan Ribič in Kranjc (2014, v Tomšič (ur), Kofol Bric (ur), Korošec (ur), Maučec Zakotnik 

(ur)) ugotavljata, da imajo prebivalci Slovenije v povprečju nezdrave prehranjevalne navade. 

V letih od 2004 do 2012 je odstotek anketirancev, ki so zaužili tri glavne obroke na dan, 

naraščal. Z vidika pogostosti uživanja obrokov se pri manj izobraženih opažajo slabše 
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prehranjevalne navade. Hlastan Ribič in Kranjc (2014, v Tomšič (ur), Kofol Bric (ur), 

Korošec (ur), Maučec Zakotnik (ur)) v letu 2012 opažata naraščajoč trend uživanja zajtrka. 

Od leta 2001 do 2012 se je zmanjšal delež tistih, ki uživajo svežo zelenjavo enkrat dnevno ali 

pogosteje. Najmanj pogosto uživajo zelenjavo pripadniki čisto spodnjega in delavskega ter 

srednjega družbenega sloja. 

Hlastan Ribič in Kranjc (2014, v Tomšič (ur), Kofol Bric (ur), Korošec (ur), Maučec Zakotnik 

(ur)) ugotavljata, da odrasli prebivalci Slovenije uživajo prevelike količine za zdravje 

škodljivih maščob, soli in sladkorja. 

˝Čezmerna hranjenost in debelost sta v svetu in Sloveniji velika javnozdravstvena problema, 

ki se še povečujeta. Vplivata predvsem na zmanjšanje kakovosti življenja, povečujeta 

obolevnost za kronična obolenja, kot so: sladkorna bolezen, različne vrste raka, zvišan krvni 

tlak ter bolezni srca in žilja.˝ (Hlastan Ribič in Kranjc (2014), v Tomšič (ur), Kofol Bric (ur), 

Korošec (ur), Maučec Zakotnik (ur), str. 49) 

Hlastan Ribič in Kranjc (2014) navajata, da se delež anketirancev z ITM < 25 ne spreminja. 

Zmanjšuje se delež čezmerno hranjenih in povečuje delež debelih med odraslimi prebivalci 

Slovenije, predvsem na račun porasta debelosti pri moških. Delež čezmerno hranjenih je 

najvišji pri anketirancih z osnovno in s poklicno šolo. Z višanjem izobrazbe se ta delež 

zmanjšuje. Delež debelih je prav tako najvišji pri osebah z najnižjo stopnjo izobrazbe in se z 

višanjem izobrazbe zmanjšuje. Pri vseh izobrazbenih skupinah pa je opaziti naraščajoči trend 

debelosti. Največji delež debelih je glede na delo prisoten v skupini težkih fizičnih delavcev v 

industriji, rudarstvu in v gradbeništvu. (Hlastan Ribič in Kranjc (2014), v Tomšič (ur), Kofol 

Bric (ur), Korošec (ur), Maučec Zakotnik (ur)) 

Med državami Evropske unije je imelo v letih od 1999 do 2003 največ oseb, starih 15 let in 

več, težave zaradi prekomerne telesne mase in debelosti v Združenem kraljestvu (61,0 %), 

najmanj pa v Franciji (37,1 %). V Sloveniji je imelo v tem obdobju težave s prekomerno 

telesno maso in debelostjo 48,5 % oseb.  

V raziskavi Statističnega urada RS leta 2007 je bilo 55,1 % prebivalcev Slovenije, starih 15 

let ali več, prekomerno težkih ali debelih, 43 % prebivalcev je bilo normalno hranjenih in 

slaba dva odstotka podhranjenih. (Božič, Zupančič, 2009) 
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2.5  KAJENJE 

 

Koprivnikar (2012, v Artnik, 2012) navaja, da je tobak najpomembnejši preprečljivi vzrok 

smrti in kroničnih bolezni v svetu. Kajenje je pomemben vzrok neenakosti v zdravju. Žalar 

(2008) pravi, da kajenje uvrščamo med najpomembnejše posamične izogibljive vzroke 

zbolevanja in prezgodnje umrljivosti. Kajenje je za zdravje škodljivo in je dejavnik tveganja 

za nastanek srčnih bolezni, cerebrovaskularnih bolezni, kronične pljučne bolezni in pljučnega 

raka. Ravno tako je dejavnik tveganja tudi pri nosečnostnih izidih, saj vpliva na fetalno rast, 

nizko porodno težo in zmanjšanje porodne teže novorojenčka. Poleg tega ima vlogo pri 

zmanjšanju kostne gostote pri ženskah v menopavzi in pri zlomih kolkov. Je tudi dejavnik 

tveganja za nastanek sive mrene. (Kajenje, 2015)  

Glede na raziskave SZO je tobak na prvem mestu med dejavniki tveganja v Sloveniji pri 

moški populaciji in na drugem mestu pri ženski. (Highlights on health in Slovenia, 2005) V 

Evropski uniji kadi približno tretjina prebivalcev. Zaradi kajenja letno umre približno 650.000 

ljudi, od katerih skoraj polovica v starostnem obdobju od 35 do 69 let. V raziskavi 

Statističnega urada RS iz leta 2007 75,1 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, v času 

pred anketiranjem ni kadilo, 6 % jih je kadilo občasno, 18,9 % pa vsak dan. (Božič, Zupančič, 

2009) 
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2.6  SPANJE  

 

Spanje igra pomembno vlogo pri zdravju in dobrem počutju. Kvalitetno spanje lahko zaščiti 

psihično in fizično zdravje, vpliva na kvaliteto življenja in varnost. Posledice pomanjkanja 

spanca so lahko hipne, nepričakovane (npr. prometna nesreča) ali pa se pokažejo s časom kot 

na primer pojav kronične zdravstvene težave. Spanje možganom pomaga, da pravilno 

delujejo, vpliva na sposobnosti učenja, pomaga pri vzdrževanju pozornosti, sprejemanju 

odločitev in ustvarjalnosti. Pomembno je tudi pri zdravljenju srčno-žilnih bolezni. 

Pomanjkanje spanja pa je povezano s povečanim tveganjem za srčne bolezni, bolezni ledvic, 

visok krvni tlak, sladkorno bolezen in kap. Povečuje tudi tveganje za nastanek debelosti. 

Zadostno spanje vpliva na imunski sistem ter na funkcioniranje in produktivnost na delu. 

(Why Is Sleep Important?, 2012)  

 

Slika 1: Priporočljive količine spanja glede na starost (National sleep foundation, 2015, 

https://sleepfoundation.org/sites/default/files/STREPchanges_1.png) 

 

 

https://sleepfoundation.org/sites/default/files/STREPchanges_1.png
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2.7  POKLICNE BOLEZNI 

 

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

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

okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan, in so v registru poklicnih bolezni. 

Dejavniki za nastanek poklicne bolezni so: etiološki dejavnik, individualne lastnosti človeka, 

njegova prirojena in pridobljena odpornost in koincidenca s splošnim, nepoklicnim 

obolenjem. Sprožilci poklicne bolezni delujejo v glavnem neopazno, sukcesivno skozi daljše 

obdobje. Prav tako se začetek poklicne bolezni težko opazi. 

Osebe s poklicno boleznijo imajo skrajšano pričakovano življenjsko dobo, prizadeto zdravje, 

lahko sta prizadeti splošna in specifična delovna zmožnost ter moteno zadovoljevanje 

življenjskih potreb. Pri poklicni bolezni je vir obremenitev oziroma škodljivosti samo pri 

poklicnem delu. (Bilban, 1999) 

BOLEZNI V ZVEZI Z DELOM 

 

Sodobna industrijska družba se sooča s tveganjem za bolezni v zvezi z delom, kjer je vir 

obremenitev oziroma škodljivosti pretežno pri poklicnem delu, manj zunaj njega. Tu gre za 

poklicno bolezen z zdravstvenega in ne tudi s pravnega vidika.  

Pri boleznih v zvezi z delom bi bilo težko ugotavljati vzorčno zvezo med boleznijo in daljšim 

opravljanjem določenega dela. Bolezni v zvezi z delom so lahko posledica različnih 

dejavnikov. (Bilban, 1999) 

2.8  ZDRAVSTVENE TEŽAVE UČITELJEV 

 

Čosić (2011) ugotavlja, da se pri večini učiteljev v Zasavju občasno pojavljajo zdravstvene 

težave: hripavost, izguba glasu, prehlad, utrujenost, izčrpanost, bolečine v vratnem delu 

hrbtenice, križu, kolku in želodcu ter težave z vidom. Med pogoste in zelo pogoste 

zdravstvene težave učiteljev v Zasavju spadajo predvsem utrujenost (42 %), prehlad (25,3 %) 

in hripavost (22,2 %). Čosić (2011) predpostavlja da je visok odstotek hripavosti povezan z 

glasnim govorjenjem v razredu.  
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Kocjan (2012) ugotavlja, da učitelji v osrednji Sloveniji občasno občutijo zdravstvene težave: 

hripavost, prehlad, izčrpanost, utrujenost, glavobol in nespečnost. Občasno se soočajo tudi z 

bolečinami v vratu, križu, želodcu ter z izgubo glasu.  

Pri učiteljih v Notranjsko-kraški regiji se pogosteje pojavljajo naslednje zdravstvene težave in 

okvare: prehlad, utrujenost, izčrpanost, glavobol, bolečine v vratnem delu hrbtenice in v križu, 

težave s prebavo in nespečnost. Šivec (2012) ugotavlja, da se 10,6 % učiteljev v Notranjsko-

kraški regiji zelo pogosto ali pogosto srečuje s hripavostjo. Zaskrbljujoči so visoki odstotki pri 

občasnih, pogostih ali zelo pogostih težavah z utrujenostjo (95,5 %), izčrpanostjo (72,7 %), 

glavoboli (65,1 %) in težavami s prebavo, saj so omenjene težave tipični simptomi stresa. 

(Šivec, 2012)  

Lavrič (2013) ugotavlja, da se učitelji v Obalno-kraški regiji s hripavostjo ali izgubo glasu ne 

srečujejo pogosto. Le 5 % vprašanih učiteljev se namreč s hripavostjo srečuje pogosto. 73,8 % 

učiteljev Obalno-kraške regije se enkrat letno sreča s prehladom, kar 18,8 % učiteljev pa se 

zelo pogosto počuti utrujeno. Občasne težave z glavobolom ima 56,3 % učiteljev Obalno-

kraške regije. (Lavrič, 2013)  

Boštjan (2012) ugotavlja, da se pri večini učiteljev v Koroški regiji občasno pojavljajo 

prehlad, hripavost, utrujenost, izčrpanost ter glavobol. Med pogoste in zelo pogoste težave 

spadajo utrujenost (47,1 %), prehlad (25,3 %) in hripavost (21,1 %).  

Kobentar (2013) ugotavlja, da se učitelji v Goriški regiji največkrat spopadajo z naslednjimi 

zdravstvenimi težavami: z utrujenostjo, prehladom, glavobolom in hripavostjo. 60,4 % 

učiteljev v Goriški regiji se občasno sreča z glavobolom, 15,1 % ima prehlade pogosto, 5,7 % 

pa zelo pogosto. 56,6 % učiteljev v omenjeni regiji je občasno hripavih, 18,9 % pa pogosto. 

(Kobentar, 2013)  

Med pogoste in zelo pogoste zdravstvene težave učiteljev Jugovzhodne regije spadajo 

utrujenost (47,5 %), izčrpanost (37,5 %) in prehlad (21,5 %). (Ribnikar, 2012) Najpogostejša 

zdravstvena težava učiteljev v Prekmurski regiji je utrujenost. Pogosto pa se pojavljajo 

prehladi, utrujenost, izčrpanost, glavobol, bolečine v vratnem delu hrbtenice, bolečine v križu, 

težave s prebavo in nespečnost. (Bogataj, 2013) 

Glasovna motnja je vsaka neugodna sprememba glasu, ki jo zaznamo s sluhom. Bolniki, ki 

imajo težave s hripavostjo, navajajo naslednje težave: spremenjen glas, izguba glasu, 
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utrujenost po daljšem govorjenju, zadihan in tih glas, pogosto odkašljevanje, bolečine pri 

govorjenju, praskanje v grlu in občutek tujka. Glasovne motnje delimo na organske in 

funkcionalne, pri tem pa ne upoštevamo vzroka nastanka motnje. Pedagoški delavci so pri 

delu močno glasovno obremenjeni ter hkrati odvisni od svojega glasu. (Gluvajić, Bilban, 

Hočevar Boltežar, 2012) 

Kovess-Masféty, Sevilla-Dedieu, Rios-Seidel, Nerrière in Chan Chee (2006) so, ugotovili, da 

učitelji nimajo slabšega duševnega zdravja. V največji meri se učitelji soočajo s prehladi; 

moški imajo več težav tudi z vnetjem očesne veznice in vnetjem sečnega trakta; ženske 

večkrat zbolijo za bronhitisom, imajo težave s kožo in krčnimi žilami. Kovess-Masféty, 

Sevilla-Dedieu, Rios-Seidel, Nerrière in Chan Chee (2006) ugotavljajo, da imajo učitelji 

največ zdravstvenih težav z zgornjimi dihali in z glasom.  

Kovess-Masféty, Sevilla-Dedieu, Rios-Seidel, Nerrière in Chan Chee (2006) navajajo nekaj 

domnev za nastanek zdravstvenih težav učiteljev: 

Izpostavljanje prahu krede lahko povzroča težave s kožo. 

Pretežno stoječe delo lahko povzroča težave s krčnimi žilami. 

Omejitve na delu (zadrževanje urina, premalo pitja) so lahko razlog za vnetje sečnega trakta. 

(Kovess-Masféty, Sevilla-Dedieu, Rios-Seidel, Nerrière in Chan Chee, 2006) 

2.9  STRES 

 

Stres je telesna reakcija na mobilizacijo obrambnih mehanizmov proti grožnji, ki jo zazna 

naše telo. Je sklop telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih reakcij na okoliščine, ki sprožijo v 

človeku zmedenost, nejevoljo in vzburjenost. Stres lahko deluje pozitivno ali negativno, saj 

reakcije ne izvirajo zgolj iz stresnih dejavnikov, temveč predvsem iz našega zaznavanja 

dogodka in odziva nanj. (Youngs, 2001) 
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DEJAVNIKI STRESA – STRESORJI 

 

K dejavnikom stresa štejemo vsak dejavnik, ki lahko ogrozi telesno in psihično integriteto 

posameznika. Slivar (2013) navaja univerzalne stresorje (bolezen, vojna, potres …) in 

individualne stresorje, ki so specifično škodljivi le za posameznika. Vsaka oseba ima svoje 

psihične (notranje) in socialne (zunanje) stresorje, na katere se odziva različno. (Slivar, 2013) 

Posledice stresa so odvisne od: 

 vztrajnosti stresnih dogodkov in prežetosti z njimi, 

 časa pojavljanja stresnega dogodka, 

 narave ožjega okolja posameznika, predvsem medosebnih odnosov s pomembnimi 

osebami zanj, 

 priložnosti za poseganje v svoje okolje, 

 pomena, ki ga dajemo izkušnjam, 

 drugih značilnosti posameznika. (Slivar, 2013) 

INDIKATORJI STRESA 

 

Ljudje na stres različno reagiramo. Nekatere reakcije so prikrite in se jih ne zavedamo, druge 

pa povzročajo napetosti, pospešen srčni utrip, nezmožnost koncentracije, nespečnost, 

glavobole, napete mišice, lahko celo želodčne razjede. 

Kratkoročni stres lahko povzroči glavobol in bolečine v želodcu; dolgoročni stres pa povzroča 

razjede in bolezenska stanja, kot sta visok krvni pritisk in artritis. Neukročen stres lahko 

prispeva k boleznim srca in žilja ter slabi telesne organe. (Youngs, 2001) 

Indikatorji stresa so lahko fiziološki (sprememba krvnega tlaka, zvišana raven določenih 

hormonov v telesu), doživljajski (čustva strahu, jeze …) ali vedenjski (ekspresivni znaki 

čustvovanja ali kognitivne spremembe). 

Slivar (2013) navaja tri skupine simptomov, ki kažejo na preveliko izpostavljenost stresu: 

 duševni simptomi (nezadovoljnost, žalost, nezmožnost uživanja v prijetnih stvareh, 

nemir, napetost, negotovost, občutek nekoristnosti, jeza, raztresenost, pretirana 

zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe, sumničavost, cinizem, napadi panike); 
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 vedenjski simptomi (zapiranje vase, odklanjanje dodatnih delovnih nalog ali nekritično 

sprejemanje večjega števila novih nalog, težave pri sprejemanju odgovornosti, 

pretirana poraba nikotina, kave in alkohola, hazardne igre, nespečnost, zamujanje na 

delo, slaba osebna higiena, neurejenost, nenadzorovani izbruhi jeze, seksualne težave, 

nepriznavanje težav); 

 telesni simptomi (pogosta obolevnost, fizična izčrpanost, glavobol, bolečine v hrbtu, 

rana na želodcu, spremembe teka, pridobivanje ali izguba teže, slabosti, prebavne 

motnje, zaprtje). 

POKLICNI STRES 

 

Stres je odziv organizma na doživljaj iz okolja. Glede na delovno okolje pa je stres kot 

opaženo porušeno ravnotežje med zahtevami delovnega mesta ter posameznikovimi 

zmožnostmi, da jih izvede, ko so pomembne tudi posledice neuspeha. (Bilban, 2007) 

Poklicni stres je danes prepoznan kot eden izmed pomembnih neposrednih in posrednih 

vzrokov za nezadovoljstvo z delom, anksioznost, depresivno razpoloženje, koronarne srčne 

bolezni, absentizem ipd. (Jex, 1998, v Silvar, 2008). Cartwright in Cooper (1997, v Silvar, 

2008) ter Cooper, Dewe in O´Driscroll (2001, v Silvar, 2008) razvrščajo stresorje na 

delovnem mestu v šest glavnih dejavnikov: 

 intrinzični dejavniki poklica (delo samo), 

 vloge posameznika v organizaciji, 

 medosebni odnosi pri delu, 

 razvoj kariere, 

 organizacijski dejavniki, 

 povezava med delom in zasebnim življenjem. 

STRES IN PEDAGOŠKI POKLIC 

 

˝Učiteljski poklic je nedvomno med tistimi poklici, v katerem se stres, povezan z delom, 

najpogosteje pojavlja.˝ (Modrijan, 2007)  
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Stres pri učiteljih povzroča težave na področju duševnega in telesnega zdravja in vpliva na 

kakovost in učinkovitost vzgojno-izobraževalnega dela. Stres povzroči več odsotnosti z dela 

ter slabša zadovoljstvo z delom in delo v razredu. (Slivar, 2013) 

Zaradi narave dela se učitelji pogosto počutijo izolirano in imajo malo možnosti za interakcijo 

s sodelavci. Drugi razlogi za stres so povezani z apatičnostjo otrok, pomanjkanjem časa za 

priprave in premajhno podporo nadrejenih. Učitelji menijo, da se starši manj zanimajo za delo 

in izobrazbo otrok kot nekoč in da so s tem prepuščeni sebi v svoji skrbi za otroke, njihov 

napredek in blaginjo. (Youngs, 2001) 

Učitelji začetniki vstopajo v poklic z visokimi pričakovanji in vizijo v prihodnost ter misijo 

izobraževati otroke. Vendar pa jim zahteve, pritiski in delovne razmere lahko zadušijo delovni 

elan ter postavijo ovire na njihovi misiji. Vse to vodi v razočaranje in tudi izgorelost. (Gold 

and Roth, 1993) 

Lorger (2009) ugotavlja, da 45 % od 211 vprašanih učiteljev in učiteljic svoje delo (na 

splošno) ocenjuje kot močno stresno, 21 % kot izjemno stresno. Ugotavlja tudi, da sta 

najpogostejši strategiji za spoprijemanje s stresom iskanje socialne pomoči ter beg – umik. 

Lorger (2009) ugotavlja, da učitelji z daljšo delovno dobo pogosteje in intenzivneje doživljajo 

čustveno izčrpanost in depersonalizacijo. 

IZVORI STRESA PRI UČITELJIH 

 

Youngs (2001) ugotavlja, da so možni izvori stresa pri učitelju preveč dela in premalo časa 

zanj, preveč odgovornosti, pomanjkljive povratne informacije, nerazrešeni konflikti s 

sodelavci in pomanjkanje osebne podpore sodelavcev, delo z ljudmi, ki povzročajo stres, ker 

so prezahtevni, anksiozni, neodločni, kronično kritični in depresivni, ter delo, ki onemogoča 

interakcijo z odraslimi. Možen izvor stresa je nejasnost ali togost pri delu, nejasne poklicne 

naloge, prekinjanje delovnega procesa zaradi drugih nalog, npr. vedenjska problematika, 

nenehno spreminjanje ali enoličnost dela in udeleževanje sestankov. Stres lahko učitelj občuti 

kadar drugi sprejemajo odločitve in spremembe o učiteljevem delu ter pričakujejo, da jih bo 

le-ta sprejel in udejanjil. Za učitelja je lahko stresen občutek, da je sam preveč ali premalo 

usposobljen za delo, ki ga opravlja.  

Youngs (2001) navaja devet ključnih stresorjev za vzgojitelje in učitelje: 
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1. Pričakovanja 

Učitelj doživlja stres zaradi strahu, da ne bom mogel izpolniti svojih pričakovanj in 

pričakovanj drugih. Stres lahko doživlja zaradi previsoko ali prenizko postavljenih ciljev. 

Lahko dobi občutek, da pretekli osebni dosežki in uspehi danes niso več dobri. Doživlja strah, 

da ni dovolj prožen in ustvarjalen pri uvajanju novih učnih metod. 

2. Samoizpolnitev 

Učitelj ima lahko občutek, da njegove osebne vrednote pri delu v razredu ne pridejo do izraza. 

Lahko ima prepričanje, da nihče ne opazi rezultatov njegovega dela, in razmišljanje, da je 

˝trava na drugi strani bolj zelena˝. Učitelj ima lahko občutek zaprtosti v ˝izobraževalni svet˝, 

odmaknjen od ˝realnega sveta˝. 

3. Osebne potrebe 

Učitelj lahko doživlja stres zaradi potrebe po višjem statusu in spoštovanju, redkih priznanj 

nadrejenih, neuresničene želje po hitrem napredovanju, razočaranja, ker učenci in sodelavci 

ne cenijo dovolj njegovega trdega dela, primerjave osebnih standardov in učinkovitosti z 

ljudmi, ki so videti uspešnejši, njihovi napori pa manjši, naključja, ko se sodelavcu ponudi 

˝dobra priložnost˝ in uspe, nizke plače, vseh posledic pomanjkanja denarja. 

4. Odnosi z otroki 

Učitelj lahko doživlja stres ob spoznanjih, da delo v razredu premalo pripravi učence na 

poznejše življenje ali da so interesi in sposobnosti otrok tako različni, da ni mogoče 

zadovoljiti vseh njihovih potreb, ter da se disciplina v razredu in v šoli neprestano slabša. 

Učitelj lahko doživlja stres ob strahu, da ocene ne izražajo ustreznega razvoja in napredka 

učencev. 

5. Kompetentnost 

Učitelj lahko doživlja stres zaradi strahu pred vedno težjim komuniciranjem z otroki. Strah ga 

je, da bosta manjši trud in predanost razumljena kot nekompetentnost. Stres občuti tudi zaradi 

strahu pred pojemajočo fizično močjo ter kompetentnostjo, ki ju povzroča staranje in težke 

življenjske izkušnje. 

6. Notranji konflikti 
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Učitelj se sooča s strahom, ker ga okolica ocenjuje, da dela ni opravil tako dobro, kot bi ga 

lahko. Strah doživlja lahko pred nekaterimi vsebinami, ki jih težje podaja. Učitelj ima težave, 

ki nastajajo zaradi prilagajanja zahtevnega programa strogo omejenemu času in zaradi 

naraščajočih različnosti učnih metod ter materialov. Učitelj ima lahko osebne omejitve v 

primerjavi z drugimi ljudmi ter prepričanje, da kljub dolgoletnim izkušnjam še vedno tako 

malo ve o poučevanju. Stres lahko doživlja zaradi naraščajoče odgovornosti pri sprejemanju 

odločitev, pritiska stalnih časovnih rokov, občutkov krivde, ki nastajajo zaradi pomanjkanja 

samodiscipline, utrujenosti, nepopolne priprave na učno uro, neodločnosti in drugih vzrokov. 

Učitelj lahko dvomi v uspešno delo in lastno učinkovitost ter doživlja strah, da njegov trud ni 

zadosten. Lahko občuti brezup in nemoč ob najrazličnejših dogodkih v bližnjem okolju in 

svetu. 

7. Konfliktne vrednote in situacije 

Učitelj lahko doživlja stres zaradi potrebe po stalnem iskanju odgovorov na različna vprašanja 

v zvezi z vzgojo in poučevanjem ter zaradi prepletanja konfliktnih učnih filozofij in praks. 

Lahko doživlja frustracije ob soočanju z različnimi vrednotami in izkušnjami na delovnem 

mestu. Lahko sumi, da ni dovolj sprejemljiv za tiste vrednote, ki naj bi bile nujne za osebno 

rast in socialno odgovornost. Učitelj ima lahko občutek, da otroci vedno manj spoštujejo 

tradicijo, znanje, dosežke, standarde odličnosti in trdega dela. Strah ga je, da bodo učenci 

zaključili šolanje s sistemom vrednot, ki jim ne bo omogočal učinkovitosti v poznejšem 

življenju. Ima lahko neprijetne občutke ob vsiljevanju svojih vrednot drugim, strah, da je v 

svetu, kjer so zahteve učencev po svobodi vedno večje, za učitelje vedno manj prostora. 

Učitelj se sooči s spoznanjem, da pedagoški poklic ni dovolj cenjen. Lahko ima notranje 

konflikte ob poskusih uravnoteženja osebnih prepričanj z družbenimi normami. 

8. Družbena sprejetost 

Učitelj lahko doživlja stres zaradi: sramu ob zakonskih težavah ali negotovih družinskih 

razmerah; občutka, da mu ostaja ob vseh delovnih zahtevah premalo časa za osebne stvari, 

družino, rekreacijo; nezmožnosti aktivnega delovanja v skupnosti zaradi podaljšanega urnika 

in povečanih učnih odgovornosti; sprememb v societalnih vrednotah. 

9. Profesionalna omejenost. 
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Učitelj lahko doživlja stres zaradi: občutka nezadostne avtonomije in avtoritete v razredu; 

bremena administrativnih odločitev; pogoste prekinitve dela zaradi delovnih obiskov, 

sestankov, požarnih vaj, izvenšolskih aktivnosti, izletov, odsotnosti otrok in lastnih bolezni. 

(Youngs, 2001) 

Youngs (2001) govori tudi o pozitivnih stresorjih pri pedagoškem delu, saj je določen stresor 

lahko koristen in prinese zadovoljstvo, npr. napredovanje, izguba telesne teže, spremljanje 

otrokovega prvega nastopa … (Youngs, 2001) 

Stres pri učitelju lahko povzroči upadanje delovnega zadovoljstva, kar vpliva na slabše 

delovne rezultate. Kyriacou (1990, v Slivar, 2008) razvršča vire stresa pri učiteljih v šest 

glavnih skupin: 

1. Šibka motivacija učencev 

Problematika šibke motivacije učencev se povezuje s trudom, ki ga učitelj vloži v poučevanje 

takšnih učencev, in na drugi strani majhne možnosti za izboljšanje takšnega stanja.  

2. Nedisciplina učencev 

Se povezuje s šibko motivacijo učencev.  

3. Slabi delovni pogoji 

Vključujejo neustrezno opremo za izvajanje pouka, neustrezne prostore za osebje, poučevanje 

na več lokacijah ipd.  

4. Časovni pritiski 

Od učitelja se zahteva, da v kratkem času opravi veliko število nalog. 

5. Nizek status učiteljevega poklica 

Širša družba ne ceni oziroma slabo ceni poklic učitelja, kar se odraža v nizkih plačah in 

razpravah o vzgoji in izobraževanju, posebej v medijih. 

6. Konflikti s sodelavci 
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Skok in Mihalič (1996, v Slivar, 2008) sta stresogene dejavnike učiteljev razdelila v tri večje 

skupine: področje dela z učenci, področje obremenitev, povezanih s strokovnim delom, in 

področje odnosov s sodelavci. (Skok, Mihelič, 1996, v Slivar, 2008) 

Slivar (2008) ugotavlja, da pri osnovnošolskih učiteljih na stopnjo zadovoljstva z delom kot 

najmočnejši stresorji vplivajo predvsem preobremenjenost z delom, vzpostavljanje in 

vzdrževanje discipline pri pouku ter hrup v šoli. Za osnovnošolske učitelje je želja po 

zamenjavi službe najbolj povezana z občutkom preobremenjenosti z delom. Ta pa nastane 

zaradi neustrezne količine dela, ki ga mora nekdo opraviti pod časovnim pritiskom oziroma v 

določenem času in se povezuje z nezadovoljstvom, anksioznostjo, depresijo in delovno 

neučinkovitostjo. (Cooper idr., 2001, v Slivar, 2008) 
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3 PREDMET IN PROBLEM 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, koliko SRP v Gorenjski regiji je telesno dejavnih, ali in 

v kolikšni meri skrbijo za zdravo prehranjevanje ter kako se odraža njihov način 

prehranjevanja pri izračunu indeksa telesne mase. Ugotoviti želimo, koliko SRP v Gorenjski 

regiji je kadilcev in kakšne so njihove spalne navade, katerega zdravnika najpogosteje 

obiščejo ter koliko so odsotni z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Zanima nas, ali so SRP v 

Gorenjski regiji izpostavljeni stresu, kaj prepoznajo kot njegov vzrok in kako obvladujejo 

stres, napetosti in pritiske na delovnem mestu. Nameravamo tudi izvedeti, s katerimi 

zdravstvenimi težavami se najpogosteje soočajo SRP v Gorenjski regiji. 

Vsi spodaj navedeni cilji se nanašajo na SRP v Gorenjski regiji. 

4 CILJI RAZISKAVE 

 

V okviru raziskave želimo:  

1 Ugotoviti, ali SRP na Gorenjskem skrbijo za svoje zdravje – so športno dejavni, se 

zdravo prehranjujejo, ali ogrožajo svoje zdravje s kajenjem, dovolj spijo. 

2 Ugotoviti, kako pogosto SRP na Gorenjskem obolevajo in koliko so odsotni z 

delovnega mesta zaradi bolezni. 

3 Ugotoviti, pri katerem zdravniku specialistu SRP na Gorenjskem najpogosteje 

poiščejo pomoč. 

4 Ugotoviti, koliko so SRP na Gorenjskem izpostavljeni stresu na delovnem mestu 

ter kako stres obvladujejo. 

5 Ugotoviti, kdaj so SRP na Gorenjskem najbolj obremenjeni glede na šolsko leto 

ter ali se obremenjenost na delovnem mestu z leti zmanjšuje ali povečuje. 

6 Ugotoviti, katera so najpogostejša bolezenska stanja, zdravstvene težave, s 

katerimi se soočajo SRP na Gorenjskem. 
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kolikšen odstotek SRP na Gorenjskem je športno dejavnih? 

2. Kolikšen odstotek SRP na Gorenjskem skrbi za redno in zdravo prehrano? 

3. Kolikšen odstotek SRP na Gorenjskem kadi? 

4. Kolikšen odstotek SRP na Gorenjskem spi 8 ali več kot 8 ur dnevno? 

5. Katerega zdravnika so SRP na Gorenjskem v zadnjih 12 mesecih obiskali 

najpogosteje? 

6. Koliko dni so bili v povprečju SRP na Gorenjskem odsotni z delovnega mesta 

zaradi bolezni?  

7. Ali se SRP na Gorenjskem dnevno soočajo s stresom in pritiski? 

8. V katerem obdobju šolskega leta so SRP na Gorenjskem najbolj obremenjeni?  

9. Kolikšen odstotek SRP na Gorenjskem opaža, da se obremenjenost skozi kariero 

povečuje? 

10. Katere so najpogostejše zdravstvene težave SRP na Gorenjskem?  
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5 RAZISKOVALNA METODA 

5.1  VZOREC MERJENCEV 

 

V raziskavo je bilo vključenih 35 SRP iz štirih osnovnih šol s prilagojenim programom na 

Gorenjskem.  

 

Graf 1: Delovna mesta SRP na Gorenjskem 

Graf prikazuje delovna mesta SRP na Gorenjskem, ki so sodelovali v raziskavi. Nihče od 

vprašanih ni zaposlen v kombinaciji dela v razredu in mobilne službe. Po izobrazbi je 83 % 

vprašanih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Izobrazba ostalih vprašanih je socialni 

pedagog in pedagog. 

Vse anketirane SRP so pripadnice ženskega spola. Povprečna starost vprašanih SRP je 43,5 

let. Med njimi imata najstarejša predstavnica 58 let in najmlajša 24 let. Povprečna delovna 

doba anketiranih je 13,5 let. Med njimi je najvišja 35 let in najnižja 1 leto. 

5.2  MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

 

Raziskavo smo izvedli z anonimnim vprašalnikom, ki je bil povzet in prilagojen potrebam 

raziskave po anketnem vprašalniku ˝Z zdravjem povezan vedenjski slog˝ (CINDI Slovenija, 

2008). Vprašalnik je bil objavljen na spletu preko aplikacije 1ka, ki omogoča storitve 

spletnega anketiranja. 

Vprašalnik sestavlja 20 vprašanj. V prvem delu se nanašajo na življenjski slog vprašanih, v 

drugem na zdravstvene težave in okvare, v tretjem delu pa nas zanimajo splošni podatki. 
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5.3  POTEK DELA 

 

Podatke za empirični del diplomskega dela smo zbirali od novembra 2014 do januarja 2015. 

V raziskavi so sodelovali SRP iz Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Osnovne šole 

Poldeta Stražišarja Jesenice, Osnovne šole Helene Puhar Kranj in Osnovne šole Jela Janežiča 

Škofja Loka. 

 

Graf 2: Osnovne šole, vključene v raziskavo 

Sodelovali so SRP, ki poučujejo v razredu v posebnem programu, v razredu v programu z 

nižjim izobrazbenim standardom ali opravljajo mobilno službo na večinskih osnovnih šolah. 

Nihče od vprašanih ne dela v kombinaciji dela v razredu in mobilne službe. 

Po predhodnem dogovoru z ravnatelji šol smo na njihove elektronske naslove poslali spletno 

povezavo do vprašalnika. Ustrezno izpolnjenih vprašalnikov je bilo 35. 

5.4  OBDELAVA PODATKOV 

 

Spletna aplikacija 1ka ponuja obdelavo podatkov v tolikšni meri, da so bili rezultati v večini 

dobro predstavljeni in takoj uporabni za analizo raziskave. Za podrobnejšo analizo smo 

uporabili program Microsoft Excel. Z njim smo pridobili osnovne statistične podatke: 

frekvenčno in odstotkovno porazdelitev podatkov, aritmetično sredino, standardni odklon ter 

najnižje in najvišje vrednosti. Podatke smo predstavili s tabelami in grafi, izdelanimi s 

programom Microsoft Excel. V program Microsoft Word smo vnesli odgovore SRP na 

vprašanja polodprtega tipa. 
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6 REZULTATI IN RAZPRAVA 

6.1 TELESNA DEJAVNOST 

 

Zanimalo nas je, kolikšen odstotek SRP na Gorenjskem je telesno dejavnih. Rezultati so 

prikazani v grafu 3. 

 

Graf 3: Športna dejavnost SRP na Gorenjskem 

 

Ugotavljamo, da je 71 % SRP na Gorenjskem telesno dejavnih. Odstotek je nižji od 

pričakovanega. Predvidevamo, da je odstotek športno nedejavnih SRP na Gorenjskem višji 

zaradi opisa telesne dejavnosti ob vprašanju: ˝Telesna dejavnost poveča srčni utrip, povzroči 

občutek toplote in zadihanost.˝ 

Dobljene rezultate lahko primerjamo z raziskavami, v katerih so raziskovali telesno dejavnost 

SRP v naslednjih slovenskih regijah: 

 Notranjsko-kraška in Goriška regija, kjer je odstotek telesno dejavnih SRP 72 % 

(Katič, 2014), 

 Osrednjeslovenska regija, kjer je odstotek telesno dejavnih SRP 67 % (Bogataj 

Ivančič, 2014), 

 Podravska regija, kjer je odstotek telesno dejavnih SRP 67,2 % (Pernek, 2014). 

Odstotki telesno dejavnih učiteljev razrednega pouka, prikazani v tabeli 2, so v vseh v 

raziskave zajetih regijah višji. Pomembno je omeniti, da v raziskavah Čosič (2011), Kocjan 



27 

 

(2012), Šivec (2012), Lavrič (2013), Boštjan (2012), Kobentar (2013), Ribnikar (2012) in 

Bogataj (2013) telesna dejavnost ni bila opredeljena. Ta ugotovitev je bila ugotovljena kot 

pomanjkljivost raziskav. 

Tabela 2: Telesna dejavnost učiteljev 

Zasavje 84,4 % (Čosič, 2011) 

Osrednja Slovenija 93 % (Kocjan, 2012) 

Notranjsko-kraška regija 84,6 % (Šivec, 2012) 

Obalno-kraška regija 86,2 % (Lavrič, 2013) 

Koroška regija 92 % (Boštjan, 2012) 

Goriška regija 90,4 % (Kobentar, 2013) 

Jugovzhodna regija 84,62 % (Ribnikar, 2012) 

Pomurska regija 89 % (Bogataj, 2013) 
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Zanimalo nas je tudi, koliko dni na teden so SRP na Gorenjskem telesno dejavni in katerih 

oblik gibanja glede na intenzivnost se največ poslužujejo. Rezultati so prikazani v tabeli 3. 

Tabela 3: Telesna dejavnost glede na intenzivnost 

Dni Hoja 
Zmerno intenzivna 

telesna dejavnost 

Zelo intenzivna 

telesna dejavnost 

0 
8,6 % 34,3 % 37,1 % 

1–2  
40,0 % 54,3 % 42,9 % 

3–4  
31,4 % 8,6 % 17,1 % 

5–7  
20,0 % 2,9 % 2,9 % 

  

91,4% vprašanih hodi vsaj en dan v tednu vsaj 30 minut. Vsaj en dan v tednu se z zmerno 

intenzivno telesno dejavnostjo (kolesarjenje v ravnini, počasno plavanje, hitra hoja, ples, 

kegljanje ipd.) ukvarja 65,7 % vprašanih in z zelo intenzivno telesno dejavnostjo (aerobika, 

tek, hitro kolesarjenje, hitro plavanje, vzpenjanje v hribe in gore, smučanje, tek na smučeh, 

fitnes, košarka ipd.) 62,9 % vprašanih SRP na Gorenjskem. 

Tabela prikazuje najvišje odstotke pri vseh dejavnostih od 1 do 2 dni tedensko: 40 % 

vprašanih se ukvarja s hojo, 54,3 % z zmerno telesno dejavnostjo in 42,9 % vprašanih z zelo 

intenzivno telesno dejavnostjo.  

Hoja predstavlja pogosto obliko telesne dejavnosti in sprostitve, predstavlja pa tudi 

pomemben del delovnega vsakdana. Prinaša ugodne učinke na zdravje. Hoja velja za 

dostopno, brezplačno in preprosto izvedljivo telesno dejavnost. (Djomba, 2012, v Artnik idr., 

2012) V naši raziskavi je visok odstotek vprašanih, ki hodijo od 3 do 4 dni tedensko (31,4 %) 

in od 5 do 7 dni tedensko (20 %). Bistveno nižji pa so odstotki vprašanih, ki so zmerno 

intenzivno telesno dejavni in zelo intenzivno telesno dejavni 3 ali več dni na teden. 
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6.2  ZDRAVA PREHRANA 

 

Zanimalo nas je, kakšne so prehranjevalne navade SRP na Gorenjskem. V grafu 4 so 

prikazani rezultati. 

 

Graf 4: Prehranjevalne navade SRP na Gorenjskem 

Priporočila navajajo, da naj bi posameznik dnevno zaužil tri do pet enakomerno razporejenih 

obrokov. (Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Kranjc, Šerona, 2012, v Artnik idr., 2012) 

Največji delež (49 %) anketiranih SRP na Gorenjskem sicer skrbi za zdravo prehrano, vendar 

obroke izpušča. Posledica uživanja manj kot treh obrokov dnevno je lahko prekomerna 

prehranjenost in debelost. (Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Kranjc, Šerona, 2012, v Artnik 

idr., 2012) 

Katič (2014) ugotavlja, da se 76 % SRP v Notranjsko-kraški regiji redno in zdravo 

prehranjuje.  

Bogataj Ivančič (2014) ugotavlja, da 83 % SRP v Osrednjeslovenski regiji skrbi za 

uravnoteženo prehrano. 

Pernek (2014) je ugotovila, da 59 % SRP v Podravski regiji za zdravje skrbi z redno in zdravo 

prehrano. 

Glede na izračunan indeks telesne mase (v nadaljevanju ITM) v raziskavo vključenih SRP na 

Gorenjskem je prekomerno prehranjenih 17 % vprašanih in debelih 6 % vprašanih. Večina 

vprašanih (74 %) ima normalno telesno težo. Glede na raziskave Svetovne zdravstvene 

organizacije je bilo leta 2001 v Sloveniji 15 % prebivalcev z ITM nad 30, torej debelih. 
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(Global Database on Body Mass Index, 2001) Povprečni ITM vprašanih SRP na Gorenjskem 

je 23,4, najvišji ITM je 35,3 in najnižji 17,8.  

Tabela 4: ITM SRP na Gorenjskem 

 

 

 

 

 

Hlastan Ribič, Šerona, Maučec Zakotnik in Borovničar (2012, v Artnik idr., 2012) 

ugotavljajo, da trend naraščanja debelih ljudi z ITM 30 in več narašča. Avtorji tudi 

ugotavljajo, da se je delež prebivalcev z ITM 30 ali več med leti 2001 in 2008 povečal s 15 % 

na 16,2 %. 

Pernek (2014) ugotavlja, da je povprečni ITM SRP v Podravski regiji 21,5. Odstotek 

anketiranih z normalno telesno težo je 70,5 %, kar je nižje od naših rezultatov. Višji je 

odstotek SRP s prekomerno telesno težo (ITM 30–34,9) v Podravski regiji in znaša 23 %. 4,9 

% anketiranih SRP v Podravski regiji pa ima ITM 35–39,9. 

Povprečni ITM učiteljev v Goriški regiji je 23,4. (Kobentar, 2013) 

Hlastan Ribič, Djomba, Zaletel - Kragelj, Maučec Zakotnik in Fras (2010) ugotavljajo, da ima 

42 % Slovencev prekomerno telesno težo (ITM 25–29,9). 17,9 % v raziskavo vključenih 

prebivalcev Slovenije je debelih (ITM 30 ali več). Glede na regijo je v zahodni Sloveniji 

odstotek debelih 16 %, v osrednji Sloveniji 16,5 % in najvišji v vzhodni Sloveniji 19,6 %. 

Odstotek debelih se je v Sloveniji povečal s 15 % (leta 2001 po podatkih WHO) na 17,9 % v 

letu 2008. 

 

 

 

PODHRANJENOST ITM do 18,5 1 3 % 

NORMALNA TELESNA TEŽA ITM 18,5–24,9 26 74 % 

PREKOMERNA TELESNA TEŽA ITM 25–29,9 6 17 % 

DEBELOST ITM 30–40 2 6 % 

EKSTREMNA DEBELOST ITM nad 40 0 0 

  

35 100 % 
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6.3  KAJENJE 

 

Zanimalo nas je, koliko SRP na Gorenjskem kadi. Z grafom 5 smo prikazali rezultate. 

 

Graf 5: Ali sedaj kadite? 

Presenetil nas je visok delež kadilcev SRP na Gorenjskem. Enak odstotek je bivših kadilcev, 

nekadilcev pa je 60 %. 

Katič (2014) ugotavlja, da v Notranjsko-kraški regiji kadi le 7 % anketiranih SRP, nekadilcev 

je 65 % in 28 % SRP, ki so včasih kadili. V Osrednjeslovenski regiji kadi 16 % anketiranih 

SRP, 64 % jih nikoli ni kadilo, včasih pa je kadilo 20 % vprašanih. (Bogataj Ivančič, 2014) 

Pernek (2014) ugotavlja, da v Podravski regiji kadi 13,1 % vprašanih SRP, nekadilcev je 54,1 

% in bivših kadilcev 20 %. 

Rezultati naše raziskave so v primerjavi z zgoraj navedenimi slabši. Odstotek kadilcev je višji 

kot v vseh raziskavah o kajenju SRP. 

Čosič (2011), Kocjan (2012), Šivec (2012), Lavrič (2013), Kobentar (2013), Ribnikar (2012) 

ter Bogataj (2013) ugotavljajo, da je odstotek učiteljev, ki kadijo, nižji od 20 %, torej nižji od 

rezultata naše raziskave. 

Hlastan Ribič, Djomba, Zaletel - Kragelj, Maučec Zakotnik in Fras (2010) so ugotovili, da je 

leta 2008 kadilo 17 % anketiranih prebivalcev Slovenije. 

Koprivnikar (2012, v Artnik idr., 2012) navaja, da je tobak najpomembnejši preprečljivi vzrok 

smrti in kroničnih bolezni v svetu. Koprivnikar (2012, v Artnik idr., 2012) ugotavlja, da je v 



32 

 

letu 2008 kadilo 20,7 % ljudi, starih od 25 do 64 let. Trend kajenja se je v obdobju 2001–2008 

statistično značilno znižal.  

V zdravstveni regiji Kranj se je delež kadilcev v obdobju 2001–2008 znižal s 25,8 % na 19,8 

%. (Koprivnikar, 2012, v Artnik idr., 2012) 

Delež kadilcev se je v Sloveniji pomembneje znižal z uvedbo popolne prepovedi kajenja v 

vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih avgusta 2007. (Koprivnikar, 2012, v Artnik idr., 

2012) 

6.4  SPANJE 

 

Zanimalo nas je, koliko SRP na Gorenjskem spi 8 ali več kot 8 ur. Rezultate smo prikazali z 

grafom 6. 

 

Graf 6: Spalne navade SRP na Gorenjskem 

Odrasel človek potrebuje od 7 do 9 ur spanja na noč. (National Sleep Foundation, 2015) 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da 75 % SRP na Gorenjskem spi od 6 do 7 ur, kar je 

manj kot priporočljivo. 8 ur na noč spi 11 % in več kot 8 ur 3 % SRP na Gorenjskem. Visok 

pa je tudi odstotek SRP na Gorenjskem, ki spijo manj kot 6 ur na dan.  

Hlastan Ribič, Djomba, Zaletel - Kragelj, Maučec Zakotnik in Fras (2010) so ugotovili, da 8 

ur na dan spi 29,5 % Slovencev, 9,5 % pa več kot 8 ur. Večina vprašanih spi od 6 do 7 ur 

(49,8 %). Rezultat spanja manj kot 6 ur je primerljiv z rezultati naše raziskave (11,2 %). 
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Katič (2014) prav tako ugotavlja, da največ SRP v Notranjsko-kraški in Goriški regiji spi od 6 

do 7 ur na dan (65 %). Prav tako pa je visok delež tistih SRP v Notranjsko-kraški in Goriški 

regiji, ki spijo premalo (15 %). 

Bogataj Ivančič ugotavlja, da SRP v Osrednjeslovenski regiji zadostno spijo v 26 %. Največji 

delež SRP v Osrednjeslovenski regiji pa spi 6 do 7 ur na dan (58 %). Podobno, kot je 

pokazala naša raziskava, tudi Katič (2014) ugotavlja, da je med SRP v Osrednjeslovenski 

regiji visok odstotek tistih, ki spijo 6 ali manj ur na dan. 

6.5  OBISKI PRI ZDRAVNIKU, BOLNIŠKA ODSOTNOST IN 

ZDRAVSTVENE TEŽAVE SRP 

 

Zanimalo nas je, katerega zdravnika najpogosteje obiščejo SRP na Gorenjskem. Rezultate 

smo prikazali s tabelo 5. 

Tabela 5: Obiski zdravnikov SRP na Gorenjskem 

Splošni zdravnik 71 % 

Zobozdravnik 66 % 

Ginekolog 63 % 

 

Splošnega zdravnika je v zadnjih 12 mesecih obiskalo 71 % SRP na Gorenjskem, kar je 

pričakovan rezultat. Glede na to, da je bila v raziskavi zajeta samo ženska populacija SRP na 

Gorenjskem, je zadovoljiv odstotek obiskov pri zdravniku ginekologu. Da SRP na 

Gorenjskem dobro skrbijo za zobe in zdravje ustne votline, kaže visok odstotek obiska pri 

zobozdravniku. 

26 % vprašanih je navedlo enega specialista, in sicer najpogosteje v 9 % okulista. Ostali 

specialisti, omenjeni v raziskavi, so: tiriolog, onkolog, nevrolog, ambulanta za pregled dojk, 

urolog. Drugega specialista je navedla le ena vprašana SRP na Gorenjskem, in sicer ortopeda. 

Pod drugo je le ena vprašana SRP na Gorenjskem navedla homeopata. 

Pernek (2014) ugotavlja, da je v Podravski regiji splošnega zdravnika obiskalo 59 % 

vprašanih SRP, 57,4 % zobozdravnika in 42,6 % ginekologa. Odstotek pri obisku zdravnika 
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ginekologa je nižji, saj je Pernek v raziskavi zajela tudi moško populacijo SRP v Podravski 

regiji. 

Deleži obiskov učiteljev pri splošnem zdravniku, ki so sodelovali v raziskavah Čosič (2011), 

Kocjan (2012), Šivec (2012), Lavrič (2013), Boštjan (2012), Kobentar (2013) in Ribnikar 

(2012), je primerljiv z rezultati naše raziskave. Giblje se med 60 in 70 odstotki. Izstopa 

rezultat Bogatajeve (2013), ki ugotavlja, da je v Pomurski regiji splošnega zdravnika v 

zadnjih 12 mesecih obiskalo le 27 % vprašanih učiteljev. 

Deleži obiskov zobozdravnikov v raziskavah Čosič (2011), Kocjan (2012), Šivec (2012), 

Lavrič (2013), Boštjan (2012), Kobentar (2013) in Ribnikar (2012) so prav tako primerljivi z 

rezultatom naše raziskave. Ponovno pa izstopa rezultat Bogatajeve (2013), ki ugotavlja, da je 

v Pomurski regiji zobozdravnika v zadnjih 12 mesecih obiskalo le 38,4 % vprašanih SRP. 

V pedagoškem poklicu prevladujejo ženske, zato so bili deleži obiskov pri ginekologu prav 

tako visoki v raziskavah Čosič (2011), Kocjan (2012), Šivec (2012), Lavrič (2013), Boštjan 

(2012), Kobentar (2013), Ribnikar (2012) in Bogataj (2013). 

Raziskava Statističnega urada RS v letu 2007 je pokazala, da se je s splošnim zdravnikom 

zaradi lastnih zdravstvenih težav posvetovalo 69,8 % prebivalcev Slovenije. (Božič, 

Zupančič, 2009) 

 

Graf 7: Bolniška odsotnost SRP na Gorenjskem 
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SRP na Gorenjskem so bili povprečno bolniško odsotni 5,5 dni v zadnjih 12 mesecih, oziroma 

2 dni, če izvzamemo najvišje odsotnosti (20, 30 in 60 dni). Realnejšo sliko nam prikaže 

povprečje 4,7 dni, če ne upoštevamo tistih SRP, ki z dela zaradi bolezni in poškodbe niso bili 

odsotni niti en dan, in tistih z bolniško odsotnostjo 20, 30 in 60 dni. 

Brez bolniške odsotnosti je bilo 51 % vprašanih SRP na Gorenjskem. 20 dni ali več je bilo 

odsotnih 11 % vprašanih (4 osebe). Najdaljši bolniški stalež je bil 60 dni v enem primeru. 

V Osrednjeslovenski regiji je bilo vsaj en dan odsotnih 65 % vprašanih SRP. (Bogataj, 2014) 

V Podravski regiji je bil višji odstotek SRP, ki z dela niso bili odsotni, in sicer 66,6 %. 

(Pernek, 2014) 

Hafner s sodelavci (2012) ugotavlja, da je bila med gospodarskimi dejavnostmi v letu 2010 na 

Gorenjskem z bolniškim staležem najbolj obremenjena dejavnost javne uprave in obrambe s 

4,83 % bolniškega staleža. Povprečni odstotek za Gorenjsko v letu 2010 je 3,7-odstotni 

bolniški stalež. Na področju izobraževanja je odstotek bolniškega staleža 3,8 %, kar tudi 

presega povprečje.  

Bolniški stalež je v povprečju trajal 16 dni. V povprečju je bil vsak zaposlen delavec odsoten 

z dela 13,4 koledarskih dni. Na področju izobraževanja je bolniški stalež v povprečju trajal 

10,91 dni, v povprečju je bil vsak delavec v izobraževanju odsoten 13,86 koledarskih dni. 

(Hafner, Lesjak, Kavčič, 2012) 
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Graf 8: Zdravstvene težave SRP na Gorenjskem 

 

17 % SRP na Gorenjskem se zelo pogosto srečuje z glavobolom, 57 % pa se jih večkrat v 

šolskem letu sreča s prehladom. Hripavost se pojavlja občasno pri 17 % SRP na Gorenjskem. 

Občasno se pojavljajo tudi vnetje sečil (29 %) in težave s prebavo (29 %). 

Pri SRP v Notranjsko-kraški in Goriški regiji se pogosto pojavljajo utrujenost, prehlad, 

glavobol, nespečnost in izčrpanost ter težave s prebavili. Hripavost se pojavi občasno. (Katič, 

2014) 

Bogataj Ivančič (2014) ugotavlja, da je pri 23 % SRP v Osrednji Sloveniji ugotovljenih 

alergij. Glavoboli se pojavljajo v 20 %.  

Pernek (2014) ugotavlja, da so med SRP v Podravski regiji zelo pogoste težave utrujenost 

(42,6 %), izčrpanost (27,9 %) in glavobol (19,7 %).Občasno se pri SRP v Podravski regiji 

pojavita prehlad (47,5 %) in hripavost (39,3 %).  

Logar (2013) ugotavlja, da je prehlad eden najpogostejših razlogov za obisk pri zdravniku in 

najpogostejši vzrok za odsotnost z dela in od pouka. Odrasli in najstniki lahko zbolijo od dva- 
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do štirikrat letno. Opaža se sezonsko pojavljanje, od septembra do aprila, ko se tudi več časa 

zadržujemo v zaprtih prostorih in je več možnosti za prenos. 

6.6  STRES 

Zanimalo nas je, kako pogosto se SRP na Gorenjskem počutijo pod stresom. Rezultate smo 

prikazali z grafom 9. 

 

Graf 9: Kako pogosto se počutite pod stresom? 

62 % SRP na Gorenjskem je občasno pod stresom. Odstotek je višji od rezultatov, ki jih 

navajata Katič (2014) in Bogataj Ivančič (2014); Pernek (2014) pa ugotavlja, da se v 

Podravski regiji 52,5 % SRP pogosto spopada s stresom.  

Rezultati naše raziskave so primerljivi z rezultati Čosič (2011), Kocjan (2012), Šivec (2012), 

Lavrič (2013), Boštjan (2012), Kobentar (2013), Ribnikar (2012) in Bogataj (2013). 

Silvar (2009) ugotavlja, da je opravljanje učiteljskega poklica stresna dejavnost oziroma da je 

stres pri učiteljih oblika poklicnega stresa. V Sloveniji 45 % učiteljev doživlja močan stres 

zaradi dogajanj v šoli. V EU je odstotek nižji – 30 %. Posledice stresa so lahko resne in 

ogrožajo posameznika, njegovo ožje okolje in posegajo tudi na poklicno področje. 

Silvar (2009) ugotavlja, da v šoli na učitelje deluje vsak dan in skozi ves dan veliko število 

mikrostresorjev ali neprijetnosti, ki so ponavljajoči, dolgotrajni in največkrat na meji 

zavestnega zaznavanja. Silvar (2009) ugotavlja, da je po intenzivnosti najbolj stresna skupina 

stresorjev, ki so združeni v faktorju nesodelovalni starši. Na drugem mestu je skupina 

stresorjev, ki so povezani z neprimernim vedenjem učencev, in na tretjem mestu faktor 

trpinčenje.  
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Tabela 6: Kaj lahko navedete kot vzrok stresu, če le-tega občutite? 

 

Največji izvor stresa SRP na Gorenjskem so obremenitve na delovnem mestu (80 %), na 

drugem mestu sta odnašanje dela domov ter preveč administrativnega dela (54 %) in na 

tretjem odgovornost za druge (49 %).  

Katič (2014) ugotavlja, da so v Notranjsko-kraški ter Goriški regiji za SRP najbolj stresogene 

obremenitve na delovnem mestu (70 %), tem prav tako sledi odnašanje dela domov ter na 

tretjem mestu preveč administrativnega dela. 

Bogataj Ivančič (2014) ugotavlja kot močne stresogene dejavnike tudi previsoka pričakovanja 

s strani staršev (40,5 %) 

Silvar (2009) svetuje učiteljem, da pri obvladovanju stresa uporabljajo naslednje strategije:  

 ustrezna, raznolika prehrana, 

 redna telovadba vsaj trikrat na teden 15 do 30 minut, 

 tehnike sproščanja (dihalne vaje, avtogeni trening, joga, meditacija …), 

 jaz stavki (asertivno vedenje, ki je uporabno v komunikaciji s težavnimi ljudmi), 

 
odstotki (%) 

Obremenitve na delovnem mestu 80 

Odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa, ki ga preživim z 

družino 
54 

Preveč administrativnega dela 54 

Odgovornost za druge 49 

Slabe možnosti za napredovanje, karierni razvoj 23 

Slabi odnosi med sodelavci 14 

Negotovost zaposlitve 14 

Slabi dohodki 14 

Slaba organiziranost dela 11 

Slabe delovne razmere 6 

Mobing na delovnem mestu 3 
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 obvladovanje vpliva iracionalnih misli, 

 antistresna socialna mreža, 

 organizacija časa. 

 

Kako se s stresom soočajo SRP na Gorenjskem, je prikazano v spodnji tabeli 7. 

Tabela 7: Kako obvladujete napetosti, stres in pritiske, ki jih doživljate? 

 

Rezultati so primerljivi z rezultati raziskav Katič (2014) in Bogataj Ivančič (2014), ki prav 

tako ugotavljata, da SRP v Notranjsko-kraški, Goriški ter Osrednjeslovenski regiji 

najpogosteje obvladujejo stres s pogovorom s svojo družino in s sodelavci ter z redno 

rekreacijo. 

 

 

 

 

 

 

 
odstotki (%) 

O svojih težavah se pogovarjam s svojo družino. 83 

O svojih težavah se pogovarjam s sodelavci in skupaj rešujemo težave, ki se 

pojavljajo na delovnem mestu. 
63 

Skrbim za redno rekreacijo. 49 

Poslužujem se različnih metod in tehnik sproščanja. 43 

Berem knjige o preprečevanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu. 3 

Udeležujem se delavnic in seminarjev učenja obvladovanja stresa. 0 
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6.7  OBREMENJENOST 

 

Zanimalo nas je, v katerem obdobju šolskega leta so SRP na Gorenjskem najbolj obremenjeni. 

Rezultate smo prikazali z grafom 10. 

 

Graf 10: Obremenjenost glede na obdobje v šolskem letu 

Največji delež SRP na Gorenjskem je najbolj obremenjen na začetku šolskega leta (40 %), 

sledi obremenjenost na koncu šolskega leta (31 %). Katič (2014) in Pernek (2014) ugotavljata, 

da so SRP v Notranjsko-kraški in Goriški ter Osrednjeslovenski regiji najbolj obremenjeni ob 

koncu šolskega leta. 

 

 

Graf 11: Ali se obremenjenost na delovnem mestu skozi kariero povečuje ali zmanjšuje? 

Kar 74 % SRP na Gorenjskem meni, da se obremenjenost z delovno dobo povečuje.  
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7 SKLEP 

 

Z raziskavo o zdravju SRP na Gorenjskem smo odgovorili na zastavljena vprašanja. V 

raziskavi je sodelovalo 35 SRP iz 4 gorenjskih osnovnih šol s prilagojenim programom: 

Osnovna šola Antona Janše Radovljica, Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Osnovna 

šola Helene Puhar Kranj in Osnovna Šola Jela Janežiča Škofja Loka. V raziskavi so 

sodelovale predstavnice ženskega spola.  

Z raziskavo smo ugotovili, da je 71 % SRP na Gorenjskem telesno dejavnih. V največji meri 

si izbirajo hojo kot svojo telesno dejavnost. Telesno dejavnost smo natančneje opredelili: 

poveča srčni utrip, povzroči občutek toplote in zadihanost. Zaradi opredelitve telesne 

dejavnosti so naši rezultati realnejši. 

SRP na Gorenjskem v 49 % sicer skrbijo za zdravo prehrano, vendar obroke izpuščajo. 

Izpuščanje obrokov lahko vodi v prekomerno prehranjenost ali debelost. Čeprav SRP na 

Gorenjskem ne skrbijo za redno prehrano, imajo v večini (74 %) normalno telesno težo. 17 % 

SRP na Gorenjskem je prekomerno prehranjenih in le 6 % debelih. 

Na Gorenjskem kadi 20 % SRP, kar je večji delež, kot je bil ugotovljen v podobnih 

raziskavah. V raziskavah Pernek (2014) kadi 13,1 % SRP v Podravski regiji, 7 % v 

Notranjsko-kraški regiji (Katič, 2014) in 16 % v Osrednjeslovenski regiji (Bogataj Ivančič, 

2014).  

8 ur na dan spi le 11 % SRP na Gorenjskem, več kot 8 ur le 3 %. Večina SRP na Gorenjskem 

spi od 6 do 7 ur dnevno, kar ni v skladu s priporočili, da naj odrasli spijo od 7 do 9 ur na dan. 

Kar 11 % SRP spi manj kot 6 ur na dan. 

V zadnjih 12 mesecih so SRP na Gorenjskem najpogosteje obiskali splošnega zdravnika (71 

%), sledi obisk zobozdravnika (66 %) in obisk ginekologa (63 %). Visok odstotek obiska pri 

zdravniku ginekologu je pripisati ženski populaciji, ki je sodelovala v raziskavi. Visok 

odstotek obiska pri zobozdravniku pa je pohvalen, saj to pomeni, da SRP na Gorenjskem 

skrbijo za zdravje zob in ustne votline. 

SRP na Gorenjskem so bili v zadnjih 12 mesecih odsotni z dela povprečno 5,5 dni oziroma 

4,7 dni, če ne upoštevamo tistih SRP, ki z dela niso bili odsotni niti en dan, in tistih, ki so bili 

odsotni 20, 30 in 60 dni. Najdaljša odsotnost je bila 60 dni in lahko kaže na hujšo bolezen ali 
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poškodbo. Brez bolniške odsotnosti je bila več kot polovica v raziskavo vključenih SRP (51 

%). 

Najpogostejše zdravstvene težave SRP na Gorenjskem so glavobol, težave s sluhom, prehlad 

in bolečine v hrbtenici. Občasno se pojavljajo hripavost, vnetje sečil, težave s prebavo.  

Ugotovili smo, da je 63 % SRP na Gorenjskem občasno pod stresom. Kot njegov vzrok so 

SRP na Gorenjskem najpogosteje navedli obremenitve na delovnem mestu, odnašanje dela 

domov in posledično manj časa, ki ga lahko preživijo z družino, preveč administrativnega 

dela ter odgovornost za druge. Večina SRP na Gorenjskem se s stresom sooča s pogovorom z 

družino in s sodelavci, s katerimi skupaj rešujejo težave, skrbijo za redno rekreacijo ter se 

poslužujejo različnih metod in tehnik sproščanja. 

SRP na Gorenjskem so najbolj obremenjeni na začetku šolskega leta, sledi povečana 

obremenjenost na koncu šolskega leta. 

Ugotovili smo, da se obremenjenost na delovnem mestu z delovno dobo povečuje. Tako meni 

kar 74 % vprašanih. 

PRAKTIČNA UPORABA RAZISKAVE 

Z raziskavo smo pridobili okvirno sliko o zdravstvenem stanju SRP na Gorenjskem. Glede na 

podobne raziskave, izvedene v Notranjsko-kraški in Goriški regiji (Katič, 2014), 

Osrednjeslovenski (Bogataj Ivančič, 2014) in Podravski regiji (Pernek, 2014), smo ugotovili, 

da so si rezultati podobni in da je zdravje SRP na Gorenjskem primerljivo z rezultati 

omenjenih raziskav. 

Zaskrbljujoči so rezultati, povezani s stresom, ki ga vprašani povezujejo z obremenitvami na 

delovnem mestu, odnašanjem dela domov, administrativnim delom in odgovornostjo za 

druge. Rezultati nam kažejo, da so SRP celostno, celodnevno vpeti v svoje delo. Delo 

zaposluje njihove misli tudi, ko so doma, kar je zelo obremenjujoče. SRP mora za svoje delo 

pripraviti obilo dokumentacije: letni delovni načrti, individualizirani programi, poročila, 

evalvacije dela, zapisniki … Vso dokumentacijo prilagaja učencem, ki imajo vsak svoje 

posebnosti in sposobnosti. Potrebno je zmanjšati količino dokumentacije in se osredotočiti na 

njeno kvaliteto in cilje, katerim le-ta zadosti, saj se pogosto izkaže, da je sama sebi namen. Z 
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dobro postavljeno organizacijo in cilji na začetku šolskega leta je delo med šolskim letom 

lažje in manj obremenjujoče. Učinkovita strategija za reševanje težav je tudi supervizija.  

Čeprav bi bilo mogoče pričakovati, da se obremenitve zaradi količine izkušenj in znanj z 

delovno dobo zmanjšujejo, pa temu ni tako. Starejši SRP se težje soočajo z novimi 

zakonskimi zahtevami ter z vedno večjo uporabo modernih tehnologij ter računalniških 

sistemov v šoli. Zakonodajne spremembe ter spremembe v uporabi modernih tehnologij so v 

šoli v zadnjem času zelo pogoste. Pri tem bi bila koristna postopna in jasna vpeljava novosti v 

sistem, kar bi vplivalo na kvaliteto in učinkovitost. 

POMANJKLJIVOSTI RAZISKAVE 

V raziskavi bi si želeli večji vzorec vprašanih, saj bi bili rezultati tako bolj reprezentativni. 

Čeprav so ravnatelji šol svoje zaposlene spodbudili k reševanju vprašalnika, je bil odziv 

majhen. Pozdravili pa so uporabo spletne ankete, saj so sami opozorili, da pričakujejo boljši 

odziv kot z anketo v papirni obliki. 

MOŽNOSTI NADALJNIH RAZISKAV 

Raziskava je do sedaj pokrila že kar nekaj regij v Sloveniji: Gorenjska, Notranjsko-kraška in 

Goriška regija (Katič, 2014), Osrednjeslovenska (Bogataj Ivančič, 2014) ter Podravska regija 

(Pernek, 2014). Dane raziskave nam dajo grob vpogled v zdravje SRP v Sloveniji. V možno 

nadaljnjo raziskavo bi lahko vključili celotno populacijo SRP v Sloveniji, tako da bi vključili 

tudi SRP, ki delajo v rednih osnovnih šolah, v ustanovah, kjer izvajajo programe nižjega 

izobrazbenega standarda ter posebnega programa, v razvojnih oddelkih vrtcev idr. Prav tako 

bi bila zanimiva in koristna primerjava med pogoji dela, stresom, napetostmi in pritiski 

stacioniranih SRP ter SRP, ki opravljajo mobilno službo. 

Zanimiva bi bila primerjava zdravja, obremenitev, delovnih pogojev med SRP v Sloveniji in v 

tujini, med različnimi sistemi izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V tem primeru bil 

lahko primere dobrih praks prinesli tudi v slovenske šole. 

Koristna bi bila raziskava o duševnem zdravju SRP v Sloveniji, saj pogostost stresa in 

obremenitve ter odgovornost za druge močno vplivajo tudi na duševno zdravje posameznika. 

Koristno bi bilo podrobneje raziskati, kako pogosto se SRP soočajo s stresom in z izgorelostjo 

ter jim ponuditi možne rešitve. 



44 

 

8 VIRI 

Artnik, B., Bajt, M., Bilban, M., Borovničar, A., Brguljan Hitij, J., Djomba, J. K., Fras, Z., 

Hlastan Ribič, C., Jeriček Klanšček, H., Kelšin, N., Kofol Birc, T., Kolšek, M., 

Koprivnikar, H., Korošec, A., Košnik, M., Kranjc, M., Lovrečič, B., Lovrečič, M., 

Maučec Zakotnik, J., Orožen, K., Paulin, S., Šelb Šemerl, J., Šerona, A., Tomšič, S., 

Zaletel, J., Zaletel, M. (2012). Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije: trendi v 

raziskavah CINDI 2001–2004–2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike 

Slovenije, 2012. 

Bilban, M., (1999). Medicina dela. Ljubljana: ZVD – Zavod za varstvo pri delu, 1999. 

Bilban, M., (2007). Kako razpoznati stres v delovnem okolju. Ljubljana: ZVD – Zavod za 

varstvo pri delu. Pridobljeno s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

ZFZGQ5EG/?query=%27keywords%3dBilban%2c+Marjan%27&pageSize=25&page=2 

Bogataj Ivančič, P. (2014). Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v 

Osrednjeslovenski regiji (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2178/ 

Bogataj, A. (2013). Zdravje učiteljev prekmurske regije (Diplomsko delo, Pedagoška 

fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/1965/ 

Boštjan, L. (2012). Zdravje učiteljev razredne stopnje Koroške regije (Diplomsko delo, 

Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/1232/ 

Božič, A., Zupančič, T., (2009). Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji. Ljubljana: 

Statistični urad Republike Slovenije, 2009. Pridobljeno s 

http://www.stat.si/doc/pub/Zdravje%20in%20zdravstveno%20varstvo-slo.pdf  

Cavill, N., Kahlmeier, S., Racioppi, F., Krampač, I. (ur.) (2007). Telesna dejavnost in 

zdravje v Evropi: dokazno gradivo za ukrepanje. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 

Center za spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in promocijo zdravja, 2007. 

Pridobljeno s http://cindi-

slovenija.net/images/stories/cindi/publikacije/who_teldejavnost.pdf.pdf  

Čosić, F. (2011). Zdravje razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah v Zasavju 

(Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/525/ 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZFZGQ5EG/?query=%27keywords%3dBilban%2c+Marjan%27&pageSize=25&page=2
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZFZGQ5EG/?query=%27keywords%3dBilban%2c+Marjan%27&pageSize=25&page=2
http://pefprints.pef.uni-lj.si/2178/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1965/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1232/
http://www.stat.si/doc/pub/Zdravje%20in%20zdravstveno%20varstvo-slo.pdf
http://cindi-slovenija.net/images/stories/cindi/publikacije/who_teldejavnost.pdf.pdf
http://cindi-slovenija.net/images/stories/cindi/publikacije/who_teldejavnost.pdf.pdf


45 

 

Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. (2009) Pridobljeno s 

http://www.drustvo-defektologov.si/kodeks_etike_2009.pdf 

Gluvajić, D., Bilban, M., Hočevar Boltežar, I. (2012). Ali je glasovna motnja tudi 

poklicna bolezen?  Pridobljeno s 

http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2012/november/791-800.pdf  

Golg, Y., Roth, R. A., (1993). TEACHERS MANAGING STRESS AND PREVENTING 

BURNOUT. The professional Health Solution. London: The Falmer Press,1993. 

Hafner, A., Lesjak, K., Kavčič, S. (2012). Zdravstveno statistični letopis Gorenjska 2010. 

Kranj: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. 

Highlights on health in Slovenia. (2005) Pridobljeno s 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/103598/E88408.pdf?ua=1  

 

Hlastan Ribič, C., Djomba, J. K., Zaletel – Kragelj, L., Maučec Zakotnik, J., Fras, Z. 

(2010). Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih 

prebivalcih Slovenije. (Rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri 

odraslih prebivalcih Slovenije 2008 – Z zdravjem povezan vedenjski slog). Ljubljana: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Pridobljeno s http://cindi-

slovenija.net/images/stories/cindi/raziskave/CHMS2008.pdf  

 

Hlastan Ribič, C., Kranjc, M., Djomba, J. K., Koprivnikar, H., Lovrenčič, B., Lovrenčič, 

M., Bajt, M., Jeriček Klanšček, H., Artnik, B., Borovničar, A., Šebl Šemerl, J., Paulin, S., 

Zupančič, T., Tomšič, S. (ur.), Kofol Bric, T. (ur.), Korošec, A. (ur.), Maučec Zakotnik, J. 

(ur.). (2014). Izzivi v izboljševanju življenjskega sloga in zdravja: desetletje CINID 

raziskav v Sloveniji. Ljubljana: Nacionalni inštitut za zdravje. 

Holmes, E., (2005). TEACHER WELL – BEING – looking after yourself and your career 

in the clasroom. Bristol: MPG Books Ltd., Bodmin, Cornwall. 

Indeks telesne teže – izračun. (2011). Pridobljeno s http://hujsaj-

zdravo.si/hujsanje/izracuni/index_telesne_mase_izracun/  

Kajenje. (2015). Pridobljeno s http://www.radionika.net/kajenje.html  

http://www.drustvo-defektologov.si/kodeks_etike_2009.pdf
http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2012/november/791-800.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/103598/E88408.pdf?ua=1
http://cindi-slovenija.net/images/stories/cindi/raziskave/CHMS2008.pdf
http://cindi-slovenija.net/images/stories/cindi/raziskave/CHMS2008.pdf
http://hujsaj-zdravo.si/hujsanje/izracuni/index_telesne_mase_izracun/
http://hujsaj-zdravo.si/hujsanje/izracuni/index_telesne_mase_izracun/
http://www.radionika.net/kajenje.html


46 

 

Katič, V. (2014). Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Notranjsko-kraške in 

Goriške regije (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2399/ 

Kobentar, N. (2013). Zdravje učiteljev Goriške regije (Diplomsko delo, Pedagoška 

fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/1853/ 

Kocjan, N. (2012). Zdravje razrednih učiteljev v osrednji Sloveniji (Diplomsko delo, 

Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/671/ 

Končar M. (1997). Učenci s težavami v razvoju in pri učenju v osnovni šoli Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Kovess-Masféty, V., Sevilla-Dedieu, C., Rios-Seidel, C., Nerrière, E. and Chan Chee,
 
C. 

(2006). Do teachers have more health problems? Results from a French cross-sectional 

survey. Pridobljeno s http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1523205/ 

Kunstič, A., (2015). Vzroki za telesno nedejavnost pri odraslih. (Diplomsko delo, 

Fakulteta za šport) Pridobljeno s http://www.fsp.uni-

lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22110171KunsticAna.pdf  

Lavrič, K. (2013). Zdravje razrednih učiteljev Obalno-kraške regije (Diplomsko delo, 

Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/1291/ 

Logar, M., (2013). Okužbe dihal – preprečevanje in zdravljenje. Pridobljeno s 

http://www.nasa-lekarna.si/clanki/clanek/okuzbe-dihal-preprecevanje-in-zdravljenje/  

Modrijan. S. (2007). O stresu v učiteljskem poklicu. Pridobljeno s 

http://www2.sviz.si/media/06-10-07.pdf  

National Sleep Fondation. (2015). Pridobljeno s https://sleepfoundation.org/  

Pernek, N. (2014). Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Podravski regiji 

(Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/2550/  

Ribnikar, A. (2012). Zdravje razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah v 

Jugovzhodni regiji (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1233/ 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2399/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1853/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/671/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kovess-Masf%26%23x000e9%3Bty%20V%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sevilla-Dedieu%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rios-Seidel%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nerri%26%23x000e8%3Bre%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20Chee%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1523205/
http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22110171KunsticAna.pdf
http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22110171KunsticAna.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1291/
http://www.nasa-lekarna.si/clanki/clanek/okuzbe-dihal-preprecevanje-in-zdravljenje/
http://www2.sviz.si/media/06-10-07.pdf
https://sleepfoundation.org/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/2550/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1233/


47 

 

Rotovnik Kozjek, N. (2004). Gibanje je življenje. Ljubljana: Domus, 2004.  

Silvar, B. (2009). Stres pri učiteljih – kako preživeti. Radovljica: Revija Didakta. 

Pridobljeno s http://www.didakta.si/doc/revija_didakta_2009_junij_julij.pdf 

Silvar, B., (2008). UGOTAVLJANJE VZORCA STRESORJEV PRI DELU UČITELJEV 

V POVEZAVI Z ZADOVOLJSTVOM PRI DELU. Ljubljana: Psihološka obzorja, 2008. 

Pridobljeno s file:///C:/Users/Nina/Downloads/URN-NBN-SI-DOC-

5XH0UD36%20(1).pdf  

Silvar, B., (2013). NA POTI K DOBREMU POČUTJU. Obvladovanje stresa v šoli – 

teoretični vidik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Inštitut za 

slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Založba ZRC. Pridobljeno s http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html 

Šivec, K. (2012). Zdravje učiteljev Notranjsko-kraške regije (Diplomsko delo, Pedagoška 

fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/680/ 

Škof, B., (2010). SPRAVIMO SE V GIBANJE – za zdravje in srečo gre: kako do boljše 

telesne zmogljivosti slovenske mladine? Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 

2010. 

Ulaga, D. (1996). Šport, ti si kakor zdravje. Celje: Mohorjeva družba. 

Why Is Sleep Important? (2012). Pridobljeno s http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-

topics/topics/sdd/why  

Youngs, B. B., (2001). OBVLADOVANJE STRESA ZA VZGOJITELJE IN UČITELJE: 

priročnik za uspešnejše odzivanje na stres. Ljubljana: Educy, 2001. 

Zdravje. Wikipedija. (2013) Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravje  

Žalar, A., (2008). ANALIZA ZDRAVSTVENOVZGOJNE DEJAVNOSTI ZA 

OPUŠČANJE KAJENJA. Pridobljeno s 

http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=2aec3556-b478-4e62-

a94a-27547bc65720  

../Downloads/URN-NBN-SI-DOC-5XH0UD36%20(1).pdf
../Downloads/URN-NBN-SI-DOC-5XH0UD36%20(1).pdf
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://pefprints.pef.uni-lj.si/680/
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sdd/why
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sdd/why
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravje
http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=2aec3556-b478-4e62-a94a-27547bc65720
http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=2aec3556-b478-4e62-a94a-27547bc65720


48 

 

9 PRILOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prosim, obkrožite ali vpišite podatek. 

Spol:           M              Ž 

Leto rojstva: ______________ 

Delovna doba: ________ let 

Naziv šole: ___________________________________________________ 

2. Izobrazba: 

a) specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

b) socialni pedagog 

c) drugo: ________________________________ 

 

3. Delovno mesto: 

a) učitelj v razredu v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

b) učitelj v razredu v posebnem programu 

c) mobilna služba 

d) kombinacija dela v razredu in mobilne službe 

 

 

Spoštovani/spoštovana specialna pedagoginja, pedagog! 

Sem Nina Ferjan, 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 o zdravstvenem stanju 

specialnih pedagogov. Vsak rešen in vrnjen vprašalnik je zame zelo dragocen. Z večjim 

številom odgovorjenih vprašalnikov bodo rezultati raziskave zanesljivejši, prav tako se bo 

povečal njen pomen.  

Za sodelovanje in Vaš dragoceni čas se Vam iskreno zahvaljujem! 
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4. Obkrožite trditev, ki velja za vas. 

Telesna dejavnost poveča srčni utrip, povzroči občutek toplote in zadihanost.  

a) V prostem času sem telesno dejaven/na. 

b) V prostem času nisem telesno dejaven/na. 

 

5. Napišite, kolikokrat ste običajno telesno 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 
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      7. Ali skrbite, da se redno in zdravo prehranjujete? 

a) Skrbim za zdravo prehrano pri vseh obrokih in ne izpuščam obrokov.  

b) Skrbim za zdravo prehrano, a izpuščam obroke. 

c) Redko skrbim za zdravo in redno prehrano.  

d) Ne skrbim za zdravo in redno prehrano. 

 

8. Ali kadite? 

a) Ne kadim in nikoli nisem kadil/a. 

b) Sedaj ne kadim, prej sem kadil/a. 

c) Sedaj kadim. 

 

9. 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 

 

10.  Ali ste v zadnjih 12 mesecih obiskali katerega od zdravnikov? 

(Vprašanje se nanaša samo na vas, ne upoštevajte obiska zdravnika zaradi otrok ali drugih 

družinskih članov.) 

– 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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11.  Koliko dni ste bili v zadnjih 12 mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z 

dela oziroma nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti? 

 Napišite približno število, če se ne spomnite točnega števila dni odsotnosti. 

Število dni: ______ 

12. Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

a) nikoli 

b) zelo redko 

c) občasno 

d) pogosto 

e) vsak dan 

 

13.  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:  ________________________________________________________ 
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14. 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: _____________________________________________________ 

 

15.  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 

 

16.  Ali se obremenjenost na delovnem mestu skozi vašo kariero povečuje ali 

zmanjšuje? 

a) povečuje 

b) zmanjšuje 
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17. 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 

(enkrat v 

šol. letu) 

Pogosto 

(večkrat v 

šol. letu) 

Zelo 

pogosto 

(vsaj enkrat 

mesečno) 

hripavost     

izguba glasu     

prehlad     

angina     

težave s sluhom     

glavobol     

vnetje sečil     

težave s prebavo     

težave z vidom     

bolečine v hrbtenici     

bolečine v sklepih     

bolečine v želodcu     

 

Hvala za sodelovanje! 
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