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IZVLEČEK 
Na vzorcu 109 oseb (98 razrednih uĉiteljev in 9 športnih pedagogov, ki delajo v razredu, 

telovadnici ali v podaljšanem bivanju; 2 osebi se nista opredelili glede zaposlitve) smo 

ugotavljali zdravstveno stanje uĉiteljev, zaposlenih v osnovnih šolah v Zasavju. Podatke smo 

zbrali s pomoĉjo vprašalnika za uĉitelje in športne pedagoge, ki je bil povzet po vprašalniku Z 

zdravjem povezan vedenjski slog. Pripravili so ga pri CINDI Slovenija, za potrebe 

diplomskega dela pa ga je delno prilagodila dr. Vesna Štemberger. Osnovni cilji raziskave so 

bili, ugotoviti koliko uĉiteljev je v svojem prostem ĉasu športno dejavnih; katere zdravnike so 

obiskali v obdobju zadnjih 12-ih mesecev; koliko dni so bili v tem ĉasu bolniško odsotni z 

dela; kako ocenjujejo svoje zdravstveno stanje; kako dobro skrbijo za svoje zdravje; kako 

pogosto so podvrţeni stresu, napetostim in pritiskom in kako jih obvladujejo; koliko je 

kadilcev med uĉitelji v Zasavju; kakšen odnos imajo do lastne telesne teţe; katere bolezni in 

stanja so pri njih najpogostejša; s katerimi zdravstvenimi teţavami se sreĉujejo zaradi 

delovnega okolja in kakšen odnos imajo do pouĉevanja športne vzgoje. Po podatkih, 

pridobljenih z raziskavo je v svojem prostem ĉasu dejavnih 84,4 % uĉiteljev. Najveĉji deleţ, 

65,4 % uĉiteljev, je v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskal zobozdravnika. V povpreĉju so 

bili bolniško odsotni 7,67 dni. 60,6 % uĉiteljev svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro. 

Za svoje zdravje po lastni oceni 64,8 % uĉiteljev kar dobro skrbi. Stresu, napetosti in 

pritiskom je 59,3 % podvrţeno obĉasno in 76,9 % sodelujoĉih jih z nekaj truda obvladuje. 

Kadilcev je med zasavskimi uĉitelji 12,4 %. 54,6 % uĉiteljev je zadovoljnih s svojo telesno 

teţo. Bolezni, ki med njimi prevladujejo, so alergija, ki jo ima 26,6 %, zvišan krvni tlak se 

pojavlja pri 15,6 % uĉiteljev v Zasavju  in bolezni in okvare hrbtenice pri 14,7 %. 85,4 % se 

jih nikoli ne sreĉa z boleĉinami v komolcu, 68,7 % se jih obĉasno sreĉa s prehladom, pogosto 

se jih z utrujenostjo sreĉa 42,0 % in zelo pogosto se z utrujenostjo in teţavami z vidom 

spopada 11,0 % uĉiteljev. 78,9 % uĉiteljev, zaposlenih v osnovnih šolah v Zasavski regiji, 

radi pouĉujejo športno vzgojo.  

 

Kljuĉne besede: zdravje uĉiteljev, poklicne bolezni, športna vzgoja, gibanje 
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ABSTRACT 

 
HEATLH OF CLASS TEACHERS TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS 

IN THE ZASAVJE REGION 

 

On the basis of answers from 109 participants (98 class teachers and 9 PE teachers working 

either in class, gym or after-school classes; 2 participants didn’t state their profession) we 

assessed the health state of teachers in primary schools in the Zasavje region. The data were 

acquired by means of a questionnaire for teachers and PE pedagogues. The basis for it was 

Health-Related Behavioural Manners, a questionnaire designed at CINDI Slovenia. It was 

slightly adapted by Dr Vesna Štemberger for the needs of the diploma thesis. The basic goals 

of the research were to find out the following: how many teachers are physically active in 

their spare time; which doctors did they visit in the last 12 months; how many days were they 

on a sick leave; how do they estimate their state of health; how well do they take care of their 

health; how often are they under stress, pressure or feel tense and how do they deal with it; 

how many of them are smokers; how do they feel about their weight; which diseases and 

conditions do they face most frequently; what medical problems appear due to the working 

environment and what is their attitude towards teaching PE. According to the data acquired, 

84.4 % of teachers are physically active in their spare time. The majority of teachers, that is 

65.4 %, visited the dentist in the last 12 months. On average, the teachers were on a sick leave 

for 7.67 days. 60.6 % of teachers estimated their state of health as good. In their opinion, 64.8 

% of those asked take quite good care of their health. 59.3 % of participants are under stress, 

pressure or feel tense now and then, and 76.9 % master the problem with some effort. 12.4 % 

of teachers in the Zasavje region are smokers. 54.6 % of teachers are satisfied with their 

weight. The prevailing diseases among the participants are allergies (26.6 %), high blood 

pressure can be detected with 15.6 % and 14.7 % suffer from spinal diseases and injuries. 85.4 

% have never felt pain in their elbows. 68.7 % of teachers have a cold from time to time. 42.0 

% of teachers feel tired often, and 11.0 % feel tired very often and have eyesight-related 

problems. 78.9 % of teachers working in primary schools in the Zasavje region like teaching 

PE. 

 

Key words: health state of teachers, occupational diseases, PE (physical education), exercise 
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1.0 UVOD 

Gibanje se v povezavi z zdravjem v današnji druţbi pojavlja kot problem in kot rešitev 

problema, vezanega na zdravje posameznika. Ĉe o gibanju govorimo kot o problemu 

današnjega ĉasa, potem je problem v pomanjkanju le-tega. Hiter tempo, potreba po 

kompetentnosti za pridobitev in ohranitev doloĉenega poloţaja in kompleksne situacije, s 

katerimi se v sluţbah sreĉujemo, so le nekateri izmed pogostih razlogov za pomanjkanje ĉasa 

in utrujenost.  

Tudi poklic uĉitelja, ki je pogosto tarĉa mnogih stereotipov, zahteva veliko truda in ĉasa, saj s 

svojim ravnanjem in vedenjem deluje na ljudi, s katerimi je v delovnem odnosu. Pri 

uĉiteljskem poklicu nasploh je bistvena konstantna in izrazita pripravljenost na timsko delo, 

prav tako je delo zelo raznoliko in vsak dan se spoprijemajo z novimi izzivi, saj je vsaka 

mlada osebnost, s katero delajo, unikatna in drugaĉna od vseh ostalih, s katerimi so se sreĉali 

v preteklih letih pouĉevanja.  

Njihovo strokovno delo, vezano na pouĉevanje, je doloĉeno z uĉnimi naĉrti, ki se seveda 

razlikujejo od razreda do razreda, prav tako pa naj bi vsako novo podroĉje pri posameznih 

predmetih uĉenci usvojili v doloĉenem ĉasu. To pa je lahko vĉasih kar obremenjujoĉa 

omejitev in mnogokrat se zgodi, da uĉitelji ne zmorejo sami in nekaterim uĉencem priskrbijo 

dodatno strokovno pomoĉ. Poleg izobraţevalne pa je druga enako pomembna uĉiteljeva vloga 

v procesu šolanja vzgojna. Ta ne vkljuĉuje le preprostih stvari, kot so zavezovanje vezalk, 

preoblaĉenje in umivanje mlajših otrok, paĉ pa na nek naĉin ţiveti in delati zgledno uĉencem. 

Torej pri poklicu razrednega uĉitelja ne gre le za doseganje izobraţevalnih ciljev, paĉ pa za 

naĉin ţivljenja. 

Kot pri vseh poklicih v današnji druţbi je tudi v poklicu uĉitelja velikokrat prisoten stres, to 

pa je le eden izmed dejavnikov, ki lahko naĉnejo zdravje posameznika. Zdravje pa je osnovni 

pogoj za zadovoljno ţivljenje. Ĉe nam zdravje ne sluţi, se kaj kmalu sreĉamo s primanjkljaji 

in omejitvami, s katerimi zdravi posamezniki niso obremenjeni. Za dobrega uĉitelja je 

pomembna tako psihiĉna kot tudi fiziĉna vzdrţljivost, s katero lahko kljubujemo 

neprijetnostim na delovnem mestu in v ţivljenju nasploh. Seveda pa je sploh fiziĉna 

vzdrţljivost odvisna od zdravstvenega stanja posameznika, ĉeprav se lahko znajdemo v 

situacijah, ko je zdravstveno stanje teţko ali nemogoĉe nadzorovati.  
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Svoje zdravje in s tem vzdrţljivost pa lahko negujemo in izboljšujemo na enostaven naĉin. 

Poleg vnosa zdravih in raznolikih ţivil v telo je kljuĉna tudi zadostna koliĉina gibanja. Ljudje, 

ki se redno, vsaj rekreativno ukvarjajo s športom, so sreĉnejši. Medicina ţe leta poudarja 

pomen fiziĉne aktivnosti pri sprošĉanju endorfina, bolj znanega kot hormon sreĉe. Šport ima 

pozitiven vpliv na psihiĉno in fiziĉno poĉutje ljudi in s tem na druţbo samo kot celoto, kajti 

posamezniki, ki se ukvarjajo s športom, imajo pozitivno samopodobo in boljšo zmoţnost 

socialnega udejstvovanja. 

S športno-medicinskega vidika v vadbo za izboljšanje telesne pripravljenosti spada tudi 

urjenje vzdrţljivosti, ki lagodno vpliva na celotno dejavnost srca in krvnega obtoka. Sem 

spadajo jogging, hoja, plavanje, kolesarjenje, dinamiĉna telovadba, bodybuilding z lahkimi 

uteţmi, ples in nekatere vrste borilnih vešĉin (Felix, 1991). 

Nesporno pa je tudi dejstvo, da morajo za zadovoljne usluţbence poskrbeti tudi delodajalci 

sami, s stimulacijskim delovnim okoljem. Zaposleni na razliĉnih delovnih mestih so 

izpostavljeni  vplivom delovnega okolja. Samo zdravi ljudje, ki uţijejo dovolj poĉitka, lahko 

v zadovoljivi meri svoje delo obvladajo in dosegajo zastavljene cilje. Veliko stvari je, ki jih 

lahko tudi zavodi, kot je šola, storijo za boljše zdravje njihovih zaposlenih. V definicijo 

prijetnega in urejenega delovnega prostora spadajo tudi svetli in mirni prostori, zaţelene pa so 

tudi sveţe roţe. Za samo ureditev delovnega prostora pa lahko v veliki meri poskrbimo tudi 

sami in si uredimo prijeten delovni kotiĉek (Boţiĉ, 2003). 

Namen raziskave je preveriti zdravstveno stanje razrednih uĉiteljev in športnih pedagogov, ki 

pouĉujejo v Zasavju, in opozoriti na pomembnost in vpliv delovnih pogojev na bolezni, ki se 

pojavijo zaradi poklica uĉitelja. Z raziskavo ţelimo opozoriti na tovrstne probleme in s 

pridobljenimi podatki spodbuditi uĉitelje in ostale odgovorne  k drugaĉnemu razmišljanju in 

bolj  zdravemu naĉinu ţivljenja.  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

»Avtentiĉni« uĉitelj mora biti hkrati s tem, da je spolno bitje, drţavljan, ateist, vernik, morda 

še filateist ali vrtiĉkar, z vsemi svojimi atributi uĉitelj, »ĉlovek« in ne institucija, skratka mora 

biti tisto, kar je nemogoĉe biti, kar je mogoĉe misliti samo kot preseţni »nekaj veĉ« (Štrajn, 

1992). 

Takšni in podobni opisi in dojemanja poklica uĉitelja le potrjujejo dejstvo, da je poklic 

uĉitelja zelo zahteven in odgovoren, saj je po mnenju mnogih to poklic nekakšnih »kiparjev« 

skulptur bodoĉih generacij.  

Da uĉiteljski poklic opravljajo motivirani in visoko izobraţeni strokovnjaki je namreĉ 

bistvenega pomena za uspešno izobraţevanje mladine, kajti v mnogih razpravah o vzgojno-

izobraţevalni politiki so prav oni na prvem mestu. V tem ĉasu pa se po vsej Evropi sreĉujejo s 

številnimi problemi in vse veĉjimi priĉakovanji druţbe (Reding, 2004). 

 

Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje (www.ess.gov.si) je objavljen kratek opis poklica 

uĉitelja razrednega pouka: 

»Razredni uĉitelj skrbi za celostni razvoj uĉencev. Zagotavlja moţnosti za razvoj na 

spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoriĉnem podroĉju. Otrokom omogoĉa, da 

usvajajo nova znanja in jih znajo uporabiti, skrbi za razvoj samostojnosti, vedoţeljnosti, 

komunikacije, ustvarjanja, pozitivne samopodobe in otroke spodbuja h gibalni aktivnosti.«  

 

Spodbujanje k telesni aktivnosti in psihomotoriĉen razvoj ima v poklicu uĉitelja razrednega 

pouka enako veliko vlogo kot vse ostale naloge in zahteve, ĉeprav se mnogokrat zgodi, da na 

to pozabljamo in to vlogo postavljamo nekje na zadnje mesto poslanstva uĉitelja.  

 

Splošni problem današnjega ĉasa je pomanjkanje ĉasa za skrb za lastno zdravje, predvsem kar 

zadeva gibanje. Vplivi gibanja na zdravje so danes kar dobro znani vsakemu posamezniku, saj 

se veliko dela na osvešĉenosti. Vzgajani smo v nekem kultu dela in smo izgubili obĉutek za 

»ukvarjati se« z neĉem. Ali delamo ali pa imamo prosti ĉas, ki je prav tako postal prisila, saj 

je uokvirjen, standardiziran, predpisan od zunaj. Pomen telesne aktivnosti pa je ravno 

ukvarjati se s samim seboj in se zavedati svojega telesa (Bravniĉar, 1994).  
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To pomanjkanje ĉasa za gibanje in ukvarjanje s športom pa ima posledice na zdravju 

posameznika. Ljudem vseh starosti predstavlja  telesno gibanje ţivljenjsko potrebo. Brez dela, 

brez psihofiziĉnega udejstvovanja ĉlovek peša, hira in propada (Ulaga, 1980). 

 

Tudi vsakdanje delo in opravki lahko pripomorejo k bolj zdravemu posamezniku, ĉe so 

kakorkoli povezani s fiziĉno aktivnostjo. Med preţivljanjem vsakdana se lahko trudimo hoditi 

po stopnicah, namesto iti z dvigalom, hoditi peš in ne vedno peljati se z avtomobilom, sploh 

ĉe je naše delo v sluţbi bolj statiĉno. Delo uĉiteljev je v veĉinskem delu bolj statiĉne narave, a 

poznamo mnogo rešitev, ki ta poklic naredijo bolj dinamiĉen tako za uĉitelje kot za uĉence. 

Dejstvo je, da uĉitelji s svojim zgledom vplivajo na razvoj navad pri uĉencih. Pa vendar s 

samim delom ne doseţemo toliko kot z redno telesno vadbo, pri kateri dvignemo srĉni utrip in 

telo razbremenimo strupov.  

Ulaga (1980, str. 9) pravi: »Z rednim telesnim vadenjem prispevamo pomemben deleţ k 

vzgoji zdravega, vsestransko razvitega, mnogostransko sposobnega in za skupnost koristnega 

ĉloveka.«  

Pa vendar se je za dober uĉinek na ĉlovekovo zdravje potrebno s športom ukvarjati smotrno in 

tudi ne pretiravati. Dejstvo je, da ĉe je ĉlovek zdrav, tudi laţje dela in obvladuje svoje telo, 

tudi kar se tiĉe utrujenosti. Z redno rekreacijo torej prispevamo velik deleţ k telesnemu pa 

tudi duševnem zdravju.  

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je »zdravje popolno telesno in 

duševno ravnovesje ter socialno dobro poĉutje in ne samo odsotnost bolezni ali hibe.« (Ulaga, 

1980, str. 10).  

So pa seveda tudi druge navade ljudi, ki vplivajo na njihovo zdravje. Predvsem znane vplive 

na zdravje imajo razne škodljive navade, kot so nezdravo prehranjevanje, alkohol, kajenje in 

premalo spanca. Gibanje nam lahko v primeru, da imamo te škodljive navade, celo bolj škodi, 

kot koristi. Jutranji tek ne bo uĉinkovit, ĉe bomo po zajtrku pokadili cigareto, ali pa ĉe po 

vsaki športni aktivnosti za »rehidracijo« spijemo veĉje koliĉine piva. Poĉitek po športni 

aktivnosti pa je tudi kljuĉnega pomena, saj telo potrebuje regeneracijo (Rotovnik–Kozjek, 

2004). 

 Ocene Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2002 kaţejo, da so bile v Evropi kroniĉne 

nenalezljive bolezni v 86 % vzrok vseh smrti in 77 % vseh bolezni. Tudi v Sloveniji je veĉ 

kot 70 % smrti posledica najpogostejših kroniĉnih nenalezljivih bolezni. Med njimi vodijo 

bolezni srca in oţilja, ki še vedno predstavljajo vzrok okoli 40 % celotne umrljivosti 
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slovenskega prebivalstva, kljub temu da se je od leta 1990 do leta 2002 umrljivost zaradi 

srĉno-ţilnih vzrokov v naši drţavi zmanjšala za 34 %. V primerjavi s tranzicijskimi drţavami 

je celotna umrljivost v Sloveniji manjša, vendar pa veĉja od veĉine drţav zahodne Evrope 

(Nacionalni Program Prehranske Politike 2005–2010). 

Nezdrav naĉin ţivljenja, stres in delovni pogoji so glavni dejavniki za nastajanje tudi t. i.
1
 

poklicnih bolezni. Pri poklicu uĉitelja obstaja stereotip, da opravljajo telesno in mentalno 

popolnoma nezahtevno delo, da delajo le nekaj ur dopoldne in da imajo najveĉ dopusta. Pa 

vendar poklic v realnosti še zdaleĉ ni podoben temu opisu. Mnogi delajo v teţkih pogojih.  

Reberšak (2007, str. 1) pravi: »Uĉitelji se pogosto pritoţujejo, da se poĉutijo izolirano in 

imajo malo moţnosti za interakcijo s sodelavci. Nekateri se poĉutijo dobesedno fiziĉno loĉeni 

od svojih sodelavcev.«   

To je le eden izmed pogostih stresorjev poklica razrednega uĉitelja. Pa vendar je stres nekaj, 

kar vsak posameznik doţivlja drugaĉe, po svoje. Športniki ĉutijo napetost v mišicah, 

poslovneţi ga doţivljajo kot frustracijo, kontrolor letenja ima teţave z zbranostjo, medtem ko 

uĉitelj lahko obĉuti stres kot napetost, tesnobo ali veliko frustracijo (Youngs, 2001). 

Delovno okolje je lahko torej zelo stresno okolje, odvisno kakšne pogoje za delo omogoĉa. 

Delovna okolja se neprestano spreminjajo, kar je posledica uvajanja novih tehnologij, surovin, 

delovnih procesov, sprememb v strukturi zaposlenih in v organizaciji dela.  

Zaradi nalezljivih bolezni vsako leto tudi v drţavah Evropske unije umre veliko ljudi. Ţenske 

so bolj prizadete kot moški, ker pogosteje delajo v poklicih, kot so medicinske sestre in 

uĉiteljice, kjer so izpostavljene razliĉnim biološkim tveganjem.  

Med glavna biološka tveganja spadajo tudi tveganja, povezana s pandemijami. Ĉeprav v 

Sloveniji ni veliko podatkov o smrtnih ţrtvah med razrednimi uĉitelji, je dejstvo, da so uĉitelji 

izpostavljeni mnogim nalezljivim boleznim, saj so v stiku z celim razredom otrok. A to je le 

eden izmed tveganj za obolenja uĉiteljev.  

Mi smo se z raziskavo osredotoĉili na ugotavljanje samega zdravstvenega stanja uĉiteljev, ki 

pouĉujejo v Zasavski regiji.       
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2.1 UČITELJSKI POKLIC 

                                               Kdorkoli si ţe, obstaja nekdo veliko mlajši za kogar si popoln. 

                                                                                                                         (Jacob Brande) 

Uĉitelji niso veĉ posebna druţbena skupina s stanovskimi znaĉilnostmi. Uĉitelj zaradi narave 

svojega dela sodeluje v javnem ţivljenju, spremlja proces svojega okolja, spoznava 

uĉinkovanje razliĉnih dejavnikov, ki vplivajo na ozraĉje, v katerem poteka vzgojno-

izobraţevalni proces. Izobraţevanje sodobnih uĉiteljev zahteva široko splošno izobrazbo, 

dobro poznavanje specifiĉnega strokovnega podroĉja in pedagoško-psihološka znanja. Uĉitelji 

morajo biti pri svojem delu zanesljivi, prepriĉljivi, dosledni, objektivni in optimistiĉni 

(Kneţeviĉ, 2002). 

Uĉiteljski poklic ima številne prednosti, sploh ĉe nam daje osebno zadovoljstvo. Ima pa tudi 

svoje slabe plati, kajti dejstvo je, da gre pri tem poklicu za delo z ljudmi, ki je lahko v 

doloĉenih okolišĉinah zelo naporno. Gre za zahteven in hkrati zelo bogat poklic, predstavlja 

pa tudi pomembno druţbeno dejavnost, saj gre za javno delo. Uĉitelj namreĉ nastopa pred 

skupino otrok, ki postane v doloĉenem starostnem obdobju strogo kritiĉna. Tu pa so še starši, 

ki konstantno spremljajo in vrednotijo delo uĉitelja. Poklic tako sledi uĉitelju tudi izven šole, 

kajti dejstvo je, da druţba od uĉiteljev tudi v privatnem ţivljenju zahteva veĉ. Uĉitelj naj bi 

potemtakem bil vzor v politiĉnem, druţbenem in kulturnem ţivljenju, a mnogi nemalokrat 

pozabijo, da so uĉitelji samo ljudje (Strojin,  1992). 

R. Trunkl (1996, str. 2) je izjavil: »Uĉiteljski poklic je zelo zahteven, predvsem z vidika 

ĉustvovanja. Pravi uĉitelj se mora tako ali drugaĉe tudi ĉustveno iztrošiti ob svojem delu. 

Uĉitelj dela z dušo in telesom pet ali šest ur v šoli in celo v prostem ĉasu je uĉitelj. Vedno je 

na oĉeh javnosti in temu primerno se mora obnašati. Pri tem lahko ĉustveno trpi, je napet in ĉe 

je napet, ne more kvalitetno opravljati svojega dela. Ĉe ne kontrolira svojih ventilov 

sprošĉanja, je to slabo za uĉence – uĉitelj išĉe vzroke svojega nezadovoljstva v uĉencih, 

starših, ministrstvu za šolstvo … Pri sebi tega ne opazi, ker je to pri njem slepa pega. Uĉitelj 

mora dovolj kvalitetno ţiveti in ko ima teţave, ne sme ĉakati. Neobvladovanje stresa vodi 

uĉitelja v kroniĉno utrujenost in prenasiĉenost, iz svojega poklica pa ne more »izstopiti«, 

opravlja ga celo ţivljenje.«  
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Za opravljanje uĉiteljskega poklica pa ţe dolgo ni veĉ dovolj posredovanje znanja, za današnji 

ĉas je to absolutno premalo, bistvo je namreĉ usposobiti uĉence za iskanje in samostojno 

uporabljanje znanja. Naĉin, s katerim uĉitelj to doseţe, lahko vĉasih pomeni odpovedati se 

pozicijski avtoriteti in z uĉenci vzpostaviti enakopraven odnos, skozi katerega se mora uĉitelj 

vedno zavedati, da je tudi on eden izmed tistih, ki oblikujejo osebnost mladega ĉloveka. 

Mojstrstvo pouĉevanja ima temelj v uĉiteljevi spretnosti pomagati uĉencem, da se znajdejo 

tudi brez njega, da se uĉijo sami, da se lahko sami lotijo dela in nenazadnje, da postanejo 

samozadostni. To pa je vse prej kot lahko doseĉi, saj vsak uĉinkovit odnos med uĉiteljem in 

uĉencem spodbuja odvisnost (Paterson, 2000). 

Uĉitelj se pojavlja v razliĉnih vlogah in opravlja naloge, ki se nenehno spreminjajo. Te 

spremembe so odraz nekih veĉjih sprememb v širši druţbi in vplivajo na delo uĉitelja tako, da 

se odraţajo v njegovem prilagajanju tako v profesionalnem kot tudi v zasebnem ţivljenju. 

Skozi zgodovino uĉiteljskega poklica so se morali uĉitelji prilagajati najrazliĉnejšim 

zakonom, smernicam, toda uĉiteljevo delo je veliko bolj kompleksno, zato ne morejo vedno 

slediti nekim natanĉno doloĉenim pravilom (Iveljić, 2006). Dejstvo pa je, da uĉitelj v šoli ni 

sam in si svojeglavosti kljub vsemu ne more privošĉiti. S svojim delom vpliva na vse ljudi, ki 

so z njim v kakršnemkoli odnosu znotraj pedagoškega procesa. Vsi imajo svoj pogled na 

njegovo delo in nemalokrat nerealna priĉakovanja in zahteve. 

Uĉitelje moramo razumeti kot akterje, ki skušajo na podlagi svojega znanja in izkušenj ĉim 

bolj kvalitetno izpeljati svoje delo in pri tem tudi zagovarjajo svoje strokovne odloĉitve. Od 

uĉitelja se zahteva, da pouĉuje, je avtoriteta, spodbujevalec znanja in posredovalec vrednot. 

Uresniĉevanje vseh teh je seveda zahtevno delo in velikokrat okolišĉine niso 

neproblematiĉne, spodbudne, ampak je ravno obratno (Iveljić, 2006). Zaradi vseh teh 

dejavnikov je lahko pedagoško delo precej stresno. Med poklici, ki so bolj izpostavljeni 

sindromu izgorevanja, so poklici, v katerih prevladujejo ţenske. To so bolniške sestre, 

učiteljice, gospodinje, umetnice (Hajdaroviĉ, 2002). 

Za poklic uĉitelja je znano dejstvo, da je dandanes precej feminiziran, sploh kar se tiĉe 

uĉiteljev na razredni stopnji.  

Med prvimi raziskavami, ki se nanašajo na stres med uĉitelji, je raziskava, ki sta jo opravila 
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Kyriacou in Sutcliffe v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Ugotovila sta, da manj kot pet 

odstotkov uĉiteljev pri svojem delu ne doţivlja stresa, veĉ kot polovica pa jih doţivlja zmeren 

ali visok stres. Skoraj dvajset odstotkov uĉiteljev svoje delo dojema kot zelo ali celo izjemno 

stresno. Ugotovila sta tudi, da biografski dejavniki, kot so npr.
1
 spol, starost in delovni staţ, 

na stres ne vplivajo (povzeto po: Depolli, 2003). 

Nekatere trditve o vplivih spola in drugih biografskih dejavnikov na stres so kontradiktorne. 

Jasno pa je, da je uĉiteljski poklic zelo zahteven in lahko tudi negativno vpliva na njihovo 

zasebno ţivljenje in zdravje. Youngs (2001, str.18) pravi: »Vzroki za stres so številni, 

razlikujejo se od vrtca do vrtca, od šole do šole, od vzgojiteljice do uĉitelja, od situacije do 

situacije in se spreminjajo iz dneva v dan.« 

 Zbornica pa je v velikih primerih prostor, kjer se napetost, ki jo nosijo uĉitelji iz razreda, 

nabira in lahko eksplodira, ker uĉitelji govorijo in poĉno tudi stvari, ki jih ne mislijo povsem 

zares in jih kasneje najverjetneje obţalujejo. Zbornica bo vedno ostala kraj v šoli, kjer si 

uĉitelj lahko privošĉi pritoţevanje nad njihovim delom, kar pa ni nujno slabo. Teţave, ki si jih 

zaupamo, so pogosto zato manjše. Uĉitelji, nagnjeni k skrivanju ĉustev, nazadnje dobijo še ĉir 

na ţelodcu (Paterson, 2000). 

Kljub vsem zahtevnejšim lastnostim tega poklica oĉitno še zmeraj obstajajo tehtni razlogi, 

zaradi katerih se mladi še vedno odloĉajo za to profesionalno pot. Tako so februarja 2000 

opravili raziskavo med študenti 2. letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

in dobili deset najvišje ovrednotenih razlogov za izbiro tega poklica, med katerimi zasedajo 

prva mesta ţelja po delu z otroki in pouĉevanju, za katerega mislijo, da je stimulativen in 

kreativen poklic in presenetljivo je eden izmed vodilnih razlogov tudi biti zgled 

otrokom/mladim (Cenciĉ, 2000). 

Uĉitelj še posebej v prvih letih šolanja uĉencem predstavlja glavni zgled in oporo izven 

njihovih druţin. Uĉenci se s posnemanjem vedenjskih vzorcev in naĉinov obnašanja, ki jih 

obkroţajo, uĉijo socialno sprejemljivega vedenja. Ti vedenjski vzorci imajo namreĉ moĉnejši 

vpliv kot besede. In ĉe uĉitelj ţeli biti uspešen, se mora njegovo vedenje ujemati s tistim, kar 

govori. S svojim vedenjem ljudje neposredno sporoĉamo svoje vrednote, stališĉa in 

                                                 

 
1 npr. pomeni na primer 
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prepriĉanja, ki uĉencem sluţijo kot model, ki ga lahko prevzemajo. Zato je uĉiteljevo vedenje 

pomembno sredstvo za prenašanje vrednot na uĉence (Svetina, 1992). 

Biti poklicni uĉitelj pomeni veliko veĉ, kot predstavlja izraz. Ţal pritiski in razoĉaranja, ki jih 

s sabo prinaša pouĉevanje, vse prepogosto spodnašajo tla predanosti poklicu in meĉejo senco 

dvoma na najgloblje razloge, zaradi katerih se posamezniki odloĉijo postati uĉitelji. Potrebno 

se je boriti za ohranitev profesionalnosti in se vesti v duhu poklica (Paterson, 2000). 

 

2.1.1 KDO JE UČITELJ? 

Kot vsak drug poklic tudi uĉiteljski zahteva za poklic primerne posameznike. Kakšni naj bi 

pravzaprav bili ljudje, ki opravljajo ta poklic? Taki, ki znajo v razredu, polnem razigranih 

uĉencev, vzpostaviti avtoriteto in imajo mir in tišino med poukom, taki, ki blestijo na vseh 

podroĉjih šolskega izobraţevanja in splošne razgledanosti ali preprosto tisti, ki znajo dobro 

posredovati vrednote druţbe, v kateri ţivijo. Dejstvo je, da ni dovolj, ĉe je dober le na vseh 

naštetih podroĉjih, paĉ pa je pomembno, da je za delo motiviran in pripravljen vnesti kanĉek 

poklica v svoje zasebno ţivljenje. Preproste in splošne definicije, kdo je dober uĉitelj, ni.  

V mnogih raziskavah so se ţe ubadali s tem vprašanjem in so ţeleli ugotoviti, katere skupne 

lastnosti imajo t. i. idealni uĉitelji. Ugotovili so, da gre za subjektivno mnenje sodelujoĉih in 

da se tudi idealni uĉitelji med seboj precej razlikujejo. Imajo pa nekatere skupne lastnosti: 

odprtost, zmoţnost vţivljanja v druge, pozitivno samopodobo, osebno zrelost ter 

pripravljenost za prilagajanje spremembam in novostim (Reberšak, 2007). 

V SSKJ
2
 (1994, str. 1441) pa lahko zasledimo naslednjo definicijo uĉitelja:  

- kdor (poklicno) uĉi, pouĉuje; 

- kdor uĉi, pouĉuje na osnovni šoli in je za to posebej usposobljen; 

- kdor uĉi, pouĉuje kakšno spretnost, umetnost; 

- kdor uĉi, pouĉuje sploh. 

 

                                                 

 
2 SSKJ – Slovar slovenskega knjiţnega jezika 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Čosić Franka; diplomsko delo 
 

 

 

16 

 

Po teh opredelitvah lahko za uĉitelje smatramo vsakogar, ki nas je kdaj kaj nauĉil, starše, stare 

starše, starejše brate, sestre, sorodnike, znance, prijatelje, otroke … 

Bistvenega pomena sta besedi uĉiti in pouĉevati, to je torej glavno poslanstvo vsakega 

uĉitelja. Razrednega uĉitelja pa SSKJ (1994, str. 1441) definira kot: »uĉitelja, nekdaj z 

opravljenim strokovnim izpitom«.  

Intencionalna dejavnost uĉitelja je vezana na cilje in vsebine, ki jim sledi skozi šolsko leto. 

Omogoĉa jo uĉiteljeva kvalifikacija. Pri funkcionalni dejavnosti pa gre za nenamerno 

dejavnost, ki se kaţe skozi uĉiteljev zgled, njegov pogled na ţivljenje, naĉin reševanja 

problemov, naĉin pristopa k uĉencem. Udejanja jo uĉiteljeva dimenzija, ki jo pridobiva skozi 

svoj profesionalni razvoj. Profesionalni razvoj pa omogoĉa uĉitelju poklicno ukvarjanje z 

uĉiteljskim poklicem in strokovno, korektno in dobro opravljanje svojega dela (Pšunder, 

2006). 

Biti uĉitelj torej ni le poklic, je naĉin ţivljenja, kako se obnašamo, spoprijemamo s teţavami 

in izzivi, katere vrednote cenimo,  kako dojemamo ţivljenje, vse to je uĉiteljeva osebnost, 

funkcionalna dejavnost, katere se ne zavedamo vedno, pa vendar je kljuĉna za zgledno delo 

uĉitelja. S svojim zgledom uĉence vzgajamo in vzgoja je naloga uĉitelja, ki je enako 

pomembna, kot je uĉenje in pouĉevanje, kajti obe sta opredeljeni tudi s slovensko šolsko 

zakonodajo.  

Pri vzgojno-izobraţevalni dejavnosti, ki je vedno intencionalna in funkcionalna, gre za dva 

procesa – vzgajanje in izobraţevanje (Pšunder, 2006).  

Uĉitelj predstavlja osrednjo figuro v šoli, saj je neposredni uresniĉevalec vzgojno-

izobraţevalnih nalog. Sam se vsakodnevno in neposredno sreĉuje z uĉenci, jim podaja znanje, 

hkrati pa vpliva na oblikovanje uĉenĉeve osebnosti, ĉe se tega zaveda ali ne. Je vez med 

strokovnimi delavci in uĉenci. Ob njem se lomijo kopja strokovnih spoznanj na eni strani in 

potreb uĉencev na drugi. Pri svojem delu z uĉenci pa mora postavljati v ospredje stroko. To 

pomeni, da je od njega odvisna kvaliteta šole.  Na podlagi njegovega poloţaja v šoli lahko 

ocenjujemo sam šolski sistem. Vloga in poloţaj pa sta determinirana s pomoĉjo razliĉnih 

relacij, kajti na uĉitelja vplivajo tako subjektivni kot tudi objektivni dejavniki. Ob vsem tem 

pa ne sme pozabiti, da je njegov dominanten in formalen poloţaj poloţaj uĉitelja (Hozjan, 

2005). 
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Vzgoja je tesno povezana s pouĉevanjem, saj mora uĉitelj za uspešno izobraţevanje najprej 

razrešiti vzgojna (disciplinska) vprašanja. Ĉe je vzgoja zasnovana na izobraţevanju in ĉe si 

pri pouku prizadevamo za celovit razvoj otrokove osebnosti, lahko doseţemo najvišje 

izobraţevalne cilje (Krofliĉ, 1997). In ravno uĉitelj razrednega pouka je tisti, ki mora skrbeti 

za celostni razvoj uĉencev, mora enako izpolnjevati svojo izobraţevalno in vzgojno funkcijo, 

kajti v tako zgodnjem izobraţevanju mladih ljudi sta obe še posebej pomembni.  

 

2.1.2 RAZREDNI UČITELJ 

Razredni uĉitelji pouĉujejo uĉence v prvem in drugem triletju devetletne osnovne šole. Za 

opravljanje tega poklica je potrebna visoka izobrazba, kar po starem sistemu pomeni 4-letni 

fakultetni študij po opravljeni splošni maturi. Študij profesorjev razrednega pouka poteka na 

pedagoški fakulteti, oddelku za razredni pouk. Po novejšem, t. i. Bolonjskem sistemu, pa po 

zakljuĉeni prvi stopnji diplomanti dobijo naziv profesor/-ica pomoĉnik/-ica uĉitelja/-ice. Po 

konĉani drugi stopnji in pridobljenim nazivom magister/-ica profesor/-ica pa lahko 

samostojno pouĉujejo (www.pef.uni-lj.si). 

Poleg pouĉevanja vodijo tudi razliĉne interesne dejavnosti, roditeljske sestanke in govorilne 

ure, kjer se sreĉujejo s starši uĉencev. Najpomembnejša naloga, ki izhaja ţe iz naziva samega, 

je biti razrednik. Delo razrednih uĉiteljev je izredno dinamiĉno, zahteva veliko prilagajanja in 

natanĉno pripravo na pouk. V glavnem delo poteka individualno, ĉeprav se zadnja leta daje 

velik poudarek na sodelovanju med razrednimi uĉitelji in ravno tako je z integracijo otrok s 

posebnimi potrebami prišlo do potrebe po strokovnem in usklajenem timu.  

Vsak razrednik je v osnovi najprej uĉitelj z vsemi znaĉilnostmi, ki veljajo za uĉitelja. Narava 

dela v prvem in drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju devetletne osnovne šole (izjemoma 

v šestem razredu) narekuje, da so uĉitelji razrednega pouka praviloma tudi razredniki oddelka, 

v katerem pouĉujejo vse ali veĉino predmetov. V prvih treh razredih uĉitelj pouĉuje 

matematiko, slovenšĉino, spoznavanje okolja ter likovno, športno in glasbeno vzgojo. V 

ĉetrtem in petem razredu pa poleg teh pouĉuje še druţbo, naravoslovje in tehniko. V prvem 

razredu pouĉujeta dva pedagoška delavca, in sicer uĉitelj razrednega pouka kot prvi uĉitelj, 

drugi uĉitelj pa je uĉitelj razrednega pouka ali vzgojitelj predšolskih otrok. Uĉitelj razrednega 

pouka spremlja uĉence iz prvega v drugi in tretji razred, drugi uĉitelj pa ostane ves ĉas v 

prvem razredu (Gabrovec, 2009). 

http://www.pef.uni-lj.si/
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Razrednik skrbi za razred kot celoto in rešuje probleme, ĉe se pojavijo. Med njegove naloge 

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

seznanja z delom v razredu, disciplino, teţavami, ĉe se pojavijo, in seveda s pozitivnimi 

izkušnjami. Na govorilnih urah, ki jih organizira obiĉajno tedensko ali na štirinajst dni, vodi 

osebne razgovore s starši, lahko tudi ob navzoĉnosti otroka. V zadnjem ĉasu razredniki 

pogosto pripravljajo tudi dneve odprtih vrat in tako omogoĉijo uĉencem, da staršem sami 

predstavijo delo v šoli. Potrebno je tudi stalno strokovno izpopolnjevanje, kajti uĉitelj se mora 

sproti seznanjati z novostmi in spremembami na svojem podroĉju (Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje, 2010). 

Biti razrednik je strokovno zelo zahtevno delo, ki povzroĉa veliko teţav, ki se pojavljajo, ker 

naloge razrednika niso opredeljene dovolj pedagoško, paĉ pa bolj formalno, s poudarkom na 

administrativnih in organizacijskih nalogah. Teţave pa so pogoste tudi zato, ker so 

priĉakovanja do razrednikov pogosto nerealna in ker razrednikov sistematiĉno ne usposabljajo 

za to zahtevno nalogo (Pušnik, Ţarkoviĉ Adlešiĉ & Bizjak, 2000). 

Delo ima številne prednosti, vezane predvsem na razgibano delo z ljudmi, nenehno 

izpopolnjevanje in takojšnje informacije o rezultatih dela. Je pa delo tudi precej zahtevno, saj 

terja tako psihiĉen kot fiziĉen napor in borbo s kvalitetno pripravo na pouk v nekakovostnih 

uĉilnicah. Fiziĉno je delo precej zahtevno, saj gre za veĉinoma stojeĉe delo, obstaja pa tudi 

velika moţnost za okuţbe z razliĉnimi nalezljivimi boleznimi. Ravno tako so pogoste okvare 

sluha in bolezni glasilk (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010). 

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (www.ess.gov.si) so tako 

opisali ţelena znanja in spretnosti uĉitelja razrednega pouka: »Odgovornost oziroma storitev 

razrednega uĉitelja je uĉenje in pouĉevanje uĉencev in rezultat tega so doloĉena znanja, ki jih 

uĉenci pridobijo. Ravno tako kot usvajanje novih znanj je pomembno omogoĉiti otrokom 

obĉutek varnosti in pripadnosti. Upoštevan mora biti uĉenec kot posameznik, hkrati pa je 

potrebno razvijati pripadnost skupini.«  

Pri delu uĉitelja razrednega pouka je priprava na pouĉevanje bistvenega pomena. Na pouk se 

je potrebno pripraviti tako vsebinsko kot metodiĉno-didaktiĉno, kar pomeni, da je poleg 

naĉrtovanja šolske snovi potrebno naĉrtovati tudi naĉin, kako to snov podati in kako bo 

celoten pouk potekal. Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 

(www.ess.gov.si) je v opisu poklica razrednega uĉitelja poudarjen pomen dobre priprave na 

http://www.ess.gov.si/
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pouk: »Za vsebinsko pripravo obstajajo dokumenti, ki so za vse obvezujoĉi, to so uĉni naĉrti. 

Kako vsebine predstaviti uĉencem, je zahtevno delo; uĉitelj mora upoštevati razvojno-

osebnostne lastnosti otrok doloĉene starosti in vodilo, da delo organizira tako, da uĉenci sami 

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

motivira, jih aktivno vkljuĉi v delo, da ustvari pozitivno uĉno klimo. Vse to zahteva od 

uĉitelja vedno nova iskanja in ustvarjalnost. Priprava na pouk in analiza dela lahko potekata v 

sluţbenem ĉasu v šoli. Zelo dobro je, ĉe obstajajo moţnosti za timsko naĉrtovanje z uĉitelji, 

ki uĉijo v paralelkah. Take priprave so po navadi bogatejše, saj svoje zamisli prispeva veĉ 

uĉiteljev in izberejo lahko le najboljše. Seveda se lahko uĉitelj na delo pripravlja tudi doma. V 

uĉiteljevo obvezo spada tudi popravljanje uĉenĉevih izdelkov, kar lahko opravi v šoli po 

pouku ali doma.«  

Ena izmed bolj pomembnih nalog uĉitelja razrednega pouka je preverjanje in ocenjevanje 

znanja. Pomembno je voditi evidenco napredka posameznih uĉencev v redovalnici, da na 

koncu šolskega leta lahko uĉitelj zakljuĉi konĉno oceno v spriĉevalo. Dnevno si je potrebno 

zapisovati vsebino in cilje, ki jih usvajajo pri pouku v dnevnik, kamor beleţi tudi kulturne, 

naravoslovne, tehniške in športne dneve ter prisotnost uĉencev. Ob zakljuĉku šolskega leta se 

osebni podatki vseh uĉencev zapišejo v matiĉno knjigo (Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje, 2010). 

Ob vseh zahtevnih in pomembnih nalogah razrednega uĉitelja ti velikokrat pozabijo na še eno 

svoje posebno poslanstvo: spodbujanje otrok h gibalni aktivnosti in s tem k 

psihomotoriĉnemu razvoju. Glede na to, da je delo preteţno statiĉno, v popoldanskem ĉasu, 

ko potekajo priprave na pouk naslednjega dne pa sedeĉe, je tudi za uĉitelje priporoĉljiva 

zadostna koliĉina gibanja. Malo lahko k tej pripomorejo ţe s preprostimi popestritvami 

šolskih ur in odmorov, kot sta minuta za zdravje in aktivni odmor. Od tega kako uĉitelji 

skrbijo za svoje telesno zdravje, je velikokrat odvisna kvaliteta ur športne vzgoje.  

Vloga uĉitelja pri kakovosti ur športne vzgoje je tako velika, da je potrebno uĉitelja, ki ta 

proces vodi, vzeti pod drobnogled in analizirati njegov naĉin dela. Premalo poudarka pri 

naĉrtovanju športne vzgoje se kratkoroĉno odraţa v nekakovostnem procesu športne vzgoje, 

dolgoroĉno pa v kvaliteti ţivljenja vsakega posameznika (Štemberger, 2004b). Svoj 

ţivljenjski stil lahko uĉitelj skozi naĉrtovanje in izvedbo ur športne vzgoje dokaj hitro 

reflektira na uĉence. 
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Razredne uĉitelje je potrebno še bolj usposobiti za naĉrtovanje športno-vzgojnega procesa, 

tako v ĉasu dodiplomskega študija kot tudi skozi seminarje stalnega strokovnega 

spopolnjevanja. Ţe pri naĉrtovanju pa bi bilo dobro spodbujati sodelovanje med razrednim 

uĉiteljem in športnim pedagogom. Zavedati se moramo, da pri športni vzgoji ne gre le za 

pridobivanje doloĉenih znanj, paĉ pa tudi za privzgajanje odnosa do športa/gibanja, za 

ozavešĉanje o pomenu gibanja za zdrav naĉin ţivljenja, skratka za celosten pristop k otroku, 

ki mu bo kasneje omogoĉil kakovostno ţivljenje (Štemberger, 2004b). 

2.1.3 VLOGE IN NALOGE UČITELJA TER Z NJIMI POVEZANA 

AVTONOMIJA 

Ţe z naĉrtovanjem uvedbe devetletne osnovne šole v Sloveniji se je pojavilo vprašanje, 

kakšnega uĉitelja potrebuje takšna šola. Ravno zato so se ponovno pojavila razmišljanja o 

vlogah uĉitelja v osnovni šoli.  

Uĉitelj ima v izobraţevalnem procesu pomembno konstitutivno vlogo, ki se z vlogo uĉencev 

povezuje v zapleteno veĉdimenzionalno dialektiĉno celoto. Izboljšanje kakovosti 

izobraţevalnega procesa in njegovih uĉinkov je usmerjeno tudi v spreminjanje vloge 

uĉiteljev, saj je uĉiteljeva vloga v funkciji vloge uĉencev. Zahteve po spreminjanju vloge 

uĉiteljev v osnovni šoli pa med drugim izhajajo tudi iz novih spoznanj razvojne in psihologije 

uĉenja.  

Teţišĉe izobraţevalnega procesa v šoli so sprejemanje in posredovanje vsebine. Sprejemanje 

prehaja na razumevanje, usvajanje, obvladovanje znanja ter razvijanje sposobnosti uĉencev. 

Vzporedno se spreminjata vlogi uĉitelja in uĉenca, tu pa ne gre samo za izboljšave, paĉ pa za 

globlje spremembe, kar se tiĉe vloge uĉitelja. Sodobna didaktiĉna teorija razvija izobraţevalni 

proces in uĉiteljevo vlogo v to smer (Kramar, 2003). 

Uĉitelj se v šoli pojavlja v treh vlogah (Kneţeviĉ, 2002): 

- usluţbenec, 

- strokovnjak in  

- ĉlovek. 

Vse tri vloge soobstajajo in relativno usklajeno delujejo.  
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Usklajeno naj bi delovale zaradi zadovoljevanja splošnih druţbenih in uĉiteljevih osebnih 

potreb. Ĉe med njimi ni ustreznega ravnovesja, postaja uĉitelj razdvojen. Dejstvo je, da 

idealne usklajenosti nikoli ni mogoĉe doseĉi, saj je odvisna od mnogih faktorjev: šolski 

sistem, vrsta in stopnja šol in celo od predmeta (podroĉja), ki ga uĉitelj »pokriva« (Resman, 

1990). 

Hozjan (2005) pravi, da je vsak od teh poloţajev povezan z doloĉeno vrsto odgovornosti. 

Tako loĉimo pogodbeno odgovornost, profesionalno odgovornost in moralno odgovornost. 

Pri delu uĉitelja lahko zasledimo v vsakem trenutku vse tri poloţaje. Toda specifiĉna uĉna 

situacija definira dominantnost posameznega poloţaja. Tako je potrebno med temi poloţaji 

najti ustrezno usklajenost, kajti razbitje le-te vodi v razdvojenost uĉitelja in njegovega dela.  

Učitelj kot usluţbenec mora upoštevati vrsto pravil in predpisov, ki veljajo za šolo kot 

institucijo. Ima torej odgovornost, na katero ga veţe pogodba. Njegova glavna vloga je, da 

prenaša druţbene vrednote, standarde obnašanja in poglede, ki so se ustvarjali skozi dolgo 

periodo ĉasa in predstavljajo našo sedanjo kulturo. Uĉiteljem je dan poloţaj zaupanja s strani 

druţbe za razvoj mladine v produktivne, pozitivne in sodelujoĉe drţavljane. Odgovornost 

uĉitelja je vezana na uresniĉevanje zapisanega v razliĉnih zakonikih in predpisih. To pa lahko 

postavi pod vprašaj avtonomijo uĉitelja tam, kjer bi lahko bila samoumevna. Vĉasih je 

nezaţeleno, da bi uĉitelj sam iskal inovacije in eksperimentiral. Ĉe pa se predpisi in z njimi 

nacionalni kurikulum obravnava kot okvir, potem imajo uĉitelji kljub poveĉani centralni 

kontroli še vedno precejšnjo mero svobode, da razvijejo vsebino kurikuluma in izberejo naĉin 

pouĉevanja. Uĉitelji se morajo zavedati, da imajo izjemno moĉ na oblikovanje idej in 

obnašanje mladih ljudi.  

Učitelj kot strokovnjak je zavezan s stroko. Za razliko od poloţaja uĉitelja kot usluţbenca se 

ravna pri delu po strokovnih spoznanjih. Svobodna druţba mora v prvi vrsti omogoĉiti šolam 

in uĉiteljem, da se poĉutijo svobodne. To lahko doseţe z decentralizacijo drţave in moţnostjo 

individualnega razvoja šole. Pri tej vlogi poklica uĉitelja na površje pridejo pedagoška, 

psihološka, didaktiĉna, metodiĉna in strokovno predmetna spoznanja, ki se jim prilagaja 

upravni vidik. Uĉitelj skuša svoj naĉin dela kar se da pribliţati ţeljam, potrebam, 

sposobnostim in osebnostnim lastnostim uĉencev in specifiĉnosti uĉne situacije. Da se 

avtonomija lahko razvije, je bistvenega pomena zaupanje v uĉiteljeve sposobnosti. Razne 

groţnje in pritiski s strani administracije, staršev, posebnih interesnih skupin in nasprotnikov 
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uĉiteljev lahko omejijo to zahtevo po svobodi idej. V preteklosti se je ţe zgodilo, da so bili 

uĉitelji ob sluţbo zaradi stvari, ki bi jih druţba morala sprejeti kot napredne.  

Učitelj kot oseba in osebnost je zavezan k moralni odgovornosti. Ta se kaţe v odnosu do 

sodelavcev, staršev in uĉencev. Šole naj bi v idealni druţbi predstavljale podaljšek druţin, 

ĉigar vrednote in vedenje je ekvivalentno ţeljam druţbe. Šole so pozitivni zavodi, uĉenci niso 

tam zaradi kazni ali napak staršev v vzgoji. Najveĉja odgovornost uĉitelja je odgovornost do 

uĉencev. Zato je uĉiteljeva svoboda omejena z odgovornostjo. Pomembno se je zavedati, da 

imajo uĉitelji veliko potencialno moĉ nad ţivljenji otrok, ki so ranljivi. Namreĉ sploh mlajši 

otroci še niso zmoţni razlikovati med dobrim in slabim, pravilnim in nepravilnim, zato je še 

veliko tega, kar morajo uĉitelji nauĉiti uĉence v obdobju šolanja. Odgovorni so tudi za 

moralno vzgojo, ki v domaĉem okolju poteka ţe v predšolskem obdobju. Uĉiteljeva naloga je 

tudi, da spozna, da dela z ljudmi, katerih osebnost je v nenehnem spreminjanju in 

oblikovanju. Zato je pomembno, da dela v korist uĉencev. Poleg tega pa je odgovoren tudi 

staršem, ki pošljejo otroke v šolo z namenom, da bo leta nadaljevala, kjer so oni »konĉali«.  

V prvi vrsti je uĉiteljevo delo odgovorno otrokom. Šola je ustanovljena zaradi otrok in s to 

vrsto odgovornosti je tesno povezana odgovornost do temeljnih kulturnih meril in vrednot 

druţbe. Poleg vsega tega pa mora biti uĉiteljevo delo strokovno utemeljeno in neoporeĉno.  

Uĉitelja, ki ga zahteva sodobna druţba, odlikujejo naslednje lastnosti: usposobljenost za 

prilagajanje uĉne snovi in zahtevnosti le-te sposobnostni ravni vsakega uĉenca, znotraj 

okvirno postavljenega normativa. Pri svojem delu mora biti prepriĉan v to, kar dela, izogibati 

se mora tako avtoritarnosti, grobosti in nasilnosti nad uĉencem. Svoje poglede naj ne vsiljuje 

uĉencem, ampak naj jim daje svobodo pri odloĉanju o lastnem ravnanju. Dober uĉitelj pri 

svojem presojanju izhaja iz tega, kar ve in ĉuti v danem primeru in trenutku, da je najbolj 

primerno in pravilno (Hozjan, 2005). 

Zaradi spremenjene vloge poklica uĉitelja, sodobne informacijske druţbe in spreminjanja 

uĉencev je poklic uĉitelja vedno teţje opravljati, saj uĉitelj ni veĉ brezpogojna avtoriteta in 

edini vir informacij. Še posebej teţko je vĉasih ţenskam, ker so poleg sluţbenih obveznosti še 

matere, gospodinje, ţene. Ţenske si bolj prizadevajo za harmonijo, ţelijo si potrditev svojega 

dela  in velikokrat so bolj ĉustvene kot njihovi moški kolegi (Reberšak, 2007). 
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Kar nekaj avtorjev se je ţe ubadalo z vprašanjem nalog in dolţnosti uĉiteljev. Vse njihove 

trditve le potrjujejo dejstvo, da morajo biti uĉitelji izredno sposobne osebe, z mnogimi 

zmoţnostmi in celo talenti, da lahko brezhibno opravljajo svoje delo. M. Pšunder (2006) je 

opredelila nekatere usmeritve vzgojno-izobraţevalne dejavnosti uĉiteljev. Med 

pomembnejšimi je zagotovo usmeritev uĉitelja, še posebej razrednika, ki je pedagoški, 

organizacijski, administrativni, disciplinski in nadzorni vodja v eni osebi. Vsak uĉitelj naj bi 

svoje delo usmerjal v posameznega uĉenca in skupino. To pomeni, da mora vzpostaviti 

korekten medsebojni odnos in hkrati ohranjati medsebojno spoštovanje. To vkljuĉuje tudi 

pomoĉ v stiskah in teţavah in zadovoljevanje potreb uĉencev, kar deloma stori ţe s 

poslušanjem njihovih interesov. Pomembno je tudi, da dobro sodeluje s starši uĉencev in 

celotnim šolskim kolektivom. Njegova naloga je tudi funkcionalna vzgoja (z zgledom). Ima 

socialne, spoznavne in moralne kompetence in uporablja ustrezno pedagoško komunikacijo 

ter je zmoţen empatije. S pomoĉjo pravil pa vzdrţuje pogoje dela, organizacijo, vrednosti in 

vrednote.  

Uĉiteljevo vzgojno-izobraţevalno dejavnost, ki je bolj vezana na izvajanje vsebine predmeta, 

je opredelil Svetina (1992), ki je za eno izmed najpomembnejših nalog uĉitelja izpostavil 

zmoţnost prilagajanja uĉne snovi in zahtevnosti ter naĉina uĉenja otrokovim zmoţnostim in 

zanimanjem primerno. Ob vsem tem pa je pomembno doloĉiti primerno stopnjo teţavnosti, ki 

od uĉenca zahteva trud, in šele nato uspeh, ki krepi samozaupanje in daje veselje do uĉenja in 

dela. Tako doseţemo, da uĉenci hodijo v šolo z veseljem, uĉiteljevo delo pa je kvalitetnejše in 

bolj zadovoljivo. Za dosego tega pa je pomembno uĉence pozitivno motivirati tako, da šolsko 

delo prilagodimo nekaterim temeljnim telesnim in duševnim potrebam uĉencev. Ĉe to 

doseţemo, potem pri delu uĉitelja ni potrebna nikakršna represija, saj bo otrok sledil zgledu in 

prijazni besedi uĉitelja.  

Ni vedno najpomembnejše slediti predpisom in uĉnim naĉrtom, uĉenci so tisti, ki so na prvem 

mestu, katerim moramo prilagoditi naĉin dela in vsebino samo. Za uĉence prvega razreda 

nikakor ni naravno štiri ure dnevno sedeti pri miru in v tišini izpolnjevati naloge, ki jih zada 

uĉitelj.  

Gibanje je namreĉ ena izmed primarnih potreb otrok te starostne skupine. Veliko lahko 

storimo ţe z manj sedentarnim naĉinom pouka. Današnji naĉin ţivljenja iz otrok dela preteţno 

sedeĉa bitja. Otrok dnevno samo v šolski klopi presedi najmanj štiri ure, v šolo in iz šole ga 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Čosić Franka; diplomsko delo 
 

 

 

24 

 

peljejo z avtom, doma preţivljajo prosti ĉas pred televizorjem in pišejo domaĉe naloge pred 

raĉunalnikom, kljub temu da je gibanje ena izmed osnovnih potreb, ki zamira zaradi 

potrošniško naravnane druţbe. Otroci tako išĉejo nadomestilo v drugih draţljajih, ki le 

trenutno zadovoljijo njegove potrebe, dolgoroĉno pa nimajo pozitivnega vpliva na njihovo 

zdravje (Štemberger, 2004a). 

Vsa ta dejstva lahko prenesemo tudi na odrasle, torej uĉitelje, saj zaradi pomanjkanja gibanja 

postanejo slabše vzdrţljivi in se pojavijo razliĉne bolezni, kajti poklic je ţe sam po sebi dokaj 

zahteven, brez dodatnega obremenjevanja telesa s sedentarnim naĉinom dela in ţivljenja.  

Uĉiteljev ĉas bi moral biti namenjen le za najboljše in najpotrebnejše stvari, ne pa za stvari, ki 

jih bodo uĉenci takoj po ocenjevanju pozabili. Tako gre le za zapravljanje uĉiteljevega kot 

tudi uĉenĉevega ĉasa  (Svetina, 1992). 

Uspešno uresniĉevanje uĉiteljevih nalog pa je odvisno od vrste dejavnikov, ki na eni strani 

doloĉajo izobraţevanje uĉitelja, na drugi pa njegovo osebnostno strukturo. Ti pa skupaj, v 

medsebojnem prepletanju opredeljujejo lik uĉitelja (Ĉagran, 1995). 

Od tega, ali lahko uĉitelj svojo strokovno, pedagoško, splošno, psihiĉno in didaktiĉno 

izobrazbo uspešno zdruţi s svojimi sposobnostmi, znaĉajem in temperamentom, je odvisno,  

ali ga lahko imenujemo za dobrega uĉitelja.  

2.1.4 DOBER UČITELJ 

                                                                                          »Bolje je ţiveti en sam dan in poslušati dobrega učitelja,  

                                                                                                         kot ţiveti sto let, ne da bi doţivel tako učenje.«  

                                                                                                                                                                       (Buda) 

 

Beseda dober ima zelo širok pomen. Kar je za nekoga dobro, je lahko za nekoga drugega 

slabo. Zato lahko o dobrih uĉiteljih govorimo bolj kot o subjektivnih ocenah posameznikov. 

Vsak ĉlovek ima postavljene lastne ideale, na podlagi katerih lahko oceni, ali se mu nekdo zdi 

blizu le-teh in zato dober ali ne.  

SSKJ (1994, str. 147) tako definira pridevnik dober: 

 - ki ima pozitivne lastnosti, zlasti v moralnem pogledu; 
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- ki ima pozitivne lastnosti v odnosu do ljudi; 

- ki ima zaţeleno lastnost; 

- je glede na doloĉene zahteve uspešen, uĉinkovit. 

To so le definicije, ki se lahko nanašajo na ĉloveka.  

Stereotip o idealnem uĉitelju, ki ga ĉustva nikoli na zanesejo, nima nikoli slabega dneva, ne 

drţi veĉ. Kakšen je potem dober uĉitelj? Uĉitelj mora biti ne le strokovnjak s svojega 

podroĉja, ampak tudi dober ĉlovek (Reberšak, 2007). 

Ĉe nekdo ţeli biti res dober uĉitelj, mora utelešati dve ljubezni: ljubezen do uĉenja in ljubezen 

do otrok. Ĉe uĉitelj zadošĉa tema dvema pogojema, mora poznati še zadovoljivo teorijo in 

uĉni naĉrt ter se po diplomi pripraviti na uspešno pouĉevanje. To pa zajema veliko veĉ kot le 

poznavanje otrokovega razvoja, uĉni naĉrt opismenjevanja in raĉunanja, uĉne tehnike, 

ocenjevalne postopke in podobno. Ĉe hoĉe biti dober uĉitelj, mora igrati razliĉne vloge: 

umetnik, strokovnjak za notranjo opremo, medicinska sestra, zdravnik, svetovalec, pisatelj, 

raĉunovodja, tajnica, dirigent, dramatik, znanstvenik, trener, detektiv, policist, razsodnik, 

povezovalec, tehnik, gostitelj, starš in njegov svetovalec, novinar, psiholog in v zadnjem ĉasu 

tudi iskalec pokroviteljev (Paterson, 2000). 

Eden izmed vidikov pouĉevanja, ki loĉi poklic uĉitelja od drugih, je moţnost novega zaĉetka. 

Vsako šolsko leto s seboj prinese druge obraze, probleme in priloţnosti, kar je dobra moţnost 

predvsem za nove uĉitelje, da preizkusijo nove ideje in tehnike pouĉevanja, ki so se jih nauĉili 

kot študenti, pa tudi za starejše uĉitelje, saj lahko preverjene metode poskusijo v novi skupini. 

Posamezno šolsko leto predstavlja nov korak v procesu uĉenja in ponuja nove moţnosti za 

osebno rast (Bluestein, 1989). Zato je priloţnosti, v katerih se lahko vsak izkaţe za uspešnega, 

v delovni dobi vsakega uĉitelja dovolj.  

Med uĉitelji je izjemno zasidrana predstava o idealu dobrega uĉitelja, katerega srţ so: lastna 

popolnost kot potrebno za vzgojni zgled, predanost in ţrtvovanje. Prevladujoĉa podoba 

dobrega uĉitelja vkljuĉuje mirnost, obvladanost, sposobnost obvladovanja vsakega poloţaja, 

poštenost in doslednost ter enako naklonjenost do vseh otrok, brez predsodkov. Ta 

idealizirana podoba uĉitelja kot posledica prevelikih priĉakovanj pogosto prepoveduje vsa 

negativna ĉustva; to pa je v popolnem nasprotju s temeljnimi psihološkimi zakonitostmi 

ĉlovekovega vedenja. Delo, ki ga uĉitelji opravljajo, je brez dvoma ĉustveno izjemno 
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obremenjujoĉe in negativnim ĉustvom se v resnici nikakor ni mogoĉe izogniti, lahko jih samo 

potlaĉijo. Posledica tega so obĉasni izbruhi, tudi nenadzorovani, ki prinašajo obĉutke krivde. 

Ker je uĉenĉev uspeh merilo za uĉiteljevo samopodobo, mora biti vsak »neuspeh«, tudi tisti, 

ki se mu ne da izogniti, sprejet kot lasten neuspeh. Tako postanejo za uĉitelja poseben 

problem vsi uĉenci, ki iz kakršnegakoli razloga niso uĉno uspešni in vedenjsko primerni, saj 

jih zaradi omejenih priĉakovanj nujno doţivlja kot svoj neuspeh. Tak poloţaj, ki bremeni 

samopodobo uĉitelja, zahteva obrambne reakcije, s katerimi se krivda lahko prenese navzven, 

na uĉenca, ki bi se lahko uĉil, ĉe bi se hotel, in na starše, ki se premalo zanimajo za otroka 

(Kneţeviĉ, 2002). 

Po Gordonu (1983) idealno podobo uĉitelja sestavlja osem mitov ali resnic: 

1. Dober uĉitelj je vedno miren, nobena stvar ga ne spravi iz ravnoteţja, ne kaţe moĉnih 

ĉustev. 

2. Dober uĉitelj nima predsodkov. Cigani, manj ali bolj sposobni uĉenci, deĉki ali deklice so 

za dobrega uĉitelja med seboj enaki.  

3. Dober uĉitelj lahko svoja obĉutja pred uĉenci prikrije in to tudi dela. 

4. Dober uĉitelj vse uĉence enako sprejema. Nima ljubljencev.  

5. Dober uĉitelj ustvarja pogoje za uĉenje, ki spodbujajo, vznemirjajo in sprošĉajo, pa vendar 

to ne pomeni nemira ali nereda. 

6. Dober uĉitelj je predvsem dosleden. Nikoli ne niha, ni evforiĉen ali depresiven, ne pozablja 

in ne dela napak.  

7. Dober uĉitelj zna odgovarjati na vprašanja, je pametnejši od uĉencev.  

8. Dobri uĉitelji se med seboj podpirajo, pred uĉenci predstavljajo »enotno fronto« in to ne 

glede na osebno sprejemanje, vrednotenje ali prepriĉanje.  

Skratka dobri uĉitelji morajo biti boljši, bolj razumevajoĉi, stremeti morajo k novim 

spoznanjem in morajo biti bolj popolni kot povpreĉni ljudje. Taka ugotovitev uĉitelju v 

razredu onemogoĉa, da bi bil preprosto ĉlovek. Vsak uĉitelj pa ima pravico biti enostavno 

ĉlovek v svojem razredu.  
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Uĉitelji po navadi preţivijo s svojimi uĉenci veĉ ĉasa kot njihovi starši, pa kljub temu teh 

otrok ne poznajo prav dobro. Dober uĉitelj si zada nalogo, da bo spoznal celotno otrokovo 

osebnost, ne samo njegovih uĉnih, športnih in umetniških sposobnosti. Samo tako je moţno 

ustvariti spodbudno uĉno okolje, ki vsakemu uĉencu pomaga pri razvoju in rasti (Paterson, 

2000).  

Spodbude pa uĉenci potrebujejo in da jim jih lahko dajo, moramo vedeti, kaj ima otrok rad in 

ga s takšnimi stvarmi motivirati. To pa uĉitelji lahko res doseţejo samo s tem, da svoje uĉence 

dobro spoznajo.  

Paterson (2000, str. 125) pravi: »Zlato pravilo pouĉevanja je bodi pripravljen. In ker je 

popolnoma nemogoĉe biti pripravljen sredi zmede in nereda, se mora vsak uĉitelj spoprijeti z 

vprašanjem organiziranosti. Organiziranost ne pomeni nujno pospravljene mize, paĉ pa 

pomeni zavedanje, kje je kakšna stvar, doloĉeno mero pisarniške doslednosti in zavest, kdaj 

se kaj dogaja in katera priĉakovanja o rokih je potrebno upoštevati.«  

Za dobrega uĉitelja se spodobi tudi dober nastop pred uĉenci v razredu. S svojim naĉinom 

govora povejo veliko, seveda pa je enako pomembno kot govor tudi telesna komunikacija. 

Kneţeviĉ (2002, str. 129) pravi: »V evoluciji se je prej razvilo nebesedno sporazumevanje. 

Telesna drţa, gibi in kretnje so glavni del nebesednega sporazumevanja. Ko se ljudje 

sreĉujemo, s svojo pantomimo veliko povemo o ĉustvenem stanju. Ţe od daleĉ nam en sam 

pogled na skupino ljudi pove o njihovem ĉustvenem stanju, doţivljanju, znaĉaju in osebnosti. 

Skljuĉena drţa, upognjena glava in ramena, negotov, poĉasen korak, negibno viseĉe roke, z 

roko podprta glava ali zakrite oĉi paĉ niso izraz navdušenega, veselega, vzradošĉenega 

ĉloveka.«  

Uĉitelji pogosto mojstrsko obvladujejo nebesedno sporazumevanje, saj to potrebujejo v 

svojem poklicu. Uĉenci namreĉ hitro postanejo spretni razlagalci nebesednih sporoĉil. Vsak 

uĉenec prepozna uĉiteljevo razpoloţenje tisti hip, ko ta stopi v razred. Vsak uĉenec se zave, 

kdaj je tisti posebni ĉas, ko so pravila raztegljiva in se je mogoĉe zabavati. In ravno tako vsak 

uĉenec ve, kdaj mora biti tiho, ĉeprav ni nujno, da to tudi bo (Paterson, 2000). 

Skrb za svoje telo je ravno tako telesna govorica posameznika. Telesna vadba vedno 

pozitivno vpliva na telesno drţo in ţe samo s tem, kakšna je naša telesna drţa, lahko povemo 

veliko o svoji samozavesti in volji. Izrazitejši od nebesedne komunikacije je govor. Zelo 
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pomembno je govoriti knjiţno, saj je šola edini kraj, kjer uĉenci slišijo knjiţni jezik. Pa 

vendar to ni vse, kar šteje. 

Glas, govor in naĉin sporazumevanja so tisti dejavniki, ki se vtisnejo v spomin in odloĉno 

vplivajo na vtis in podobo uĉitelja, na mišljenje in ĉustveno doţivljanje. Barva glasu pa je 

tisto, kar daje samemu glasu celostno zvoĉno podobo. Govor je del našega osebnostnega 

portreta, nas oblikuje in izgrajuje ter s svojo središĉno vlogo v komunikaciji med ljudmi 

omogoĉa razvoj znanosti, kulture in umetnosti (Kneţeviĉ, 2002). Od barve glasu je velikokrat 

odvisno, ali je govorca prijetno poslušati ali ne.  

Dober uĉitelj pa mora biti zmoţen tudi dobro poslušati. Najvišja stopnja aktivnega poslušanja 

je kritiĉno poslušanje, ki zajema analizo, komparacijo in evalvacijo. To pa uĉitelj potrebuje 

vselej, ko komunicira z uĉenci, in ne le tedaj, ko preverja njihovo znanje. Uĉenci potrebujejo 

poslušalca, in ĉe so zbrali uĉitelja, ta ne bi smel zamuditi ponujene priloţnosti. Uĉitelj mora 

biti pozoren poslušalec, koncentrirati se mora na poslušanje, tudi s telesno drţo, ki naj bo 

sprošĉena (Kneţeviĉ, 2002). 

Ĉe je uĉitelj dober, je zagotovo tudi kompetenten. Ĉe je ĉlovek kompetenten pomeni, da 

dobro deluje v svojem delovnem okolju. Danes je kompetenca zelo pomembna, tudi v 

pedagoških poklicih. Ĉe nismo dovolj kompetentni, ne moremo doseĉi ţelenega mesta v 

druţbi.  

Kompetenten ĉlovek ima znanje, sposobnosti in motiv za uresniĉitev zamisli v razliĉnih 

situacijah in je sposoben, uspešen, skratka obvlada svoje delo (CPI
3
, 2006). Ko se sreĉamo s 

problemi v uĉilnici, kmalu ugotovimo, da je tam veliko stvari, ki jih lahko povzroĉijo in 

vĉasih se nam zaradi tega tudi najmanjši problemi zazdijo nemogoĉi in obremenjujoĉi  

(Bluestein, 1989). 

Zagotovo pa je dober uĉitelj tisti, ki sam ţivi zdravo in k takemu naĉinu ţivljenja vodi in 

spodbuja svoje uĉence. To je najpomembnejša lekcija vseţivljenjskega uĉenja, ki bo vplivala 

na vsakdanjik teh mladih ljudi tudi, ko bodo odrasli in jo bodo prenesli na naslednje 

generacije. Najboljši dokaz in samopotrditev dobrega uĉitelja je, da njegovi uĉenci ţivijo po 

njegovem zgledu.  

                                                 

 
3 CPI – Center za poklicno izobraţevanje 
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2.2 KAJ JE GIBANJE? 

Globalni problem današnje druţbe, sploh v razvitejših predelih sveta, kjer je bistvenega 

pomena kariera, je pomanjkanje gibanja in s tem povezane bolezni, proti katerim se lahko 

ravno z gibanjem borimo tako preventivno kot kurativno v doloĉenih okolišĉinah. Bravniĉar 

(1994, str. 21) pravi: »V takem okolju vznika telesna aktivnost kot protiuteţ za vzpostavljanje 

ravnovesja. Prihaja tisoĉletje, v katerem bo šport stal na nasprotni strani tehnološkemu 

razvoju in deloholiji.« 

Gibanje (telesna dejavnost) je definirano kot katerokoli telesno gibanje, ki ga proizvedejo 

skeletne mišice, rezultat pa je poraba energije. Uveljavljen izraz za gibanje v današnjem ĉasu 

je šport. Izraz izvira iz latinšĉine, iz besede »disportare«, ki pomeni odvrniti se od dela in 

skrbi, raztresti se. Za to pa je znaĉilna telesna aktivnost, s katero lahko razvijemo sposobnosti, 

ki jih pri rednem delu zanemarjamo. Šport utrjuje zdravje, nas uĉi športnih znanj, pomaga 

ohranjati stik z naravo, pomeni zabavo, estetsko doţivetje, premagovanje skrajnih meja 

posameznika, tekmovanje s samim seboj in drugimi, veselje, igro, osveţuje nas, sprošĉa in 

krepi, obnavlja nam delovno energijo in goji druţabnost (Bizjan, 2004). 

2.2.1 PRETEKLOST ŠPORTA 

V prvotni ĉloveški druţbi, o kateri ni najbolj zanesljivih zgodovinskih podatkov, se je ĉlovek 

razvijal ob vsakdanjem delu, igri, plesu, lovu in seveda tudi v boju s sovraţniki. Za otroke pa 

lahko trdimo, da so se igrali ţe od nekdaj, kajti igranje je biološko utemeljeno in sodi k 

nagonskemu udejstvovanju vseh višje razvitih ţivih bitij. V prvotnih civilizacijah ni bilo 

kakšne organizirane telesne vzgoje, ampak je ţivljenje prisiljevalo ljudi, da se izurijo v 

telesnih vajah, kot so hiter in vztrajen tek, skakanje ĉez ovire, borjenje, plezanje po drevju 

ipd.
4
  Gre torej za nekatere gibalne vešĉine, ki jih ţe ţivali obvladajo instinktivno (Ulaga, 

1980). Prvobitni ĉlovek športa ni poznal, ker se je moral nenehno ubadati z dejavnostmi za 

preţivetje, tako da ni imel prostega ĉasa niti potrebe po izrabi odveĉne energije (Kristan, 

1992). 

Ko se je ĉlovek v razvoju zravnal, je zaĉel uporabljati noge za hojo in tek, roke pa za delo in 

sporazumevanje. Uril se je z gorjaĉo in kamnom kot borilnim oroţjem, pozneje je v ta namen 

                                                 

 
4 ipd – in podobno 
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uporabil sekiro, kopje, meĉ, veslo. Za hojo po snegu si je omislil krplje, iz katerih so kasneje 

nastale smuĉi, in ko si je podredil ţivali, so mu sluţile za delo, voţnjo, jahanje. Kot vidimo, je 

v sodobnem športu veliko telesnih vaj, lastnih ĉloveštvu ţe tisoĉletja. Tek, skakanje, metanje, 

borjenje in jahanje so prastare telesne vaje, ki bi jih lahko imenovali tudi naravne telesne vaje, 

saj so lastne vsakemu ĉloveku. Predzgodovinski ĉlovek je bil zaradi boja s sovraţniki verjetno 

v nekaterih telesnih spretnostih izredno izurjen, zato lahko sklepamo, da je bila povpreĉna 

telesna zmogljivost tega ĉloveka višja od povpreĉne zmogljivosti ĉloveka moderne 

civilizacije (Ulaga, 1980). 

Z razvojem civilizacije je ĉlovek svojo »tehnologijo« preţivljanja dvignil na takšno raven, da 

se pri tem ni fiziĉno povsem izĉrpal, hkrati pa mu je ostalo še nekaj prostega ĉasa. Tedaj je 

ĉlovek spontano zaĉel ta prosti ĉas izrabljati za razne obrede, ples in igro. Z nastankom 

prostega ĉasa je ĉlovek zaĉel odkrivati tako imenovane prostoĉasne aktivnosti, med katerimi 

zavzemajo razliĉne igre pomembno mesto (Kristan, 1992). 

Športna kultura je torej od nastanka ĉloveka pa do danes vsebina njegovega bivanja. Vadba 

telesa in vadba duha sta se ţe skozi zgodovino dopolnjevali. Ravnovesje telesa in duha je bilo 

ţe pri starih Grkih sinonim za zgled telesne in duševne popolnosti. Tega ravnovesja 

zgodovinarji niso odkrili le pri Grkih, paĉ pa ga odkrivajo povsod. Šele negativni uĉinki 

sodobne civilizacije so to ravnovesje porušili. Ravnovesje duha in telesa je prvinska zahteva 

ĉlovekovega obstoja, njegove nravnosti in naravnosti (Doupona Topiĉ & Petrović, 2000). 

Najveĉja prednost rednega gibanja je zagotovo pozitiven vpliv na zdravje. Tudi o tem so ţe 

razmišljali in pisali mnogi priznani avtorji v zgodovini (povzeto po Ulaga, 1996): 

-Hipokrat (460–377 pred n. š.) uţiva sloves najznamenitejšega starogrškega zdravnika. 

Priporoĉal je zlasti hojo, tekanje in intenzivno gimnastiko. Posebno znamenit je njegov 

nasvet za zdrav naĉin ţivljenja: delo, hrana, pijaĉa, spanje, ljubezen – vsega po malem; kot 

zdravnik pa je tudi nastopal proti navadi, da ljudje preveĉ jedo in se premalo gibljejo.  

-Juvenal (60–140), rimski satirik in avtor gesla »zdrav duh v zdravem telesu«. Teţil je tako k 

telesnemu kot k duševnemu zdravju, kar postaja tudi v našem stoletju vse bolj aktualno.  

-Klavdij Galen (131–201), Grk, ki sodi med najpomembnejše zdravnike rimskega cesarstva. 

Med drugim je pisal o dieti, zdravem naĉinu ţivljenja, telesnih vajah, igrah z ţogo, masaţi in 

podobnem. Uĉil je, da bi morali biti ljudje v vseh starostnih obdobjih ţivljenja gibalno 
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aktivni. Znamenita je njegova formulacija o uĉinku telesnih vaj in dela na organe: delo 

razvija organe, delo ohranja organe, delo upoĉasni procese staranja.  

-J. J. Rousseau (1712–1778) je moĉno vplival na vkljuĉevanje športne aktivnosti v 

pedagogiko. Poudarjal je pomen upoštevanja biološke potrebe po gibanju, razvedrilu v igrah 

in telesnem utrjevanju. Z naprednimi idejami je vplival na pedagoške in zdravstvene delavce 

in še posebej na prve sistematike na podroĉju gimnastike, velja pa tudi za pobudnika 

gorništva in turizma.  

-Guts Muths (1759–1839) je deloval kot uĉitelj gimnastike v Salzmannovem filantropinumu. 

Zavzemal se je za telesno utrjevanje proti mehkuţnosti, za skladno vzgojo duha in telesa, za 

doţivljanje radosti in tudi za dober odnos do dela.  

-Hufeland C. W. (1762–1836) se je zavzemal za aktivno bivanje na prostem, za sprehode, 

jahanje in druge športne aktivnosti. 

-Arnold Thomas (1759–1842), angleški pedagog, znal je vkljuĉiti goreĉ odnos angleških 

študentov do športnega treniranja in tekmovanja v sistem vzgoje na kolidţih in univerzah. 

Podpiral je iniciativo mladih in je cenil s športom povezano premagovanje teţav kot 

dejavnost, ki je pomembna za oblikovanje znaĉajev.  

-Pierre de Coubertin (1863–1937), francoski pedagog, prizadeval si je oplemenititi 

olimpizem s humanistiĉnimi tradicijami antike, vsem tekmovalcem pa je dal naĉelo, ki 

vzpodbuja prizadevnost: Hitreje, višje, moĉneje! Prizadeval si je tudi za športno kulturo 

vsega ljudstva.  

-Carl Diem (1882–1962), nemški športni znanstvenik, pedagog in organizator. Bil je med 

prvimi, ki je spoznal številne prednosti lahkotnega tekanja v naravi tako za zdravje srca kot 

tudi za kondicijo.  Zavzemal se je za vsakodnevno uro športa v osnovnih šolah in sodeloval 

pri olimpijskem gibanju.  

-Dr. Kenneth H. Cooper (1931), ameriški zdravnik, ki je izdelal program redne športne 

vadbe za zdravje in fitnes. Ni se potegoval za skladno oblikovanje telesa in tekmovalne 

doseţke, temveĉ za zdravje, natanĉneje za uĉinek treniranja na ves organizem, posebno na 

notranje organe.  

- Wildor Hollmann (1925), športni zdravnik, opozoril je na dejavnike tveganja – na 

pomanjkanje gibanja, nefiziološko prehrano, ţivĉno preobremenitev in na škodljivost 
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kajenja. S svojimi sodelavci je prouĉeval uĉinek optimalne telesne vadbe na ĉloveški 

organizem v vseh obdobjih ţivljenja, tudi v visoki starosti.  

 

2.2.2 ŠPORT V SODOBNI DRUŢBI 

 

N. Rotovnik Kozjek (2004, str. 11) je zapisala: »Z veseljem ugotavljamo, da se mnogi ljudje 

premalo zavedajo, da so redna telesna aktivnost, primerna prehrana, omejevanje alkohola in 

cigaret ter izogibanje stresu investicija, ki se obrestuje tudi kratkoroĉno, predvsem pa 

dolgoroĉno.« Okolje se je z razvojem ĉloveške rase zelo spreminjalo. Oddaljili smo se od 

narave in jo zaĉeli prilagajati sebi v prid in s tem so prišle tudi skrbi, ki so nas odvrnile od 

zahtevnejših aktivnosti v naravi. Boj za ţivljenje v naravi ni bil veĉ potreben. Zaradi razvoja 

avtomobilske tehnologije ljudje premalo hodimo, saj smo s prevoznim sredstvom hitreje na 

cilju. Pridelava prehrambenih in drugih izdelkov pa tudi ni veĉ tako naporna, saj se je razvila 

kmetijska in druga mehanizacija.  

Tisoĉe let razvijajoĉ se ĉloveški organizem v soţitju za naravnim okoljem se ni mogel 

prilagoditi tako skokovitim spremembam, ki so se pojavile v zadnjem obdobju razvoja. 

Sodobni ĉlovek je zato ob pomanjkanju gibanja, ki je svoj pomen izgubilo pri ohranjanju 

vrste, izpostavljen degenerativnim procesom, kot posledica porušenega ravnoteţja v odnosu 

ĉlovek–narava. Ti procesi se kaţejo v razliĉnih civilizacijskih obolenjih, ki so znaĉilna za 

razvito druţbo. Sem sodijo bolezni srca in oţilja, debelost, motnje v presnovi ter problemi 

lokomotornega (gibalnega) aparata in slabe telesne drţe. Lahko pa jim prištejemo tudi 

nekatere sodobne psihiĉne teţave in neprilagojeno socialno obnašanje, ki v enaki meri kot 

telesna obolenja negativno vplivajo na produktivnost in poĉutje ĉloveka (Pistotnik, 2003). 

 

Predvsem zaradi vplivov gibanja na zdravje posameznika si sodobna druţba prizadeva, da bi 

šport postal pomemben sestavni del ĉlovekovega vsakdanjika. 

Gibanje je za zdravje nujno. Tega se poĉasi zavedajo tudi tisti, za katere je šport skorajda 

sinonim za muĉenje. Pripravljeni so celo pritrditi znanstvenim dognanjem, da je šport skupaj 

z zdravim naĉinom ţivljenja tisto, kar omogoĉa bistveno bolj kakovostno ţivljenje, tudi ĉe se 

ga lotimo v zrelih letih (Rotovnik Kozjek, 2004). 
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2.2.3 KAJ SE ZGODI, KO TELO PREIDE V GIBANJE? 

Za zaĉetek ukvarjanja s športom ni nikoli prepozno. Dokazano je, da je ţivljenje ljudi, ki se 

ukvarjajo s športom, bolj kakovostno in polnejše, da jih obĉutno manj pestijo razliĉne 

zdravstvene teţave in da so jim kos laţje kot pasivni ljudje (Rotovnik Kozjek, 2004). 

 

Šport je izrazito zdravstveno preventivna dejavnost. Pred boleznimi varuje v biološkem, 

psihološkem in socialnem smislu. Ĉim veĉ pozornosti bomo namenjali masovnemu, 

preventivnemu športu za vsa starostna obdobja ţivljenja, tem bolj bomo zdravi, s tem pa se bo 

poveĉal tudi potencial celotnega naroda. Šport je uĉinkovito rehabilitacijsko sredstvo in 

izredno uĉinkovito psihoterapevtsko sredstvo. Lahko je tudi avantura, pot v neznano in 

neraziskano, iskanje skrajnih moţnosti s priokusom tveganja, pot po skrajnem ţivljenjskem  

robu (Bizjan, 2004). 

Kaj je to zdravje? Razliĉnim ljudem lahko pomeni zdravje razliĉne stvari, pogosto v zvezi s 

tem, kakšne bolezni so imeli poprej. Kdor nima nobene kroniĉne bolezni, bo verjetno sodil, da 

je zdrav, kadar se ga ne loteva nobena akutna bolezen, npr. prehlad ali gripa. Starejšim ljudem 

pomeni zdravje to, da imajo dovolj moĉi in telesne zmoţnosti in lahko delaš, kar ţeliš delati, 

brez omejitev, ki jih nalagajo resne bolezni, npr. srĉne. Bolnik, ki trpi za artritisom, se bo 

zagotovo poĉutil zdrav, ĉe ga nekaj dni ne bo bolelo v sklepih. Na splošno lahko reĉemo, da 

je zdravje telesno in duševno dobro poĉutje, ki ga ne motijo boleĉine, bolezni in razne hibe, 

tako da lahko ĉlovek ţivi, kakor mu ustreza in da mu ne manjka ţivljenjske sile. Ne glede na 

to, kako definiramo zdravje, pa je jasno eno: o njem ne razmišljamo dosti, dokler smo zdravi. 

Vĉasih se zaĉnemo z njim bolj ukvarjati šele potem, ko zbolimo ali nepriĉakovano postanemo 

nezmoţni za kako delo. Tedaj se bolj posvetimo temu, kako naj ostanemo zdravi ali kako se 

spet pozdravimo (Shephard, & Shephard, 1987). 

Ko se zaĉnejo pojavljati razliĉne zdravstvene teţave, se oboleli le redko vprašajo, zakaj se je 

to zgodilo prav njim, in še manjkrat, ali so sami pripomogli k nastanku teh teţav. Sicer 

obstajajo številni podatki o tem, da so nekatere bolezni in stanja, ki vodijo v bolezen, pri 

doloĉenih skupinah ljudi bistveno pogostejše kot pri drugih, vendar smo za take informacije 

obiĉajno gluhi. Tako novopeĉeni bolniki pogosto nadaljujejo s starim naĉinom ţivljenja, 

seveda obogatenim z zdravili in njihovimi stranskimi uĉinki (Rotovnik  Kozjek, 2004). 

Vprašanje je torej, koliko izvira naše zdravje iz nakljuĉja, iz gole sreĉe, in koliko izvira iz 

naših odloĉitev, odgovornosti. Lahko smo genetsko posebno dovzetni za kakšno srĉno 

bolezen, diabetes ali debelost. Tudi kakšna nesreĉa nas lahko onesposobi. Koliko pa je moţno 
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prepreĉiti ali odloţiti kakšno kroniĉno ali degenerativno bolezen, povezano s staranjem? 

Raziskave kaţejo, da lahko marsikaj storimo za pospeševanje zdravja in s tem za daljše in bolj 

plodno ţivljenje brez bolezni. Ĉeprav niso vsi strokovnjaki istega mnenja, so si enotni, da so 

pomembne tri stvari: ustrezno in redno telesno gibanje, redna in hranilna prehrana in 

izogibanje kajenju (Shephard, & Shephard, 1987). 

Katerakoli športna aktivnost ĉloveškemu telesu prija, tudi ĉe je to le kratek sprehod. Seveda je 

bolje prehoditi daljšo pot in hoditi dovolj hitro, da se telo segreje. Kajti ĉe telo obremenimo, 

zaradi tega ne oslabi, temveĉ postaja moĉnejše in bolj odporno. Korist od gibanja pa ima tudi 

duh, slabo poĉutje namreĉ vpliva na razpoloţenje, ĉe pa se ĉlovek resniĉno telesno izĉrpa, je 

utrujen, vendar dobre volje in vesel. Najbolj zdrave pa so vsekakor tiste športne dejavnosti, ki 

spadajo k urjenju vzdrţljivosti, saj se v telesu zaradi vztrajnega gibanja dogaja marsikaj 

(Felix, 1991). Vzdrţljivost telesa je bistvenega pomena, da naši vitalni organi ne utrpijo veĉje 

škode ob fiziĉnem ali psihiĉnem naporu, ki ga  najveĉkrat doţivljamo ob delu.  

Aerobne vaje so tiste, ki ohranjajo in izboljšujejo splošno vzdrţljivost. To je vsaka vadba, 

katere znaĉilnost je počasno in ritmično izvajanje, ki pa je zmerno naporno tako, da lahko 

traja dalj ĉasa (Gibanje – telesno dejavni vsak dan, 2009).  

Zakaj torej gibanje tako ĉudeţno vpliva na telesno in poslediĉno tudi psihiĉno poĉutje, od kod 

toliko pozitivnih uĉinkov na ţivljenje samo s preprostim gibanjem? Kaj se pravzaprav dogaja 

z našim telesom, ko se giba, da je poslediĉno bolj zdravo in predvsem vzdrţljivo? 

Srce se poveča in postane močnejše. Srce med telesno aktivnostjo naĉrpa veĉ krvi v krvni 

obtok in športnikom zato srce bije poĉasneje. Poĉasnejši utrip pa pomaga srcu, da se samo 

bolje oskrbi s krvjo iz koronarnih arterij, ki postanejo zaradi veĉje koliĉine krvi širše in 

proţnejše. Ravno to je razlog, da je šport najboljša preventiva pred srĉnim infarktom. V 

proţnih koronarnih arterijah se odlaga manj odpadnih snovi in holesterola, kar je glavni vzrok 

za ţivljenjsko nevarno zoţenje ţil. Dihanje postane globlje in močnejše, kajti »trenirana« 

pljuĉa sprejmejo veĉje koliĉine zraka in prenesejo s tem veĉ kisika v telo. V mirovanju ĉlovek 

vdihne in izdihne pribliţno osem litrov zraka v minuti. Ob telesnem naporu pa se ta koliĉina 

poveĉa do sto litrov. In ĉim veĉ kisika vdihnemo, tem bolj se hrana spreminja v energijo. 

Skozi mišice pa se pretaka veĉ krvi, kajti v mišiĉna vlakna pride veĉ hranilnih 

snovi in veĉ kisika. Vlakna postanejo moĉnejša, razvijejo se nove mišice (Felix, 1991). 

Gibanje je, kakorkoli kontradiktorno se ţe sliši, dober naĉin varovanja pred nepotrebnimi 

telesnimi poškodbami. Manj znano dejstvo od tega, da so športniki najveĉkrat poškodovana 

populacija je, da se s telesno dejavnostjo sklepi in kosti okrepijo. Felix (1991, str. 10) pravi: 
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»Mišice, kite, vezi in hrustanec – skratka vse, kar obdaja kosti in jih drţi skupaj, je bolje 

prekrvavljeno in bolj trdno. Poleg tega pa postanejo trdnejše tudi kosti same, kar je 

pomembno v starosti, zlasti pri ţenskah, ki se v meni nagibajo k osteoporozi, krhkosti kosti 

zaradi pomanjkanja kalcija. Gibanje pa pripomore k temu, da pride v kosti veĉ krvi in s tem 

tudi veĉ kalcija.«  

Ĉe je naše telo redno in zadosti ĉasa v gibanju, hitreje presnavlja. Zaradi veĉjega dovajanja 

kisika hranilne snovi in mašĉobne zaloge hitreje izgorevajo, kar pomeni, da telo porabi veĉ 

kalorij. To je tudi glavni razlog, da zaĉnemo izgubljati kilograme, sploh ĉe gibanje 

kombiniramo s shujševalno dieto. Telo med dieto odgovori z upoĉasnjeno presnovo, ĉe pa se 

gibamo, pa presnova ostane še naprej na enaki ravni.  

Kdor pa ima dobro presnovo, je manj dovzeten za nalezljive bolezni, organizem pa je 

odpornejši proti okuţbam, kar pomeni, da ima boljši obrambni oziroma imunski sistem. 

Odpadne in škodljive snovi se hitreje izloĉijo iz telesa. Številni zdravniki so danes prepriĉani, 

da je mogoĉe tako prepreĉiti tudi nepravilno delovanje celic, ki je vzrok za rak. 

Gibanje pa tudi stimulativno vpliva na ĉrevesne mišice in pospešuje njihovo dejavnost, 

posledica tega pa je boljša prebava. 

Ker pa je ĉlovek po telesnem naporu prijetno utrujen in sprošĉen, po rekreaciji bolje spimo.  

Spanec je ponavadi globok, in ĉeprav je mogoĉe celo krajši kot ponavadi, se zjutraj zbudimo 

sveţi in spoĉiti. Mnoge raziskave so pokazale, da se ob trajni telesni obremenitvi dovod krvi v 

moţgane poveĉa do 25 odstotkov, torej imamo bolj prekrvavljene moţgane. To pa lagodno 

vpliva na celotno telo, zanesljivo pa zaradi tega lahko bolje mislimo. In konĉno, gibanje nam 

zaradi vseh pozitivnih uĉinkov da več veselja do ţivljenja nasploh. Intenzivno gibanje 

pripomore k boljšemu telesnemu poĉutju in razpoloţenju, saj telo proizvaja veĉ endorfinov, to 

so snovi, ki lajšajo boleĉine in ki, podobno kot opiati, povzroĉajo boljše razpoloţenje (Felix, 

1991). 

Z rednimi vajami, sploh z vajami, ki ugodno vplivajo na celotno dejavnost srca in krvnega 

obtoka in poslediĉno izboljšujejo vzdrţljivost telesa, si lahko zagotovimo izboljšanje telesnih 

funkcij, sploh kar se tiĉe dihanja in krvnega obtoka. S primerno redno telovadbo izboljšamo 

izloĉanje skozi koţo, pospešimo moĉnejše razstrupljanje skozi pljuĉa, boljše dovajanje kisika 

in popravilo tkiv in organov. Poleg tega telovadba spodbudi veĉjo proizvodnjo energije, 

pospeši pa se tudi hitrost metabolizma (Chaitow, 1992). Dejstvo je, da je aktivnost telesa 

blagodejna in kljuĉna za zdravje ljudi. Pomen telesne vzdrţljivosti je neprecenljiv za ţivljenje 

in delo. Tudi pri uĉiteljih je ob vseh moţnih slabih pogojih za delo nujno potrebna. 
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Mnogokrat se uĉitelji znajdejo v situaciji, ki se jim zdi brezizhodna. Takrat lahko oslabi 

njihov imunski sistem in z njim vse telesne funkcije. Zato je zdrav naĉin ţivljenja tisti, ki 

uĉiteljem lahko obĉutno olajša delo.  

Poleg krepitve vzdrţljivosti z gibanjem, si lahko z razliĉnimi vajami za sprostitev uĉinkovito 

pomagamo pri lajšanju boleĉin, povzroĉenih zaradi napetosti, tudi na delovnem mestu. Glava, 

kriţ in trebuh so predeli, kjer imajo ţenske (veĉina uĉiteljev je ţenskega spola) najpogosteje 

boleĉine. Tablete proti boleĉinam niso trajna rešitev, saj imajo vse nadleţne ali celo nevarne 

stranske uĉinke. Z rednimi sprostitvenimi vajami si lahko lajšamo boleĉine ali se jih celo 

znebimo na naraven naĉin (Felix, 1991). Enostavne vaje, ki pozitivno vplivajo na naše zdravje 

in telesno zmogljivost, lahko opravljamo tudi na delovnem mestu samem, v uĉilnici skupaj z 

uĉenci, ali v svojem kabinetu, v katerem se pripravljamo na pouk. 

 

2.2.4 POMANJKANJE GIBANJA JE DRUŢBENI PROBLEM  

Upadajoĉa raven telesne dejavnosti se verjetno zdi v nasprotju s splošnim prepriĉanjem, da so 

zlasti drţave zahodne Evrope polne navdušencev za fitnes. Ĉeprav je športnih klubov in 

objektov ter ĉlankov o zdravju in fitnesu veĉ kot kdaj koli prej, se zdi, da spoznanja o telesni 

dejavnosti ne prinašajo prav dosti vedenjskih sprememb med ljudmi. Sedeĉ ţivljenjski slog 

ima resne posledice za javno zdravje. Najopaznejša med njimi je moĉan porast debelosti po 

Evropi v zadnjih letih. Debelost preprosto ni samo kozmetiĉno vprašanje, paĉ pa je povezana 

z resnimi zdravstvenimi teţavami, zlasti s poveĉanjem tveganja za nastanek sladkorne bolezni 

ter bolezni srca in oţilja. Telesna nedejavnost bistveno prispeva h globalnim tegobam, 

povezanimi z boleznimi, smrtjo in invalidnostjo (Telesna dejavnost in zdravje v Evropi, 

2007). 

 

Dejstvo je, da telesna nedejavnost postaja problem na svetovni ravni. Vse veĉ ljudi je zaradi 

ĉasovne stiske prisiljeno k sedentarnemu naĉinu ţivljenja, kar pa vodi v nepopravljive 

posledice na zdravju posameznika. Do nedavnega je bil to pereĉ problem le v gospodarsko 

razvitejših drţavah, s tehnološkim razvojem pa se je problem razširil. Poloţaj je zaskrbljujoĉ, 

na kar nas opozarjajo razliĉne mednarodne organizacije s svojimi raziskavami, opozorili, 

priporoĉili in celo prireditvami, kot je Svetovni dan gibanja, ko priredijo skupinske 

rekreativne dneve pod vodstvom zdravstvenih in športnih strokovnjakov.  Tudi v Sloveniji se 

o škodljivih posledicah pomanjkanja telesne aktivnosti veliko raziskuje in opozarja, a se 

vĉasih zdi, da so drţavljani na to imuni. Razliĉne raziskave so namreĉ pokazale, da je tudi v 
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Sloveniji prisoten porast prekomerne teţe in debelosti tako pri otrocih kot tudi pri odrasli 

populaciji in to je bil tudi eden izmed razlogov, da so na ministrstvu za zdravje pripravili 

nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja za obdobje med letoma 

2007 in 2012. 

 

Zdi se, da telesna dejavnost izginja iz ţivljenja. Ljudje se vozijo veĉ – in še dlje kot kdaj prej, 

vedno veĉ delajo v sedeĉih poklicih in svoj prosti ĉas preţivljajo ob sedeĉih razvedrilih. 

Tehnološki napredek pomeni, da se tudi najpreprostejša opravila mehanizirajo in da ljudje ne 

porabljajo prav veliko energije za preţivetje, ţivijo torej izrazito sedeĉe ţivljenje in zdi se, da 

druţbe to teţnjo podpirajo. Odgovornost za spopadanje s temi problemi pa ni izkljuĉno stvar 

posameznika, paĉ pa je druţba tista, ki ustvarja pogoje za aktivno ţivljenje. V 21. stoletju bi 

na spodbujanje telesne aktivnosti morali gledati kot na potrebo in ne kot na razkošje (Telesna 

dejavnost in zdravje v Evropi, 2007). 

Seveda ni bistvo tega siliti ljudi v razliĉne zahtevne oblike športnega udejstvovanja, pod 

telesno dejavnost se namreĉ pojmuje tudi enostavna hoja ali kolesarjenje v transportne 

namene, ples, tradicionalne igre in razvedrila, celo vrtnarjenje in hišna opravila. Šport in 

telesno vadbo tako razumemo kot posebni vrsti telesne dejavnosti, pri ĉemer vkljuĉuje šport 

doloĉeno obliko tekmovanja, telesna vadba pa je ponavadi namenjena izboljšanju telesne 

pripravljenosti ali zdravja. Aktivno ţivljenje je naĉin ţivljenja, ki povezuje telesno dejavnost 

z rednimi vsakodnevnimi opravili. Cilj glede splošnega odraslega prebivalstva je, da bi se le- 

to posveĉalo telesni dejavnosti vsaj pol ure vsak dan   (Telesna dejavnost in zdravje v Evropi, 

2007). 

 

Za vsakogar, tudi še za tako bolnega ĉloveka, obstaja primerna vrsta telesne dejavnosti in 

sprostitve. Ĉlovek, oropan primarne pravice in potrebe po gibanju, postane telesno šibkejši in 

imunsko obĉutljivejši, soĉasno pa se lahko pojavijo teţave na podroĉju ĉustvovanja, 

duševnosti in razvoja osebnosti kot celote. (Hosta, 2003) 
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2.2.5 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA KRONIČNE NENALEZLJIVE 

BOLEZNI 

 

Pri nastanku posameznega bolezenskega pojava igrajo vloge razliĉni dejavniki tveganja. 

Nekateri so lahko povezani z enim bolezenskim pojavom ali pa z mnogimi, zato predstavljajo 

zelo zapleten pojav.  

Kajenje je eden najbolj znanih dejavnikov tveganja za nastanek številnih motenj in bolezni.  

Sodi pa tudi med tiste, ki jih je mogoĉe odpraviti. Kajenje lahko pripomore k nastanku 

bolezni srca in oţilja, malignih neoplazem, bolezni dihal in prebavil, bolezni ustne votline, 

reproduktivnih motenj in bolezni, škodi pa tudi še nerojenemu otroku.  

Prekomerno uţivanje alkohola je tudi dejavnik tveganja, katerega posledice se kaţejo na 

razliĉne naĉine, v zdravju ljudi pa tudi na socialnem in ekonomskem podroĉju.  

Tvegano stresno vedenje je škodljivo, ĉe smo stresu stalno oziroma dolgotrajno 

izpostavljeni. Tako lahko stres vodi v bolezen, ampak bolj kot v kroniĉne bolezni, stres vodi v 

doslednost za nalezljive bolezni, prebavne motnje, seksualne in reproduktivne disfunkcije, 

duševne motnje, motnje hranjenja, spanja, spomina in koţne bolezni. V nasprotnem primeru 

pa je stres neobhoden in neškodljiv, saj ga za uĉinkovito in ustvarjalno delo potrebujemo.  

Med dobro poznano tveganje pa spada tudi nezdravo prehranjevanje, v smislu da ne 

zauţijemo potrebnih snovi v priporoĉenih koliĉinah ali pa da preprosto zauţijemo preveĉ ali 

premalo hrane nasploh (CINDI
5
, 2008). 

Nezadostna telesna aktivnost spada med vedenjski dejavnik tveganja, ki ga tesno 

povezujemo z razliĉnimi motnjami in predvsem kroniĉnimi boleznimi. Raziskava Dejavniki 

tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije leta 2001 je pokazala, da je 

nezadostno telesno aktivnih 16,4 % prebivalcev. Kot nezadostno aktivni so bili opredeljeni 

tisti anketiranci, ki niso niĉ ali pa le neredno telesno aktivni, dejstvo pa je, da rezultati 

zajemajo vse vrste telesne aktivnosti, poleg rekreativne tudi tiste na delovnem mestu in t. i. 

transportno telesno dejavnost. Veĉ nezadostno telesno aktivnih je glede na posamezne 

populacijske skupine pri: 

- ţenskah, 

- mlajših starostnih skupinah (25 – 39 let), 

                                                 

 
5 CINDI - Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention 
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- višje ali visoko izobraţenih, 

- aktivno zaposlenih, 

- pripadnikih spodnjega druţbenega sloja, 

- prebivalcih mestnega okolja ter 

- prebivalcih osrednje Slovenije (CINDI, 2008). 

 

Iz tega pa lahkosklepamo, da tudi razredni uĉitelji, ki pouĉujejo v Zasavju,  sestavljajo 

populacijo, ki je premalo telesno dejavna, namreĉ veĉina uĉiteljev je ţenskega spola, so 

visoko izobraţene in kar se tiĉe Zasavja, ta spada v osrednjo Slovenijo. 

Nezadostnost telesne aktivnosti je lahko eden pogostejših vzrokov za nastanek kroniĉnih 

nenalezljivih bolezni, zato se lahko s spremenjenim naĉinom ţivljenja proti tem boleznim 

borimo in si lajšamo neugodne simptome.  

 

Telesna dejavnost namreĉ zelo ugodno uĉinkuje pri veĉini kroniĉnih bolezni. Predvsem pri 

mišiĉno-skeletnih boleznih in depresiji lahko obĉutimo izboljšanje, kar se pa tiĉe ostalih 

kroniĉnih bolezni, pa je gibanje lahko boljša preventiva, saj tako obstaja manjše tveganje za 

obolevanje.  

 

Sladkorna bolezen je v Evropi vedno bolj zaskrbljujoĉ pojav, ker se poveĉuje stopnja 

sladkorne bolezni tipa 2 (inzulinsko neodvisne sladkorne bolezni). Pri odraslih je pogosto 

prisotna nad 40 letom starosti, pri otrocih pa zaradi debelosti. Za to, da telesna dejavnost 

pomaga prepreĉevati sladkorno bolezen tipa 2, obstajajo moĉni dokazi. Namreĉ tveganje pri 

telesno aktivnih ljudeh je pribliţno za 30 % manjše kot pri telesno nedejavnih ljudeh. Telesna 

dejavnost je povezana z zmanjšanjem celotnega tveganja za nastanek raka. Številne raziskave 

so pokazale zašĉitni uĉinek telesne dejavnosti na tveganje za nastanek raka ĉrevesja. Tveganje 

je pri telesno dejavnih ljudeh manjše za pribliţno 40 %. Telesno udejstvovanje je povezano 

tudi z manjšim tveganjem za nastanek raka dojke pri ţenskah po menopavzi in visoko 

intenzivna dejavnost ima lahko zašĉitni uĉinek proti raku prostate pri moških.  

 

Ĉe se s telesno aktivnostjo ukvarjamo vse ţivljenje, se lahko poveĉa in ohranja mišično-

skeletno zdravje ali se zmanjša njegovo upadanje, saj se navadno pojavi pri starejših ljudeh, 

ki veliko sedijo. Telesna dejavnost starejših odraslih lahko pomaga ohranjati moĉ in 

gibljivost, ker starejšim ljudem omogoĉa, da še naprej opravljajo vsakodnevne aktivnosti. 
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Redno gibanje lahko pri starejših zmanjša tveganje za padce in zlome kolkov. Izvajanje 

aktivnosti, kjer premagujemo lastno teţo (npr. skakanje in preskakovanje) pomagajo pri 

poveĉevanju kostne gostote in prepreĉujejo osteoporozo. To je še zlasti pomembno za razvoj 

kostne gostote pri mladostnikih in ţenskah srednjih let.  

 

Nizka raven telesne dejavnosti je pomembno vplivala na silovit porast razširjenosti debelosti 

v evropski regiji. Debelost se pojavi takrat, ko vnos energije (hrane) prekoraĉi skupno porabo 

energije, vkljuĉno s porabo v obliki telesne dejavnosti. Telesna teţa se ponavadi poveĉuje s 

starostjo, vendar pa lahko stalna, vseţivljenjska telesna dejavnost zmanjša porast teţe. 

Ukvarjanje s telesno dejavnostjo v primernem obsegu lahko pomaga pri ohranjanju zdrave 

telesne teţe ali celo pri njenem zmanjšanju, kar pa je izjemnega pomena za ljudi, ki imajo 

probleme s preveliko telesno teţo ali pa so debeli.  

Telesno udejstvovanje pa lahko tudi zmanjša simptome depresije ter morebitnega stresa in 

anksioznosti ter tako pripomore k boljšemu psihičnemu počutju. Lahko pa prinaša tudi 

druge psihološke in socialne koristi, ki vplivajo na zdravje. Tako lahko pomaga oblikovati 

socialne vešĉine pri otrocih, pozitivno samopodobo pri ţenskah ter samospoštovanje pri 

otrocih in odraslih ter izboljšati kakovost ţivljenja. Te koristi verjetno izhajajo iz prepleta 

med udeleţevanjem samim ter socialnimi in kulturnimi koristmi telesne dejavnosti.  

Najmoĉnejši dokaz kaţe, da je najveĉja korist telesne dejavnosti v zmanjšanju tveganja za 

bolezni srca in oţilja. Pri telesno nedejavnih ljudeh je nevarnost bolezni srca dvakrat veĉja 

kot pri telesno dejavnih. Telesna dejavnost pomaga tudi pri prepreĉevanju kapi in izboljšuje 

številne dejavnike tveganja za bolezni srca in oţilja, vkljuĉno z visokim krvnim tlakom in 

visokim holesterolom (Telesna dejavnost in zdravje v Evropi, 2007). Arterijska hipertenzija 

oziroma visok krvni tlak pa predstavlja bolezen samo po sebi, ob dolgotrajnem vztrajanju 

zvišanih vrednosti krvnega tlaka pa privede tudi do kliniĉno izraţenih sprememb na tarĉnih 

organih, kot so srce, ledvice in oĉi (CINDI, 2008). 

Dejavnike tveganja za bolezni srca in oţilja torej lahko razdelimo na nespremenljive oziroma 

osebne (spol, starost, pozitivna druţinska in osebna anamneza) in na spremenljive, povezane 

predvsem z naĉinom ţivljenja oziroma gre predvsem za vedenjske dejavnike tveganja 

(arterijska hipertenzija, dislipidemije, motnje tolerance za glukozo, debelost, telesna 

neaktivnost, neredna in / ali neustrezna prehrana, kajenje, prekomerno uţivanje alkohola in 

stres) (CINDI, 2008). 
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Ĉe si ne moremo vzeti ĉasa nekajkrat tedensko in ga nameniti telesni dejavnosti, potem je to 

nedvomno jasen znak, da moramo spremeniti naš ţivljenjski slog. O tem bi bilo dobro 

pravoĉasno premisliti, preden postanemo tarĉa bolezni sodobnega ĉasa. Telesna dinamika je 

najveĉji zaveznik zdravja in vitalnosti, izberemo jo svojemu telesu primerno, pri starejših in 

srĉnih bolnikih pa je pomembno, da se o telesni aktivnosti posvetujejo z osebnim zdravnikom, 

ki nas lahko napoti na potrebne preventivne raziskave in glede na to priporoĉi vrsto in 

koliĉino telesne dejavnosti. Gibanje mora ustrezati zdravstvenemu stanju, letom in telesni teţi 

posameznika, v nasprotnem primeru nam lahko celo škodi. Ljudje moramo dobiti potrebno 

energijo z vnosom hrane, za odveĉno energijo pa moramo poskrbeti z gibanjem, ĉe ne se le- ta 

nalaga v za ĉlovekovo telo nezdrave mašĉobe. Zato poskrbimo za svoje zdravje, ki je 

bistvenega pomena za sreĉno ţivljenje in uspešno delo.  

 

2.2.6 PRIPOROČILA ZA GIBALNO DEJAVNOST ODRASLIH 

 

Za ljudi, ki delajo v razliĉnih poklicih in izmenah, se zdi ura na dan preveĉ in si je preprosto 

za gibanje ne morejo vzeti, ker nimajo ene ure prostega ĉasa. Ĉe pa ga imajo, si takrat rajši 

privošĉijo poĉitek sede ali leţe. Res je mogoĉe z rahlimi spremembami ţivljenjskega stila 

doseĉi visoke rezultate, pa vendar se priporoĉa, da se vsak dan najde ĉas, ko se posvetimo 

našemu telesu in njegovim potrebam, saj bo tako bolje funkcioniralo. 

Odrasli za ohranjanje in krepitev zdravja potrebujejo vsaj 30 minut zmerne telesne 

dejavnosti aerobnega tipa pet dni v tednu ali vsaj 20 minut intenzivne telesne dejavnosti 

aerobnega tipa tri dni v tednu. Lahko pa se izvaja tudi kombinacija zmerne in intenzivne 

telesne dejavnosti aerobnega tipa. Tako lahko npr. posameznik priporoĉila doseţe s 30 

minutno hitro hojo dva dni v tednu in 20 minutnim tekom druga dva dni v tednu. Telesna 

dejavnost aerobnega tipa se lahko izvaja tudi v veĉ sklopih, vendar ti ne smejo biti krajši od 

10 minut (Drev, 2011). 

Koliko telesne aktivnosti zadostuje za zdravo ţivljenje, je odvisno od mnogih dejavnikov, 

vezanih na vsakega posameznika posebej, pa vendar je starost ena tistih smernic, kateri 

moramo gibanje zelo prilagajati, da ne pride do nepotrebnih teţav. Trenutno velja prepriĉanje, 

da mora osnovno gibanje odraslega ĉloveka znašati vsak dan vsaj 30 minut, za otroke pa velja 

merica 60 minut (Drev, 2011). 

V knjiţici Telesna dejavnost in zdravje v Evropi: dokazno gradivo za ukrepanje (2007) so 

opredelili, kako bi lahko ljudje vseh starosti dosegli priporoĉene ravni telesne aktivnosti. 
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Populacijo so razdelili na okvirne starostne skupine in za odraslo osebo s plaĉano zaposlitvijo 

(kamor spada tudi razredni uĉitelj) priporoĉajo vsakodnevno hojo ali kolesarjenje na delo, 

izkorišĉanje vsake majhne priloţnosti za telesno dejavnost: uporaba stopnic, izvajanje roĉnih 

opravil. Prav tako so priporoĉljive 2 – 3 športne, telovadne ali plavalne ure med delovnim 

tednom. Za konec tedna pa svetujejo daljše sprehode, kolesarjenje, plavanje, športne 

aktivnosti, domaĉa opravila, vrtnarjenje.  

Za zmerno telesno dejavnost je znaĉilno, da poveča srčni utrip, povzroĉi občutek toplote in 

zadihanost. Poveĉuje pa tudi telesno presnovo, in sicer na tri- do šestkratno raven od tiste v 

mirovanju. Poleg tega je treba izvajati tudi vaje za mišično moč in vzdrţljivost, in sicer vsaj 

dvakrat na teden. Priporoĉa se izvajanje 8 do 10 vaj za vse veĉje mišiĉne skupine (noge, roke, 

ramena, trebuh, zadnjica, hrbet), vaje naj se izvajajo dva ali veĉ dni v tednu, ki naj ne bodo 

zaporedni. Za najboljši uĉinek vaj za moĉ se priporoĉa breme oziroma uteţ, s katero 

posameznik lahko izvede 8 do 12 ponovitev. Ĉe posameznik ţeli poveĉati koristi za zdravje, 

potrebuje 60 minut zmerne telesne dejavnosti aerobnega tipa pet dni v tednu ali pa 30 minut 

intenzivne telesne dejavnosti aerobnega tipa pet dni v tednu, lahko pa se izvaja tudi 

kombinacija zmerne in intenzivne dejavnosti aerobnega tipa. Tudi v tem primeru je treba 

izvajati vaje za mišiĉno moĉ in vzdrţljivost za vse veĉje mišiĉne skupine, in sicer vsaj dvakrat 

na teden (Drev, 2011). 

 

2.3 VPLIV DELOVNIH IN OKOLJSKIH POGOJEV NA ZDRAVJE 

ZAPOSLENIH 

 

Ko se prviĉ redno zaposlimo, od sluţbe veliko priĉakujemo in po navadi se na delo 

odpravimo polni znanja in volje. Toda v letih dela v sluţbi zagotovo naletimo na marsikatero 

prepreko, teţavo ali krizo. To pa lahko obĉutimo na razliĉne naĉine: kot praznino, iztrošenost, 

naĉeto fiziĉno poĉutje ali preprosto naveliĉanost. Pogoji dela namreĉ nikjer niso idealni. 

Zaposleni smo na delovnem mestu izpostavljeni vplivom delovnega procesa in okolja v 

katerem delamo, s tem ne mislimo le na okolje v sami ustanovi oziroma podjetju, paĉ pa tudi 

na zunanje okolje. Vpliv delovnega okolja na zaposlene pa prouĉuje ekologija dela. Dejstvo 

je, da za uĉinkovito delo lahko poskrbi le zdrav in neizĉrpan posameznik. Zato je potrebno 

ohraniti zaposlene pri zdravju tako, da jim med drugim nudimo ustrezno delovno okolje.  
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Delovno okolje torej lahko vpliva na zdravje zaposlenih, škoda pa je odvisna od samih 

obremenitev pri delu (vrsta, trajanje, intenzivnost). Pogoste so tudi nekatere obremenitve 

doma in v prostem ĉasu (Kofol Bric, 2008). Problemi, ki jih v sluţbo prinesemo od doma, 

lahko potencirajo obremenitve in njihov vpliv na zdravje na delovnem mestu. Zagotovo je 

laţje prenesti pritiske v sluţbi, ĉe imamo doma in v prostem ĉasu spodbudne pogoje. 

 

 Do preobremenjenosti, ko ĉlovek ĉuti, da ne zmore veĉ, se ne zna razbremeniti, pride pogosto 

zaradi prevelikih priĉakovanj na delovnem mestu ali v druţini ali preprosto preveĉ zahtevamo 

od sebe. Vizija poklica, odnosov med sodelavci, je pogosto povsem drugaĉna od realnosti. 

Svoje delo si slikamo preveĉ idealistiĉno ali pa gojimo prevelike zahteve do sebe. Nagrade in 

pohvale pa tudi plaĉe navadno niso v sorazmerju z vloţenim trudom, prizadevnostjo in zato 

pada zanimanje in motivacija za delo. Premalo se zavedamo, kako pomembno je redno 

strokovno izobraţevanje za poklicno in osebno rast (Hajdaroviĉ, 2002). 

Ne smemo pa zanemariti vpliv zunanjega okolja na zdravje in delo ljudi. Zato sta Inštitut za 

varovanje zdravja in Agencija Republike Slovenije za okolje ţe organizirala projekt Kazalci 

okolje – Zdravje v Sloveniji. Namen je pokazati vpliv onesnaţevanja okolja na razvoj bolezni 

prebivalstva, saj lahko razumevanje tega bistveno prispeva k izbiri prave okoljske politike in 

poslediĉno pripomore k izboljšanju zdravja in kakovosti ţivljenja prebivalcev. Svetovna 

zdravstvena organizacija ocenjuje, da lahko na ozemlju celotne Evrope pripišemo okoljskim 

dejavnikom, ki vplivajo na razvoj bolezni, 15−20  % vseh smrti in 18−20  % izgubljenih 

aktivnih let ţivljenja, pri ĉemer je v vzhodni Evropi ta deleţ še nekoliko veĉji. Kombinacija 

onesnaţenosti okolja in neaktivnega naĉina ţivljenja prispeva k porasti debelosti, sladkorne 

bolezni tipa 2, neplodnosti in drugih motenj hormonskega sistema, bolezni srca in oţilja, 

bolezni dihal, bolezni ţivĉnega in imunskega sistema ter rakavih obolenj  (IVZ
6
, 2011a).  

 

Skladno s porastom razliĉnih bolezenskih stanj narašĉa tudi bolniška odsotnost. To je 

zagotovo kljuĉni dejavnik, ki pripravi delodajalce do vzpostavitve primernih delovnih 

pogojev, saj bolniška odsotnost zaposlenih najbolj prizadene le-te. Kar se tiĉe ustanov, kot je 

šola, pa je bolniška odsotnost uĉiteljev zagotovo nekaj, kar ni v interesu ustanove, ravnatelja, 

ostalega kolektiva, otrok in tudi uĉitelja samega. Uĉenci so navajeni uĉitelja, s katerim delajo, 

njega po navadi najbolj razumejo in zato z njim najlaţje sodelujejo. Pa vendar je onesnaţenost 

                                                 

 
6 IVZ – Inštitut za varovanje zdravja 
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okolja nekaj, kar ni ravno v rokah šole kot ustanove, ĉeprav lahko vpliva tudi na zdravje 

pedagoških usluţbencev.  

 

Zasavje je statistiĉna regija, ki je v Sloveniji najbolj znana po nevarnem onesnaţevanju 

okolja zaradi teţke industrije še iz ĉasov tradicionalne navezanosti na premog, pa tudi zaradi 

modernejše še delujoĉe skoncentrirane industrije. Zasavje je najbolj onesnaţena in bolna 

regija v drţavi. Sicer ohranjena krajina – dve tretjini površine pokrivajo gozdovi – je moĉno 

prizadeta s strani industrije. Med boleznimi po povišani pogostosti posebej izstopajo rakava 

obolenja. Ugotovljeno je tudi, da ljudje v Zasavju nadpovpreĉno obolevajo za naslednjimi 

obolenji: bolezni dihal, prebavil, mokril, spolovil in obtoĉil, pogostejše so komplicirane 

noseĉnosti in splavi, duševne motnje, bolezni ţlez z notranjim izloĉanjem in novotvorbe 

(tumorji) (Pihler, 2010). 

Leta 2008 je bila opravljena raziskava o bolniški odsotnosti zaradi bolezni srca in oţilja. 

Ugotovljeno je bilo, da se bolniška odsotnost zaradi bolezni srca in oţilja po regijah 

razlikuje. V zasavski regiji je bila najvišja tako za bolezni srca in oţilja, kot tudi v celoti. 

Kar pa se tiĉe gospodarskih panog in bolniških odsotnosti zaradi bolezni srca in oţilja, pa je 

bil v Sloveniji še vedno najmanjši odstotek bolniške odsotnosti v izobraţevalni panogi 

(IVZ, 2010b). 

Pa vendar je nesporno dejstvo, da je vsak pedagoški poklic zahteven in naporen, ker je 

nemogoĉe delovati individualno, dela se v velikem timu in zato lahko prihaja do nesoglasij in 

poslediĉno pritiskov, ki lahko naĉnejo psihiĉno in poslediĉno tudi fiziĉno zdravje 

posameznika. Sindrom izgorelosti  tako ni zelo redek pojav v izobraţevalni panogi.  

Obstaja razliĉna poklicna ogroţenost, tako kot so razliĉne poklicne zahteve in smo si razliĉni 

ljudje. Nekatera delovna mesta terjajo od zaposlenih veĉjo angaţiranost, pred njimi so veĉje 

zahteve po uĉinkovitosti, produktivnosti. Naloge in zahteve si postavljajo ljudje sami ali pa 

jim naloge nalagajo nadrejeni. Pomanjkanje zaupanja vase, napetost, notranji nemir, 

zmanjšana delovna vnema, naveliĉanost in kot posledica tega razliĉna bolezenska stanja, kot 

so glavoboli, ţelodĉne teţave – vse to se lahko pojavlja v doloĉenem obdobju, seveda ne pri 

vseh enako intenzivno in v enaki obliki (Hajdaroviĉ, 2002). 
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2.3.1 DELOVNI POGOJI UČITELJEV 

 

V zadnjih dvajsetih letih je uĉitelj razrednega pouka doţivel veliko sprememb: študij se je iz 

višješolskega spremenil v visokošolskega, za pouĉevanje v devetletni osnovni šoli se mora 

dodatno izobraţevati, pri delu uvaja novosti. Z uvajanjem devetletke v šolo prihajajo mlajši 

uĉenci. Tu je še sistem napredovanja v plaĉilne razrede in nazive. Ĉe uĉitelj kljub veliki 

pripravljenosti za delo, ob dobri notranji motivaciji ne dobiva pozitivne povratne informacije, 

pozitivne druţbene potrditve, se pojavlja nemoĉ, izgublja zaupanje v sistem, ne zaupa veĉ 

vase, išĉe krivdo drugje, ĉuti se neuspešnega. Uĉitelje je pogosto strah, da pri svojem delu ne 

bodo kos zahtevam inšpekcij, staršev (Hajdaroviĉ, 2002). Tovrstne teţave, ki se pojavljajo 

znotraj uĉiteljskega poklica, spadajo med psihosocialne in organizacijske dejavnike tveganja. 

 

Psihosocialna tveganja so dejavniki v delovnem okolju, ki povzroĉijo doţivetja 

preobremenjenosti in stresa zaradi socialnih in organizacijskih pogojev dela. Sem spadajo 

medsebojni odnosi, odnosi v hiearhiji, vodenje, medsebojna komunikacija in prilagajanje.  

Analiza podatkov za leto 2004, predstavljenih v EUROSTAT-u (statistike na evropski ravni), 

kaţe, da postaja stres v delovnem okolju drugi najpomembnejši zdravstveni problem in drugi 

najpomembnejši vzrok za odsotnost z dela zaradi bolezni. Rezultati razliĉnih evropskih  

raziskav kaţejo, da je stres zelo pogosto posledica neustreznih psihosocialnih pogojev v 

delovnem okolju. Po podatkih EUROSTAT-a ţe 9  % delavcev poroĉa o šikaniranju in 4  % 

o pojavljanju psihiĉnega muĉenja in izţivljanja. V resnici pa je neustreznih psihosocialnih 

pogojev celo veĉ, vendar so ti le redko spoznani kot takšni. Pogosteje so skriti v 

nezadovoljstvu z vsebino dela, z naĉinom dela, z organizacijo dela (Ĉili za delo, 2007b). 

 

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

okolju in so opredeljeni z modelom organiziranosti. Sem spadajo navodila za delo, delovni 

ĉas, vsebina dela, pristojnosti in odgovornosti. Po rezultatih analiz obremenjenosti v 

delovnem okolju so organizacijski pogoji pogost vzrok preobremenjenosti delavcev (Ĉili za 

delo, 2007c). 

 

Ĉe pa se zopet vrnemo k razrednemu uĉitelju, nikakor ne moremo izpustiti okolja, v katerem 

uĉitelj skupaj z uĉenci preţivi kar najveĉ svojega ĉasa. Delo v šoli naj bi bilo drugaĉno kot v 

preteklosti, na ţalost pa ob tem ostajajo pogoji za delo, mislimo predvsem na fizično okolje, 
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prav pogosto taki, kot so bili. Uĉilnice so še vedno pribliţno tako velike kot pred sto leti, 

svetloba in zraĉenje sta pogosto neustrezni, sedenje je neudobno, akustika predobra, tako da 

se sliši vsako stvar, kontrola temperature je veĉ ali manj nemogoĉa. V tak prostor se potem 

stlaĉi tudi veliko število uĉencev, s katerimi naj bi uĉitelj delal demokratiĉno, v majhnih 

skupinah (Gordon, 1983). Dejstvo je, da je Gordon to pisal v prejšnjem stoletju, pa vendar so 

v nekaterih šolah pogoji dela še vedno neustrezni. Zaradi prostora, kot je klasiĉen šolski 

razred v kakšni zelo stari stavbi, lahko pride do  nemogoĉega vedenja med uĉenci. Pa vendar 

je tudi na uĉiteljih nekakšna odgovornost, da tudi fiziĉno vzpostavijo tako delovno okolje, ki 

bo bolj ustrezalo njim samim in uĉencem. Marsikaj je mogoĉe storiti, okolje na razliĉne 

naĉine obogatiti in popestriti, a pri osnovnih pogojih za hrup, toploto in svetlobo, smo vĉasih 

nemoĉni.  

 

V delovnih prostorih moramo z ustreznimi ukrepi zagotoviti vedno dovolj sveţega zraka, 

paziti pa moramo, da prezraĉevalne ali klimatske naprave ne povzroĉajo škodljivega prepiha 

(Roţanec, 2009). 

Dobra in pravilna osvetlitev delovnega mesta je osnovni pogoj za varno in uspešno delo. 

Slabi osvetlitveni pogoji delujejo neugodno na splošno poĉutje ljudi, povzroĉajo med drugim 

utrujenost, zmanjšujejo produktivnost in kvarijo vid (Vidoviĉ, 2004). V slabih zunanjih 

osvetlitvenih razmerah mora naravno svetlobo dopolnjevati umetna. Naloga umetne osvetlitve 

je, da dopolni naravno ali jo nadomesti v ĉasu, kadar naravne osvetljenosti ni dovolj (Gspan, 

1989). 

 

Neprimerna osvetlitev poveĉuje moţnost nesreĉ. Vzpostavitev dobre osvetlitve pripomore k 

izboljšanju delovnega rezultata, poveĉa varnost pri delu in pomaga vzpostavitvi prijetno 

delovno okolje. Slaba osvetlitev, utripanje luĉi ali blešĉanje povzroĉajo slabenje vida, 

glavobole, anksioznost in frustracijo. Tudi delo v pretoplih prostorih slabo vpliva na poĉutje 

zaposlenih. Povzroĉa negativen odnos do okolice, kar zniţuje toleranco do drugih stresorjev 

in vodi v zmanjšanje delovne motivacije. Psihološki odgovor na temperaturne pogoje se 

razlikuje glede na posameznike in situacijo (Sutherland, & Cooper, 2000). 

 

Mikroklimatski vplivi na usluţbenca v delovnem okolju so: zrak, svetloba, barve, hrup, 

tresljaji, sevanje ipd. Fiziĉni pogoji delovnega okolja so pomembni za zdravje zaposlenih 
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(slaba osvetlitev prostora kvari vid, prevelik hrup povzroĉa ţivĉnost, prepih vpliva na telesno 

zdravje …) (Roţanec, 2009). V uĉiteljskem poklicu je najpogosteje moteĉ dejavnik hrup. 

 

Hrup je najpogostejši ergonomski dejavnik tveganja v uĉiteljskem poklicu. 

V Sloveniji nimamo prave ocene o tem, koliko delavcev je izpostavljenih škodljivemu hrupu. 

Inšpektorji za delo le izjemoma ugotavljajo prekoraĉevanja izpostavljenosti nevarnemu hrupu. 

Tudi specialisti medicine dela praviloma ne odkrivajo poklicne naglušnosti. Gre za laţno 

informacijo, ki kaţe, da problemov hrupa v Sloveniji ni. Posledice izpostavljenosti se ţe in se 

bodo v bodoĉe kazale v poklicni naglušnosti, edini poklicni bolezni, ki je 100-odstotno 

prepreĉljiva. Priznavanje te pa bo slej ko prej vodila do odškodninskih zahtevkov za poklicno 

naglušnost (Ĉili za delo, 2007a). 

 

Hrup ni enoliĉno definiran, ker vsebuje poleg definirane fiziološke tudi osebno noto –torej 

tudi odnos posameznika do doloĉenega zvoka. Isti zvok je lahko za nekoga prijeten, za 

drugega neprijeten - torej hrup (Bilban, 1999). Hrupu reĉemo tudi ropot in to je pravzaprav 

vsak neprijeten zvok, ki vpliva na psihiĉno ali fiziĉno poĉutje ĉloveka. S hrupom oziroma 

ropotom se sreĉujemo skoraj povsod, na ulici, doma, na delovnem mestu. Raziskave vpliva 

hrupa na ĉloveka kaţejo, da je mogoĉe z zmanjšanjem hrupa zmanjšati število napak pri delu 

in s tem tudi zmanjšati stroške (Taboršak, 1977). Pri hrupu v šolskem okolju niso vedno nujne 

okvare ali celo izgube sluha, pogosteje gre pri uĉiteljih za negativen vpliv na koncentracijo in 

s tem manjšo delovno storilnost. Prav tako nas hrup lahko enostavno iritira in je zato 

pomemben stresor. 

Škodljive uĉinke ropota delimo na avralne učinke (vplivajo na izgubo, okvare sluha) in 

ekstraavralne učnike (vplivajo na organizem v celoti). Hrup dovolj visoke jakosti in trajanja 

okvari notranje uho in povzroĉa zaĉasno ali trajno okvaro sluha v katerikoli starosti. Tako 

evropski kriteriji kot tudi kriteriji ameriške Agencije za zdravje in varnost pri delu postavljajo 

mejo povpreĉne 8-urne izpostavljenosti hrupu na 85 dB(A), a je naglušnost zaradi 

izpostavljenosti hrupu izrazito individualna. Nekateri ljudje lahko prenašajo hrup visoke 

jakosti dlje ĉasa brez kakršnihkoli posledic, medtem ko drugi, ki so izpostavljeni enakemu 

hrupu v istem okolju, lahko sluh hitro izgubljajo (Ĉili za delo, 2007a). 
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VPLIV HRUPA NA OKVARO SLUHA – AVRALNI UČINKI  

Posledica teh uĉinkov je lahko poklicna bolezen, ki je v pravilniku o seznamu poklicnih 

bolezni navedena pod zaporedno številko 35: okvare sluha zaradi hrupa.  

Med te okvare spadajo akutna poškodba sluha zaradi hrupa, poškodba bobniča, 

srednjega ali notranjega ušesa in kronična naglušnost zaradi hrupa. 

Akutna poškodba sluha nastane v nekaj minutah ali trenutkih izpostavljenosti zelo visokemu 

hrupu (odvisno od obĉutljivosti posameznika in jakosti hrupa). Prvi znak je šumenje ali 

piskanje v ušesih. Ĉe smo visokemu hrupu izpostavljeni bolj malo ĉasa, lahko pride do 

mešane ali zaznavne naglušnosti, ki je povratna po prenehanju izpostavljenosti. Ĉe pa smo 

trajno izpostavljeni visokemu hrupu, pa lahko pride do trajne naglušnosti ali trajnega piskanja 

oziroma šumenja v ušesih.  

Poškodba bobniĉa, srednjega ali notranjega ušesa pa nastane zaradi izpostavljenosti 

nenadnemu zelo visokemu hrupu. Pride do raztrganine bobniĉa, poškodbe slušnih košĉic ali 

pa mehanske okvare notranjega ušesa. Posledica je prevodna ali mešana naglušnost.  

 

Najpogostejša poklicna naglušnost pa je kroniĉna naglušnost zaradi hrupa. Nastane, ĉe smo 

dlje ĉasa, vsaj 3 leta, obiĉajno pa od 6 do 10 let izpostavljeni osem ur dnevno hrupu 85 dB(A) 

(predpisani mejni hrup), izjemoma 75 dB(A). Naglušnost nastaja poĉasi in postopoma, oboleli 

šele pozno opazi, da postaja naglušen. Okvara sluha je zaznavna, trajna, po prenehanju 

izpostavljenosti hrupu ne napreduje. Za kroniĉno naglušnost ni zdravila, zato so bistveni in 

edini uĉinkoviti ukrepi varovanja sluha pri delu, za kar obstajajo uĉinkovita varovalna 

sredstva (Ĉili za delo, 2007a).  

Pri razrednih uĉiteljih, ki delajo z razposajenimi otroki, so moţne vse tri okvare sluha, saj 

lahko v ĉasu pouka pride tudi do nepredvidljivih dejanj uĉencev. Na splošno pa je znano, da v 

razredu nikoli ni popolne tišine, vendar nedolţen kreativni nemir ne moremo oznaĉiti za hrup. 

Gre bolj za glasnost, ki vĉasih nastane med odmori, v podaljšanem bivanju ali najpogosteje 

pri športni vzgoji. Kako ta hrup vpliva na uĉitelje, je seveda odvisno od njihove obĉutljivosti.  

 

VPLIV HRUPA NA ORGANIZEM V CELOTI – EKSTRAAVRALNI UČINKI 

Hrup ne povzroĉa le okvare sluha, ampak tudi druge škodljive uĉinke na ĉloveški organizem, 

gre torej za ekstraavralne uĉinke hrupa, ki se lahko pojavijo ţe pri niţjih ravneh hrupa kot 

okvare sluha (30–70 dB).  
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Dosedanje raziskave kaţejo zadosten dokaz o vzroĉni povezavi med poklicno 

izpostavljenostjo hrupu (70 dB) in razvojem povišanega krvnega tlaka ter ishemiĉnimi 

boleznimi srca, medtem ko obstajajo le omejeni dokazi o vplivu hrupa na pojav razliĉnih 

bolezni presnove, kot je iztirjen metabolizem mašĉob, sladkorjev in hormonov stresa.  

Hrup lahko povzroĉa tudi motnje sporazumevanja in kvalitativne motnje spanja (prebujanje, 

plitkejše spanje), utrujenost, motnje koncentracije in pozornosti ter povzroĉa zmanjšano 

delovno uĉinkovitost.  

Nekatere raziskave opisujejo tudi moţen škodljivi uĉinek hrupa na razvoj bolezni dihal 

(kroniĉni bronhitis, bronhialna astma), prebavil (vnetje sluznice ţelodca, rana na ţelodcu), 

imunski sistem in duševne motnje (Ĉili za delo, 2007a). 

Na podroĉju motenj zaradi hrupa pa je mogoĉe veliko narediti. Med drugim bi bilo 

usluţbencem dobro prisluhniti in upoštevati njihove predloge, saj vsak sam pri sebi najbolj 

ve, kako zelo je obĉutljiv na hrup in kako ta nanj vpliva. Na osnovnih šolah je velik problem 

pomanjkanja prostorov, v katerih se lahko uĉitelji na pouk pripravljajo, kabinetov. Ĉe so 

celoten delovni ĉas podvrţeni šumenju in hrupu, ima to zagotovo na zdravje pomemben vpliv, 

zato bi pomagalo, ĉe bi se lahko med urami in po pouku uĉitelji umaknili v malce tišji prostor, 

kar pa zbornica v veĉini primerov ni, saj je tam veliko uĉiteljev. Zagotovo hrup na uĉitelje ne 

vpliva v tolikšni meri kot na industrijske delavce v teţki industriji, pa vendar lahko sĉasoma 

tudi pri uĉiteljih pride do kakšnih ne tako nedolţnih okvar, še veĉkrat pa, ker gre pri 

uĉiteljskem poklicu v veliki meri za miselno delo, lahko pride do splošnega slabega poĉutja in 

motnje koncentracije, kar pa privede do manjše kvalitete pouka.  

Zagotovo smo ţe vsi kdaj spoznali uĉitelja, ki je tudi izven sluţbenega okolja govoril 

glasneje, kot bi bilo potrebno, ali pa je bil hripav. Mnogokrat slišimo, da gre v tem primeru za 

poklicno deformacijo. Ta pa je ravno tako povezana s hrupnim okoljem, v katerem delajo, in 

je jakost njihovega glasu nezdravo visoka. Zaradi lastne varnosti in varnosti otrok, si vsak 

uĉitelj ţeli, da ga slišijo in poslušajo, zato se trudi preglasiti hrup, ki ga obdaja. Predvsem je ta 

pojav prisoten pri športni vzgoji, dejavnostih na prostem in med odmori.  

Zvok glasu je odvisen od velikosti in od oblikovanosti grla in predvsem od napetosti glasilk. 

Kadar pride do okvare glasilk, se glas spremeni, pogosto postane hripav. Tako motnjo govora 

lahko povzroĉi nepravilna uporaba glasilk, ĉe npr. preglasno in dolgo govorimo, kriĉimo ali 

pojemo. Še pogosteje lahko zaradi prej naštetega dobimo okvaro glasilk in ţrela, razne 

bolezni ali poškodbe. Najbolj pogosti vzroki za kratkotrajno hripavost so virusna in druga 

vnetja v ţrelu. Trajno hripavost lahko povzroĉi npr. poškodba ţrelnega ţivca, kar se vĉasih 
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primeri pri operaciji ţleze šĉitnice. Dolgotrajno hripavost, pogosto tudi brez drugih 

bolezenskih znakov, povzroĉi rak na glasilkah (Vidmar, 2009) . Zaradi visoke jakosti govora 

pride lahko do glasovne motnje, t. i. disfonije, s simptomi, ki se razlikujejo od posameznika 

do posameznika. Pogosto gre za spremenjen glas (disfonija), izgubo glasu (afonija), utrujenost 

pri daljšem govoru, zadihan in tih glas, prelom glasu v višjih legah, piskajoĉ in stisnjen glas, 

zmanjšan razpon glasu, pogosto odkašljevanje, boleĉa fonacija (odinofonija), praskanje v grlu 

in obĉutek tujka (Sokliĉ & Hoĉevar-Bolteţar, 2004). 

Pedagoški delavci so pri delu moĉno glasovno obremenjena populacija, ki je hkrati odvisna 

od svojega glasu. So najpogostejši obiskovalci otorinolaringologov zaradi glasovnih motenj. 

V šolskem letu 2002/2003 je bila med pedagoškimi delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih 

šolah v Sloveniji opravljena epidemiološka raziskava, ki je opredelila prevalenco glasovnih 

teţav med pedagoškimi delavci in vzroke zanjo. Ugotovljeno je bilo, da je prevalenca 

glasovnih motenj med pedagoškimi delavci v Sloveniji je visoka, v letu 2002/2003 je 

ocenjena na najmanj 66 %, presenetljivo pa je, da je tveganje za hripavost v srednjih šolah 

višje kot v vrtcih in osnovnih šolah. Mnenje pobudnikov raziskave je, da je potrebno ţe v 

študij za pedagoške poklice vkljuĉiti pouk o pravilni govorni tehniki, glasovni higieni ter o 

prepreĉevanju in zdravljenju glasovnih motenj. Pred zaĉetkom študija bi morali preveriti 

konstitucionalno primernost kandidatov za poklice z veliko glasovno obremenitvijo (Sokliĉ & 

Hoĉevar-Bolteţar, 2004). 

Tudi delavci v drugih poklicih so izpostavljeni obremenitvam. Na zaposlene negativno vpliva 

delovni tempo, monotono delo, ponavljajoĉi se gibi, delovni ritem, ki ga narekujejo stroji ipd. 

Obremenjenost lahko zmanjšujemo na razliĉne naĉine. V tovarnah, kjer je potekalo delo za 

tekoĉim trakom, so pred leti uvajali t. i. aktivni odmor, vodeno dejavnost, namenjeno 

sprostitvi obremenjenih mišic in obremenitvi neaktivnih mišic (Hajdaroviĉ, 2002). Prednost 

uĉiteljevega poklica je, da si lahko delo znotraj posameznih šolskih ur organizira sam tako, da 

prisluhne svojim potrebam in potrebam uĉencev. Zagotovo je priporoĉljivo, da postane 

aktivni odmor v šoli redna praksa.  

V globalni konkurenci postaja zdravje delavcev glavni vir uspešnega podjetja, organizacije ali 

ustanove (CINDI, 2008). Zato so zdravi zaposleni prednost vsake institucije, so uspeh, ki je 

primerljiv z ostalimi konkurenĉnimi institucijami.  
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2.4 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

Cilj varstva in zdravja pri delu je v prvi vrsti zaščititi in izboljšati zdravje delavcev, 

vzdrţevati in izboljšati njihove zmoţnosti in sposobnosti za delo, prispevati k vzpostavitvi in 

vzdrţevanju varnega in zdravega delovnega okolja ter spodbujati prilagajanje dela 

zmoţnostim delavcev glede na njihovo zdravstveno stanje. Varnost in zdravje pokriva 

preventivo vseh škodljivosti, ki izhajajo iz dela, poškodb pri delu in bolezni, povezanih z 

delom, vkljuĉno s poklicnimi boleznimi (Majcen, 2011). 

Delo je v ţivljenjskem ciklusu posameznika najbolj homogen in najobseţnejši segment 

dejavnosti, saj obsega pribliţno polovico celotnega ţivljenjskega ciklusa. Ĉe vzamemo za 

primer tedenski cikel, delo zavzema petino do ĉetrtino ĉlovekovega ĉasa, brez upoštevanja 

reprodukcije delovne sile in same priprave na delo. Pribliţno tretjina delovnega dne je za 

veĉino ljudi namenjena izkljuĉno delu. Delo je vir druţbenega bogastva in zato bogastva 

vsakega posameznika. Zato najbrţ kakovost delovnega ţivljenja daje neizbrisen peĉat 

celotnemu ţivljenju ljudi in je tako v sodobnem ţivljenju zelo pomembna, kajti k 

zagotavljanju le-te se namenja vse veĉ ĉasa in sredstev. V literaturi je kakovost delovnega 

ţivljenja opredeljena kot sredstvo za poveĉanje produktivnosti s pomoĉjo boljše motiviranosti 

in veĉjega zadovoljstva delavcev, zmanjšanju stresnih situacij, izboljšanju komuniciranja ter 

zmanjševanju odpora do sprememb. Opredelitev izhaja iz spoznanja, da produktivnosti dela 

dolgoroĉno ni mogoĉe poveĉevati z avtokratskim vodenjem, saj ljudje takšno organizacijo slej 

ko prej zapustijo (Svetlik, 1991).  Zaposlene je za sodelovanje pri reševanju problemov v 

podjetju ali ustanovi potrebno motivirati. Ĉe so ljudje za delo motivirani, je to eden izmed 

znakov kakovostnega delovnega ţivljenja, ki prispeva h kvaliteti ţivljenja nasploh in seveda 

na samo kvaliteto dela, kar je prednost tudi za delodajalce.  

Ĉe so zaposleni za delo motivirani, se pri svojem delu najverjetneje tudi dobro poĉutijo, da pa 

so z delom popolnoma zadovoljni, morajo biti zadovoljni tudi s svojim zasebnim in 

finanĉnim ţivljenjem. Pri obĉutenju zadovoljstva z delom gre torej za močno subjektivno 

komponento, ki vpliva na meritve kvalitete delovnega ţivljenja. Zato je teţko postaviti samo 

eno definicijo pojma (Ĉosić, 2009). 

Pravno ureditev varnosti in zdravja pri delu urejajo tako mednarodni kot domaĉi pravni 

viri. Mednarodni pravni viri so konvencije in priporoĉila mednarodne organizacije dela. 

Nanašajo se na vprašanja v zvezi z zagotavljanjem varnih delovnih razmer in varnega 

delovnega okolja.  Domači pravni viri, ki urejajo podroĉje varnosti in zdravja na delovnem 

mestu, so Ustava Republike Slovenije, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in 
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zdravju pri delu, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o inšpekciji 

dela (Majcen, 2011). Vendar je potrebno pri domaĉih pravnih virih upoštevati mednarodne in  

tudi direktive Evropske unije, kajti le tako je lahko drţava enakopravna ĉlanica Evropske 

unije.  

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999) tako doloĉa razliĉne pravice in dolţnosti delavcev 

in delodajalcev. Zdravje in varnost pri delu je predvsem odgovornost delodajalca, kar pa 

zaposleni ne smejo zlorabiti, saj so tudi delavci sami dolţni poskrbeti zanju. Zakon pa doloĉa 

tudi organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu. Pristojni minister izdaja izvršilne 

predpise, skladne s tem zakonom, na podlagi katerih potem delodajalec izdela in sprejme 

izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero doloĉi naĉin in ukrepe za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu ter jo dopolnjuje ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. 

 

V primeru osnovne šole je ravnatelj tisti, ki mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti v pisni 

obliki. Z njo doloĉi naĉin in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Dopolnjevati 

jo mora ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava o varnosti temelji na 

ugotovitvi moţnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu ter oceni tveganja za 

nastanek poškodb (Mali, 2008). 

Ravnatelj ima vlogo delodajalca v osnovni šoli in zato veliko odgovornost varovanja zdravja 

in vzpostavljanja varnosti vseh zaposlenih in uĉencev v šoli, ki jo vodi. Mali (2008, str. 6) 

pravi: »V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja 

delavcev, vkljuĉno s prepreĉevanjem nevarnosti pri delu, obvešĉanjem in usposabljanjem 

zaposlenih. To doseţe z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. 

Ravnatelj je dolţan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne 

metode, ki bodo zagotavljale veĉjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vkljuĉene v 

vse aktivnosti ravnatelja in na vseh organizacijskih ravneh. Ĉe ravnatelj prenese strokovne 

naloge na podroĉju varnosti in zdravja pri delu na strokovnega delavca ali strokovno sluţbo, 

ga to ne odvezuje odgovornosti na tem podroĉju.«  

Kljub temu da imajo tudi zaposleni na podroĉju varnosti in zdravja pri delu svoje obveznosti, 

to ne vpliva na zmanjšanje odgovornosti ravnatelja. Uĉitelj ima pravico do dela in delovnega 

okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delovni proces pa mora biti prilagojen 

tudi uĉenĉevim telesnim in duševnim zmoţnostim. Delovno okolje in sredstva za delo morajo 

glede na naravo dela zagotavljati uĉitelju in uĉencu varnost in ne smejo ogroţati  
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njihovega zdravja. Uĉitelj mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu. Prav tako mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje 

ţivljenje in zdravje ter ţivljenje in zdravje uĉencev.  

Ravnatelj pa ima tudi številne druge obveznosti glede organizacije predvsem varnega dela na 

šoli, poskrbeti mora namreĉ tudi za poţarno varnost v skladu z ustreznimi predpisi, sprejeti 

mora tudi ukrepe prve pomoĉi in evakuacije v primeru ogroţenosti, obvešĉati mora 

usluţbence o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in 

zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi. Izdati mora navodila za varno delo in omogoĉiti 

usposabljanje uĉiteljev za varno delo, zagotoviti mora redne preiskave delovnega okolja in 

opreme in redne zdravstvene preglede zaposlenih, opremiti delovna mesta in sredstva z  znaki 

za obvestila in za nevarnost ter navodili za varno delo v skladu s posebnimi predpisi. 

Usposabljanje zaposlenih pa mora potekati v njihovem delovnem ĉasu in brezplaĉno (Mali, 

2008). 

 

2.4.1 POKLICNE BOLEZNI IN Z DELOM POVEZANE BOLEZNI 

 

Leta 2003 je minister za delo, druţino in socialne zadeve izdal Pravilnik o seznamu poklicnih 

bolezni, ki spada v Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v katerem je poklicna 

bolezen definirana kot bolezen, ki je povzroĉena z daljšim neposrednim vplivom delovnega 

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

okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan, in je navedena v seznamu poklicnih 

bolezni (Majcen, 2011). 

Gre torej za bolezni kot posledice izpostavljenosti dejavnikov tveganja na delovnih mestih 

(International labour organization, 2010). 

Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (2003) deli poklicne bolezni na 3 skupine: 

- poklicne bolezni, povzroĉene z nevarnimi kemiĉnimi snovmi, fizikalnimi dejavniki in 

biološkimi dejavniki,  

- poklicne bolezni po prizadetih organskih sistemih in  

- poklicne bolezni, ki jih povzroĉajo rakotvorne snovi, pripravki in energije. 

 

V prvi skupini so diagnoze navedene le redko, paĉ pa je navedena bolj izpostavljenost (npr. 

poklicne bolezni, ki jih povzroĉajo akrilonitril, ţveplovodik, pesticidi ...), posamezne okvirne 
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diagnoze so navedene le pri boleznih, ki jih povzroĉajo fizikalni dejavniki (npr. vibracijska 

bolezen), pri bioloških dejavnikih pa je bolj v ospredju prenos bolezni.  

V drugi skupini so navedeni tako ekspozicijski pogoji (npr. bolezen pljuĉ, ki jo povzroĉa 

vdihovanje prahu vlaken bombaţa, lanu, konoplje, sisala in sladkornega trsa) kot tudi 

diagnoze (npr. aluminoza, sideroza ...). 

V tretjo skupino sodi le rak, povzroĉen z dejavniki tveganja, ki niso omenjeni na tem 

seznamu. Vsaka drţava ĉlanica se mora odloĉiti sama, katere diagnoze bo vkljuĉila med 

poklicne bolezni in predvsem kakšni bodo pogoji, da bo neka bolezen priznana kot poklicna 

(Ĉili za delo, 2007ĉ). 

 

Ĉeprav je pravilnik o seznamu poklicnih bolezni izšel avgusta leta 2003, v Sloveniji namreĉ 

še vedno sistematiĉno ne odkrivamo poklicnih bolezni, niti nimamo registra poklicnih 

bolezni, kajti pravilnik ne doloĉa posebej naĉina ugotavljanja, dokazovanja in registracije 

poklicnih bolezni. Sistem je namreĉ zastavljen tako, da poklicnih bolezni, za katerimi je v 

zadnjih 15 letih po oceni v Sloveniji zbolelo kakih 20.000 delavcev, paĉ ni mogoĉe odkrivati 

oz.
7
 priznavati. Neposredni plačnik pregleda v primeru suma na poklicno bolezen je po 

veljavnih aktih delodajalec, ki pa je tudi odgovoren za nastanek poklicne bolezni, zato je 

neutemeljeno priĉakovati, da bo glavno vlogo pri odkrivanju poklicne bolezni prevzel prav 

on. V primerjavi z drugimi drţavami ĉlanicami EU bi priĉakovali, da bo v Sloveniji letno 

okrog 1000 primerov poklicnih bolezni, odkritih pa je manj kot 50. Po podatkih EUROSTAT-

a (EODS-evropska statistika poklicnih bolezni) je bila v letu 2000 incidenca vseh primerov 

poklicnih bolezni na 100.000 aktivnih zavarovancev 48 pri moških in 22 pri ţenskah (v 

Sloveniji od 3,4 do 5). Prevladujejo bolezni kostno-mišiĉnega sistema (35  %), koţne bolezni 

(14  %), bolezni dihal (14  %), poklicna naglušnost (13  %), nevrološke bolezni (8  %), rak (5  

%, v 86  % teh je povzroĉitelj azbest), nalezljive bolezni (1  %) itd.
8
  (Ĉili za delo, 2007ĉ). 

 

Dosegljivi podatki torej kaţejo, da v Sloveniji zelo malo oseb s poklicno boleznijo uspe 

uveljaviti pravice, ki jih omogoĉajo zakoni. V drugih drţavah Evropske unije je to veliko 

laţje. Poleg tega najpogosteje prijavljena poklicna bolezen v Evropi, sindrom zapestnega 

prehoda, še ni uvršĉena v slovenski seznam poklicnih bolezni (IVZ, 2011b). Gre za 

                                                 

 
7 oz. – oziroma 
8 itd – in tako dalje 
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mravljince ali odrevenelost v dlani ali zapestju dalj ĉasa. Lahko pa se kaţe tudi kot nenadna 

ostra, prebadajoĉa boleĉina, ki se zaĉne v zapestju in seţe do ramena. V letu 2007 so operirali 

kar 1654 obolelih. Bolezen se je masovno zaĉela pojavljati v 90-ih letih z razmahom 

pisarniškega dela (Kofol Bric, 2008). Sindrom se lahko v sedanjem ĉasu pojavlja tudi pri 

uĉiteljih, saj priprave na pouk potekajo preteţno za raĉunalnikom. Poleg priprav pa so tu še 

druge birokratske zadeve, s katerimi se uĉitelji spopadajo med delovnikom in v 

popoldanskem ĉasu.  

Diagnoza poklicne bolezni se ne razlikuje od kliniĉne diagnoze. Bistven je podatek o 

izpostavljenosti, to je o vzroku oz. etiologiji bolezni, ki je povezana z delom, ki ga delavec 

opravlja. Izpostavljenost (koliĉino, trajanje, odmerek) povezujemo z verjetnostjo nastanka 

poklicne bolezni. Poklicna bolezen se zdravi enako kot nepoklicna, treba pa je »zdraviti« oz. 

odpraviti vzrok, ki je poklicno bolezen povzroĉil, drugaĉe obstaja veĉja verjetnost, da bodo 

zboleli tudi drugi delavci. Diagnoza poklicne bolezni je torej pomembna tako zaradi pravic, ki 

jih ima poklicno oboleli delavec, kot tudi zaradi dolţnosti delodajalca, da delovno mesto, ki 

poklicne bolezni povzroĉa, takoj »zdravi« (Bilban, 1999). 

Pri pojmu z delom povezane bolezni velja precejšnja zmeda. Medtem ko anglosaška 

literatura v glavnem navaja z delom povezane bolezni kot krovni izraz, pod katerega sodijo 

tako poklicne bolezni kot tudi druge bolezni, ki jih delo sopovzroĉa, delimo pri nas bolezni, ki 

jih povezujemo z delovnim okoljem, na: 

 - poklicne bolezni, ki jih definiramo kot bolezni, povzroĉene z daljšim neposrednim 

vplivom delovnega procesa in delovnih razmer na doloĉenem delovnem mestu ali na 

delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan, in so v 

registru poklicnih bolezni; 

- bolezni v zvezi z delom, ki so dobile lepši prevod z delom povezane bolezni, ki jih 

definiramo kot bolezni, kjer je vir obremenitev oz. škodljivosti preteţno pri poklicnem 

delu in naj ne bi šlo za poklicno bolezen le s pravnega vidika (bolezni ni na seznamu 

poklicnih bolezni); 

- sum na poklicno bolezen, kjer naj bi šlo za poklicno bolezen s seznama, vendar naj ne bi 

bili izpolnjeni vsi kriteriji (strokovni in pravni) za priznanje poklicne bolezni (Ĉili za delo, 

2007d). 

 

Na Evropskem statistiĉnem uradu (EUROSTAT) je med letoma 1997 in 1999 potekalo 

zbiranje podatkov v zvezi z vzroĉnimi dejavniki za poklicne bolezni. Nastala je kar izĉrpna 
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Evropska klasifikacija dejavnikov izpostavljenosti za poklicne bolezni, pri zbiranju 

podatkov pa so sodelovale drţave ĉlanice preko svojih predstavnikov v skupinah za razvoj 

evropske statistike poklicnih bolezni. Klasifikacija dejavnikov izpostavljenosti je precej 

podrobna in je razdeljena v 6 velikih skupin vzročnih dejavnikov izpostavljenosti za 

poklicne bolezni: kemijski, fizikalni, biološki, biomehanski, psihosocialni in industrijski 

(snovi in proizvodi) (IVZ, 2010ĉ). 

Seznam kemijskih agensov sestavljata dve glavni podskupini, anorganski kemiĉni agensi in 

organski kemiĉni agensi. Seznam fizikalnih agensov je razdeljen na glavne podskupine, 

povezane z delovnim okoljem, pa tudi glede na vrsto vira, ki je vzroĉni dejavnik. Ti viri so 

lahko vibracijski valovi (zvoĉni ali mehanski) ali sevanja (toplota, svetloba, ţarĉenje), 

spremembe pritiska (zraĉni pritisk ali trenje), ali zaradi higroskopiĉnosti ali zaradi ventilacije. 

Seznam bioloških agensov je razdeljen na veĉ glavnih podskupin mikroorganizmov, ki 

pogosto povzroĉajo infekcije, alergije ali zastrupitve. Zadnji dve glavni podskupini 

vkljuĉujeta rastline in ţivali, poleg tega pa tudi stranske produkte pri predelavi naravnih 

proizvodov rastlinskega in ţivalskega izvora. Seznam biomehanskih dejavnikov upošteva 

vse dejavnike, ki lahko vplivajo na obiĉajne funkcije mišiĉno skeletnega sistema zaradi 

poloţaja in delovnih pogojev in ki so lahko odgovorni za okvare na sklepih, pa tudi za okvare 

na govornem in vidnem podroĉju. Seznam psihosocialnih dejavnikov razvršĉa dejavnike, ki 

lahko povzroĉijo motnje na psihiĉnem nivoju in imajo uĉinek na dobro opravljanje dela. 

Seznam industrijskih dejavnikov, snovi in proizvodov zdruţuje dejavnike izpostavljenosti, 

ki se sprošĉajo pri predelavi snovi v razliĉne proizvode ali pa so osnovne snovi, ki se 

uporabljajo v proizvodnji. Te snovi so lahko kemijskega, biološkega izvora ali naravnega 

izvora v plinasti, tekoĉi ali trdni obliki. V to skupino so razvršĉene tudi snovi, ki niso 

pridobljene kot surovine iz zemlje, temveĉ tudi zašĉitna sredstva za opremo in oblaĉila (IVZ, 

2010ĉ). 

 

Pri pedagoških poklicih so za nastanek moţnih poklicnih bolezni prisotni biomehanski in 

psihosocialni agensi. Vendar so se tako pri pravilniku o seznamu poklicnih bolezni kot tudi 

pri evropski klasifikaciji dejavnikov izpostavljenosti za poklicne bolezni bolj osredotoĉili na 

gospodarske panoge, kjer so poklicne bolezni in z delom povezane bolezni  pogostejše in 

vsekakor nevarnejše. Ĉe preletimo seznam poklicnih bolezni za Slovenijo, kmalu ugotovimo, 

da je na njem le ena bolezen, ki je realno lahko prisotna pri uĉiteljih zaradi poklica. Gre za 

bolezen številka 35, okvare sluha zaradi hrupa. Bolezni glasilk, ki so v pedagoškem kadru 
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precejšen problem, pa v seznamu ni moĉ najti. Kveĉjemu lahko obolenja in okvare glasilk 

smatramo kot z delom povezane bolezni. Vsekakor je najbolj smiselno, da vsak pedagoški 

usluţbenec sam kar najbolje poskrbi za zdravje svojih glasilk, naloga ravnateljev pa so 

usposabljanja usluţbencev na tem podroĉju. Glas je v uĉiteljskem poklicu enako pomemben 

kot sluh in vid.  

K poklicnim boleznim spadajo tudi nekatere nalezljive bolezni, vendar gre za poklice, kjer 

delajo s krvjo, tkivom in tkivnimi tekoĉinami ali drugim biološkim materialom od drugih ljudi 

direktno ali preko prenašalcev. V poštev pridejo tudi nalezljive in parazitarne bolezni, ki se 

prenašajo z ţivali in njihovih ostankov ali izloĉenih tekoĉin na ljudi (Pravilnik o seznamu 

poklicnih bolezni, 2003). Ocene kaţejo, da po svetu vsako leto zaradi nalezljivih bolezni 

umre pribliţno 320.000 delavcev. Veĉina jih umre v drţavah v razvoju, kar 5000 pa tudi v 

drţavah Evropske unije. Ţenske so bolj prizadete kot moški, ker pogosteje delajo v poklicih, 

kjer so izpostavljene razliĉnim biološkim tveganjem (IVZ, 2010c). 

V Priporočilih o statusu učiteljev (1966) pa je pod podroĉjem socialne varnosti uĉiteljev 

naveden ĉlen številka 131, ki pravi, da ĉe gre za primer otroške nalezljive bolezni, ki 

prizadenejo uĉitelje, se te bolezni štejejo za poklicne bolezni. 

Uĉitelje v doloĉenih letnih ĉasih lahko prizadene gripa, moţne so tudi virusne in bakterijske 

ĉrevesne nalezljive bolezni, lahko pa se nalezejo tudi naglavnih uši.  

Pri seznamu poklicnih bolezni (2003) gre torej za upoštevanje hujših nalezljivih bolezni v 

zdravstvu in veterini. Uĉitelji so sicer res podvrţeni nalezljivim boleznim, ki pa obiĉajno niso 

teţko ozdravljive in na njihovo zdravje ne pustijo hujših posledic. Obstajajo namreĉ skupine 

zdravil, ki trajanje in potek bolezni omilijo.  

 

2.4.2 POKLICNE BOLEZNI UČITELJEV 

Kakovost ţivljenja je rezultat medsebojnega delovanja socialnih, zdravstvenih, ekonomskih in 

okoljskih pogojev in vpliva tako na razvoj druţbe kot tudi na razvoj posameznega ĉloveka. 

Lahko bi se reklo, da kakovost ţivljenja odseva razlike med realno izkušnjo posameznika in 

njegovimi upi in priĉakovanji. Naĉin ţivljenja je znaĉaj ţivljenja posameznika, doloĉen z 

njegovim obnašanjem, ki se pojavi dosledno v doloĉenem ĉasu.  

Obstajata dve razliĉni vrsti naĉina ţivljenja: naĉin ţivljenja naklonjen zdravju in zdravju 

nenaklonjen naĉin ţivljenja. Za uĉitelja je naĉin ţivljenja, ki je zdravju naklonjen, kljuĉnega 

pomena. Sicer obstajajo nekatere poklicne bolezni uĉiteljev, ki pa so slabo raziskane v 
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Sloveniji, tako kot ostale poklicne bolezni. Izvedene so ţe bile delne raziskave, v katerih smo 

ugotovili, da imajo uĉitelji probleme z boleznimi in okvarami vokalnih organov, s stresom, 

izgorelostjo in poklicnimi okvarami sluha. Ker pa imajo uĉitelji velik vpliv na kvaliteto 

športne vzgoje je pomembno, da so sami zdravi in v dobri fiziĉni pripravljenosti (Štemberger, 

2009). 

Vodilo delovanja uĉitelja pri športni vzgoji je uĉni naĉrt. Izvajanje le-tega pa je odvisno od 

uĉiteljevega znanja, sposobnosti, ustvarjalnosti, motiviranosti, posredno pa tudi od samih 

vadbenih razmer, ravni znanja, sposobnosti ter interesa uĉencev (Kovaĉ, Jurak, & Strel, 

2003). Z vkljuĉevanjem gibanja v ţivljenje pa lahko uĉitelj naredi neprecenljiv napredek pri 

lastnih sposobnostih, sploh kar se tiĉe razvoja motorike in motiviranosti.  

Nenehen razvoj, novosti v uĉnih naĉrtih na podroĉju športne vzgoje, sprejeta zakonodaja na 

podroĉju športa so tisti dejavniki, ki zahtevajo dodatno spopolnjevanje zaposlenih v vzgoji in 

izobraţevanju na podroĉju športa. Vsekakor je priporoĉljivo, da bi se uĉitelji veĉ udeleţevali 

seminarjev stalnega strokovnega spopolnjevanja s podroĉja športne vzgoje in da bi veĉ 

prebirali strokovno literaturo s tega podroĉja (Štemberger, 2005a). Seveda pa najveĉ lahko za 

izboljšanje kvalitete športne vzgoje in pouka nasploh uĉitelji naredijo z lastnim zgledom ter 

tako posredujejo uĉencem pozitivno sporoĉilo o športni vzgoji in zdravem ţivljenjskem stilu.  

 

S stališĉa poklicnih bolezni je podroĉje bolezni in okvar glasovnih organov zelo slabo 

raziskano, ravno tako se bolj malo naredi na podroĉju diagnosticiranja le-teh in same 

preventive. Še veĉ, glasovne motnje sploh niso obravnavane v polju medicine dela. Zato je 

zelo redko, da so glasovne motnje uĉiteljev, pevcev in igralcev sprejete kot poklicne bolezni. 

So pa zato velika teţava za obolele. Iz mnogih kliniĉnih in drugih raziskav vemo, da so 

vokalne okvare, motnje in bolezni precej pogost pojav. Dejavniki tveganja za te pogoste 

okvare so hrup in poslediĉno glasno govorjenje, akustika v prostoru, relativno nizka vlaţnost 

zraka in prašni delci v zraku ter prepih. Seveda so povsod bolj pogosta priporoĉila kot 

konkretne regulacije pogojev. Pa vendar bi se dalo na tem podroĉju dosti storiti, saj obstaja 

veliko preprostih in celo poceni metod za preventivo in rehabilitacijo bolezni in okvar 

vokalnih organov (Vilkmann, 1996). 

Med drugim je zelo dobra zamisel o dodatni usposobljenosti bodoĉih uĉiteljev ţe na 

fakultetah in seveda veĉ strokovne usposobljenosti zaposlenih. Urejanje nekaterih pogojev v 
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uĉilnicah pa bi pomagalo tako pri zdravju uĉiteljev kot zdravju uĉencev. V te pogoje vsekakor 

spadajo boljši ventilacijski pogoji in menjava klasiĉne table s kredo za sodobnejšo, ki ne 

povzroĉa prašnih delcev v zraku.  

Stres, ki je kot najboljši prijatelj pomagal preţiveti ljudem skozi tisoĉletja, je v sodobnem 

svetu postal zahrbten in neizprosen morilec (Schmidt, 2001). Do stresa pride zaradi 

neravnovesja med zahtevami okolja in lastno usposobljenostjo. Postal je socialna bolezen in 

je vzrok številnih bolezni in prezgodnjih smrti, vzrok za nesreĉe in katastrofe, povzroĉitelj 

osebnih in druţinskih tragedij. Pa vendar ga nekaj tudi potrebujemo, da se lahko 

osredotoĉimo, sprejemamo odloĉitve in delujemo pozitivno. Stres je podoben elektriki, 

zvišuje budnost, poveĉuje energijo in izboljšuje uĉinkovitost. Stresa mora biti ravno prav, ne 

preveĉ in ne premalo (Reberšak, 2007). 

V vsakdanjem ţivljenju danes redko sreĉamo osebo, ki z veseljem govori o sluţbi in z 

navdušenjem opravlja svoje delo, nekoga, ki ga delo motivira, mu daj moĉ in energijo ter 

moţnost za osebno rast. Danes je vse veĉ takih, ki zaradi utrujenosti, bolezni, duševne in 

fiziĉne izĉrpanosti preţivijo vse veĉ ĉasa v ĉakalnicah, bolnišnicah in doma (Orthaber, 2004). 

Youngsova (2001) navaja, da je uĉiteljski poklic drugo najbolj stresno delo, takoj za 

kontrolorji letenja. V mnogih drugih virih lahko naletimo na podobne trditve. Obstajajo 

namreĉ številni vzroki, da uĉitelji doţivljajo toliko stresa. Pojavljajo pa se tudi mnogi 

pomisleki glede neutemeljenega pritoţevanja uĉiteljev nad njihovim delom, a je kljub temu v 

rezultatih mnogih raziskav vidno, da uĉitelji stres resniĉno doţivljajo v veliki meri.  

Cena, ki jo stres terja, ne prizadene le uĉiteljev, paĉ pa pogosto tudi njihove bliţnje. 

Raziskave so pokazale, da uĉitelji, ki so pod stresom, namesto pozitivnih spodbud na uĉence 

prenašajo negativne. Ĉe se uĉitelj ne zna uĉinkovito spopasti s stresom, se lahko kaj hitro 

zgodi, da izgubi elan in motivacijo za delo, s tem pa razoĉara vse tiste, ki so verjeli, da lahko 

ta oseba uĉinkovito opravlja pedagoško delo (Reberšak, 2007). 

Youngsova (2001) je opisala 9 stresorjev, s katerimi se uĉitelji sreĉujejo vsakodnevno: 

priĉakovanja, samoizpolnitev, osebne potrebe, odnosi z otroki, kompetentnost, notranji 

konflikti, konfliktne vrednote in situacije, druţbena sprejetost in profesionalna omejenost.  

Uĉitelj je pod stresom lahko zato, ker se boji, da ne bo mogel ugoditi lastnim priĉakovanjem 

in priĉakovanjem drugih. Velikokrat pa se pojavi postavljanje previsokih ciljev. Uĉitelj ima 
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lahko teţave s samoizpolnitvijo, saj ima obĉutek, da njegov trud in vrednote ne pridejo do 

izraza in da je izoliran od realnega sveta. Osebne potrebe so potrebe po višjem spoštovanju, 

pogostejših priznanjih nadrejenih, ţeljah po hitrem napredovanju in višji plaĉi. Ĉe te potrebe 

niso zadovoljene, je oseba pod stresom. Ravno tako pri uĉiteljih obstaja strah, da ne morejo 

zadovoljiti potreb svojih uĉencev, ker so njihovi interesi in sposobnosti tako razliĉni. Tako 

lahko trpi njihov odnos z otroki in uĉitelj zaradi stalnega strahu doţivlja stres. Vprašanje 

kompetentnosti se pojavlja kot stres, ker je uĉitelje strah pred fiziĉno moĉjo in zmoţnostjo 

komuniciranja, ki osiromaši s staranjem. Notranji konflikti privedejo do strahu, ker okolica 

ocenjuje, da dela ni opravil dovolj dobro in da ne dohiteva novosti v pouĉevanju (metode, 

materiali). Strah jih je tudi zaradi nepopolne priprave na uĉno uro. Uĉitelj lahko zaĉne 

dvomiti v lastno uĉinkovitost. Do konfliktnih vrednot in situacij pa prihaja, ker uĉitelj spozna, 

da njegov poklic ni dovolj cenjen zaradi veĉjih priĉakovanj staršev, sploh kar se tiĉe vzgoje 

njihovih otrok. Uĉitelj doţivlja stres zaradi osebnih travm in teţav, ki pa jih zaradi druţbenih 

norm in sprejetosti ne more deliti z drugimi. Stres zaradi profesionalne omejenosti uĉitelju 

zbuja obĉutek, da nima zadostne avtoritete v razredu. Pritisk dodatno stopnjujejo tudi 

administrativne obveznosti. Vzroke za ta stres pa bi lahko iskali tudi v slabi organizaciji dela 

v šoli.  

Univerzalne rešitve za odpravljanje stresa ne obstajajo. Vsak posameznik ga doţivlja drugaĉe 

in zaradi drugih razlogov. Nekaj zagotovo lahko spremeni drugaĉna organizacija dela v šoli, 

tako da prilagodi organizacijske in psihosocialne pogoje dela zaposlenim, ki se jim zdi kakšen 

spekter njihovega dela stresen. Vsekakor je najboljša rešitev, da vsak pri sebi odkriva vzroke 

za preobremenjenost in stres, saj smo nemalokrat za stresno situacijo krivi sami, zaradi našega 

subjektivnega dojemanja razliĉnih situacij.   

Izgorevanje pa nastane pri osebah, ki so dlje ĉasa izpostavljeni stresu. Je pojav, ki ni prisoten 

pri vseh osebah kot stres, paĉ pa le pri tistih, ki so prekomerno obremenjeni in visoko 

motivirani za svoje delo. Pri stresu gre za neuravnoteţenost na intelektualni, ĉustveni in 

psihiĉni ravni in je odvisen od vsakega posameznika, pri izgorelosti pa gre za dolgotrajen 

proces in se moĉno izraţa na posameznikovi samozavesti (Reberšak, 2007). V znanstveni 

terminologiji poznamo veĉ izrazov za pojem izgorelost, in sicer: iztrošenost, izrabljenost, 

poklicna izĉrpanost; angleški izraz je burnout. Pojem burnout je prvi uvedel Bradely  1969. 

Prviĉ ga je omenil v literaturi kot psihološki fenomen, stres, ki izhaja iz dela (Horvat, 2010). 

Kasneje sta ga prevzela H. Freudenberger (1974) in C. Maslach (1976) in ga povezala s 
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poklicno izĉrpanostjo. V povezavi z izgorelostjo je utrujenost, povezana z napornim delom, 

predstavljena kot osrednji koncept izgorelosti. Gre pa za nenatanĉno definiran koncept, saj 

obstaja veliko pojmov, ki so povezani z utrujenostjo in izgorelostjo, imajo pa malce drugaĉen 

pomen. S pojmom utrujenost sta povezana tudi pojma depresija in sindrom kroniĉne 

utrujenosti (Ekstedt, 2005). 

Izgorevanje je proces, ki ima veĉ stopenj. Prva stopnja je izĉrpanost, pri kateri si oseba noĉe 

priznati obĉutka kroniĉne utrujenosti in nadaljuje s tem, da si nalaga vedno nove in nove 

naloge. Navzven se to stanje kaţe kot deloholizem, ĉlovek pa je manj odporen in proţen. 

Takšno stanje lahko traja tudi dvajset let, potem pa izgorevanje preide v naslednjo stopnjo, ki 

se kaţe z obĉutkom ujetosti v naĉin ţivljenja, dela in odnosov. Obenem se pojavljajo obĉutki 

krivde ter upadanje storilnostno pogojene samopodobe, ki jo spremlja preizĉrpanost. Nanjo 

prizadeti pogosto spet reagira aktivno, pogosto zamenja delovno ali ţivljenjsko okolje, vendar 

tja prenaša svoje stare notranje prisile ter tudi vzroke za nadaljnje izgorevanje. Takšno stanje 

ponavadi traja eno do dve leti, število znakov izgorelosti pa se poveĉuje in stopnjuje (Horvat, 

2007). 

Poklic uĉitelja postaja ĉedalje bolj zahteven, pa ne samo poklic uĉitelja, ampak tudi ostali 

poklici. Hitro razvijajoĉa se tehnologija je povzroĉila hitro spreminjajoĉi se svet, kateri nam 

poslediĉno prinaša vedno veĉje zahteve, ki jih vse teţje dosegamo. Vse zahteve, ki so pred 

nami, pa laţje dosegamo, ĉe imamo v ţivljenju neko oporo. Avtorji, ki so raziskovali vpliv 

socialne opore na izgorelost pri uĉiteljih, so opazovali predvsem oporo, ki jo dajejo sodelavci, 

supervizorji, oporne skupine, vodstvo šole, druţina oz. partnerji in prijatelji. Veĉina raziskav 

je pokazala, da socialna opora, ki jo posameznik prejema na delovnem mestu, pomembno 

vpliva na njegovo sooĉanje s stresorji. Uĉitelji, ki imajo podporo ljudi na delovnem mestu in 

v domaĉem okolju, se laţje spoprijemajo s stresorji in doţivljajo manjšo stopnjo izĉrpanosti 

kot posamezniki, ki jih bliţji in sodelavci ne podpirajo (Horvat, 2010).  Pri uĉiteljih 

zaĉetnikih je izĉrpanost namreĉ pogost pojav, ker še nimajo vzpostavljenega pristnega odnosa 

s kolegi v šoli in zato nimajo prave podpore.  

Raziskovalci so preuĉevali tudi dejavnike, ki so najmoĉneje povezani z izgorelostjo uĉiteljev. 

Loĉimo jih na zunanje (delovno mesto) ter notranje (osebnostne znaĉilnosti).  

Med zunanjimi dejavniki je najpomembnejši prezahtevnost poklica (preveĉ istoĉasnih 

obremenitev), ki vpliva na obĉutek, da je na delovnem mestu veliko pritiskov. Prav tako je 
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pomemben dejavnik, ki ga je imenoval konfliktnost vloge (usklajevanje nasprotujoĉih si 

zahtev uĉencev, staršev in administracije), kakor tudi razredna in šolska klima.  

Med notranjimi dejavniki pa obĉutka uĉinkovitosti in zunanjega nadzora vplivata na 

samozaupanje, kar pa spet vpliva na izgorelost. Samozaupanje, ki je odvisno od uĉinkovitosti, 

pa lahko imenujemo tudi storilnostno pogojena samopodoba (Pšeniĉny, 2008). 

Da bi se lahko obvarovali pred izgorelostjo in zmanjšali njene posledice, je potrebno 

prepoznati njene znake, spoznati in razumeti, kako nastane in kaj jo povzroĉa ter jo znati 

razlikovati od podobnih stanj. Zlasti v  poklicih, kjer je veliko osebnega odnosa z ljudmi, se 

zaposleni lahko pogosteje znajdejo in ĉustvenih okolišĉinah, za katere so še posebno ranljivi 

glede na svojo osebno zgodovino (Pšeniĉny, 2008). 

Preventiva izgorelosti v šolah lahko poteka v treh stopnjah (Pšeniĉny, 2008): 

1. stopnja: prepreĉiti nove primere izgorevanja. Da bi šola omogoĉila vsaj delni nadzor 

uĉiteljev nad lastnim delom, je potrebno: 

- omogoĉiti uĉiteljem posvetovanje o svojih nalogah, kot so na primer oblikovanje uĉnega 

naĉrta, naĉrtovanje pouĉevanja oziroma o vsem tistem, kar neposredno vpliva na njihovo 

delo v razredu;  

- zagotoviti ustrezne vire in opremo, ki olajša uĉiteljem pouĉevanje;  

- zagotoviti jasne opise delovnih zadolţitev in priĉakovanj;  

- zagotoviti odprte komunikacijske kanale med uĉitelji in administracijo;  

- omogoĉiti in spodbujati profesionalni razvoj in napredovanje preko zagotavljanja 

mentorstva in strokovnega izobraţevanja ter povezovanja.  

S temi ukrepi bi zmanjšali stresno obremenitev in poveĉali obĉutek nadzora, dvoumnosti 

glede uĉiteljeve vloge, kakor tudi konfliktnost vloge ter omogoĉili jasnejšo vlogo (identiteto) 

uĉitelja. 

2. stopnja: prepoznavanje zgodnjih stopenj izgorevanja in prepreĉevanje zadnjega stadija – 

adrenalne izgorelosti. Simptome prve in druge stopnje izgorevanja je mogoĉe odpraviti brez 

trajnih posledic, medtem ko adrenalna izgorelost lahko pusti tudi trajne posledice. Zato bi bilo 
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treba organizirati izobraţevanje za prepoznavanje teh simptomov in izvajanje ukrepov za 

njihovo zmanjševanje. 

3. stopnja: pri tistih uĉiteljih, ki so doţiveli izgorelost, prepreĉiti ponovitev. Uĉitelj, ki doţivi 

moĉno skrajno izgorelost, se zagotovo sreĉa z odloĉitvijo, ali naj zapusti ta poklic.  

Nekateri uĉitelji zamenjajo poklic, drugi skušajo zmanjšati obĉutek pritiska tako, da preidejo 

na manj zahtevna delovna mesta znotraj pedagoškega dela (npr. podaljšano bivanje).  

Tretji pa skušajo preoblikovati svojo vlogo izobraţevalca, tako da se moĉneje usmerijo na 

podroĉja izven delovnega mesta – na druţino ali prijatelje oziroma poišĉejo šolo, v kateri 

ĉutijo ustreznejšo klimo.  

Pri prepreĉevanju poklicne izgorelosti uĉiteljev lahko pomaga tudi šolski svetovalni delavec. 

Šolski svetovalni delavec je pogosto viden kot soustvarjalec odnosov v šoli. Pogosto je tudi 

bolj pozoren na samo delovno ozraĉje kot drugi zaposleni na šoli. Pozitivno delovno ozraĉje 

deluje preventivno pri prepreĉevanju izgorelosti. Uĉitelji lahko v šolskem svetovalnem 

delavcu najdejo tudi neko oporo, ki jo vĉasih potrebujejo. Še posebej pa lahko svetovalni 

delavec na šoli pomaga pri prepreĉevanju poklicne izgorelosti tako, da pripravi delavnice za 

vse zaposlene na šoli ter na ta naĉin spodbuja dobre odnose (Horvat, 2010). 

Vse do sedaj omenjene poklicne bolezni uĉiteljev so nesporen pokazatelj napornosti tega 

poklica in pogojev, v katerih delajo. Ti lahko bolezni pospešijo ali pa nasprotno, delujejo 

preventivno in rehabilitacijsko. Ĉe so pogoji uĉitelju naklonjeni, potem poklicnim boleznim 

ni podvrţen. V nasprotnem primeru pa je za njih še bolj dovzeten. Gre namreĉ za povzroĉen 

stres, ţivĉnost, zaradi ĉesar pride do oslabitve imunskega sistema. V najboljšem primeru jo 

odnesemo z blagim nalezljivim prehladom. Pa vendar so okvare sluha in glasilk, podvrţenost 

prevelikemu stresu ter sindrom izgorelosti nekaj, ĉesar posledice teţko popravimo. Zato 

moramo na prepreĉevanju teh nevšeĉnosti delati predvsem sami in se s skrbjo za lastno 

zdravje boriti z moteĉimi pogoji dela. Ne smemo pa pozabiti, da je vĉasih dobro nadrejenim 

predlagati rešitve za olajšanje lastnega dela.  

2.4.3  POŠKODBE PRI DELU 

Poškodba pri delu je v strokovni literaturi in zakonodaji razliĉno opredeljena, vendar pri nas v 

glavnem upoštevamo definicijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list 
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RS
9
 106/99), ki definira poškodbo pri delu kot poškodbo, ki je posledica neposrednega in 

kratkotrajnega mehaniĉnega, fizikalnega ali kemiĉnega uĉinka, ter poškodbo, ki je posledica 

hitre spremembe poloţaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb 

fiziološkega stanja organizma, ĉe je takšna poškodba v zvezi z opravljanjem dela ali 

dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan. Za poškodbo pri delu se šteje tudi 

poškodba, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, 

na sluţbeni poti ali na poti, da nastopi delo, ter tudi obolenje, ki je neposredna in izkljuĉna 

posledica nesreĉnega nakljuĉja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na 

podlagi katere je oboleli zavarovan (Ĉili za delo, 2007e). 

Pri poškodbi gre za okvaro zdravja, ki se pojavi 24–48 ur po delovanju škodljivosti ali 

obremenitve. Vzroki poškodb so številni in odvisni od veĉ dejavnikov: vrsta in naĉin dela, 

socialno-ekonomski dejavniki, higiena pri delu, kvalifikacije zaposlenih, kulture in 

motivacije. Dejavnike razdelimo v dve skupini: vzroki, kjer prevladuje ĉlovekov vpliv na 

poškodbe in nezgode, druga skupina pa so vzroki, ki izhajajo iz ĉlovekovega delovnega 

okolja. V prvo skupino sodijo primeri, v katerih ĉlovek bistveno vpliva na pojav nezgode, 

poškodbe, bodisi zaradi nepoznavanja delovnega procesa ali pomanjkanja sredstev za osebno 

varnost, bodisi zaradi psihofiziĉne pripravljenosti ali bolezenskih stanj ĉloveka. V to skupino 

sodijo tudi nezgodni primeri, ki jih povzroĉijo nepravilni postopki sodelavcev zaradi slabega 

sodelovanja in organiziranosti dela. V drugo skupino pa spadajo neugodne mikroklimatske 

spremembe, prisotnost substanc, delo z nepopolnimi stroji in orodji, zasiĉenost delovnega 

okolja s surovinami, izdelki ali odpadki, slaba osvetljenost, hrup, vibracije, spolzka tla, 

utrujenost zaradi drugega dela ipd. (Bilban, 1999). 

Obstajajo primarne in sekundarne dejavnosti, s katerimi prepreĉujemo poškodbe pri delu. 

Med primarne sodijo usposobljenost, seznanjenost z nevarnostjo, analiza tveganj, evidenca 

vseh nezgod ipd. 

Sekundarne pa so poklicna orientacija in selekcija, poklicno izobraţevanje, organizacija 

delovnega okolja, skrb za socialno-ekonomski poloţaj zaposlenih, delovna disciplina, 

tehniĉno varstvo ipd. (Bilban, 1999). 

                                                 

 
9 RS – Republika Slovenija 
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Moramo pa loĉiti med nesreĉo in nezgodo. Pri nesreĉi gre za nakljuĉen nepredvidljiv 

dogodek, posledica je lahko poškodba ali materialna škoda, lahko pa povzroĉi tudi duševne 

boleĉine. Nezgoda pa je nepredviden dogodek, pri katerem so vkljuĉeni dejavniki, na katere 

lahko vpliva tudi ĉlovek. Posledica ni nujno okvara zdravja, lahko gre le za materialno škodo. 

Ĉe gre za okvaro zdravja, govorimo o poškodbah, ki zahtevajo zdravljenje in izostanek z dela. 

Nezgode pri delu so veliko pogostejše, ravno zaradi vpliva, ki ga imajo na delovni proces in 

ne na zdravje delavca. Takšne nezgode lahko smatramo za pozitivne dogodke, saj so resna 

opozorila na nevarnost, ki jo je delodajalec spregledal (Bilban, 1999). 

Delodajalec je na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999) 

dolţan prijaviti na Inšpektorat Republike Slovenije za delo vsako smrtno poškodbo, vsako 

poškodbo pri delu, katere posledica je veĉ kot tridnevna odsotnost delavca z dela, vsako 

kolektivno poškodbo pri delu (poškodovanih je veĉ delavcev ne glede na število dni 

odsotnosti z dela), vsak nevarni pojav (to je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala 

premoţenjska škoda veĉje vrednosti, je ali je bilo ogroţeno zdravje in ţivljenje delavca 

oziroma bi lahko prišlo do poškodbe delavca, zaradi katere bi bil delavec nezmoţen za delo). 

Podatki o poškodbah pri delu se zbirajo in analizirajo tudi na Inštitutu za varovanje zdravja 

Republike Slovenije, in sicer iz dveh virov – podatkov o bolniški odsotnosti in obrazcev za 

prijavo poškodb pri delu ER-8.  Iz podatkov obrazcev ER-8 je razvidno, da je bilo v Sloveniji 

v letu 2003 prijavljenih 26.736 primerov poškodb pri delu, od tega je bilo 40 smrtnih. 

Najpogostnejši vzroki poškodb pri delu so bili hoja, udarci, trĉenje s predmeti in padci oseb. 

Med deli telesa so bili najpogosteje poškodovani prsti roke, vrat, zapestja in roke (Ĉili za 

delo, 2007e). 

Vsak pri sebi ve, da vĉasih pretirava z delom in zato hodi spat kasneje. Pridejo dnevi, ko 

spimo premalo. To pa ima negativen vpliv na celotno telo. Ĉe povrhu vsega še nismo 

gibalno/športno aktivni, lahko prav hitro pride do poškodbe, vĉasih le z enim napaĉnim 

korakom. Zato lahko tudi proti nepotrebnim poškodbam delujemo preventivno tako, da 

poskrbimo, da je naše telo spoĉito in razgibano. Tudi zaradi prepreĉevanja poškodb pri delu je 

priporoĉljiva jutranja telesna aktivnost, toliko da telo zbudimo in pripravimo na gibanje. 

Uĉitelji in športni pedagogi pa tudi pri športni vzgoji nikakor ne smejo spregledati temeljitega 

ogrevanja, ki je kljuĉnega pomena za varnost uĉencev in tudi njih samih. Ravno tako je na 

športnih dnevih pomembno poskrbeti za primerno opremo in ogretost telesa, saj so uĉitelji 

vodje in organizatorji teh projektov in ĉe se poškodujejo, je izpeljava dejavnosti oteţena. S 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Čosić Franka; diplomsko delo 
 

 

 

66 

 

previdnostjo in ustrezno opremo pa tudi opozarjamo uĉence, da morajo vedno paziti na lastno 

varnost in ne smejo ogroţati varnosti sošolcev.  

2.4.4  BOLNIŠKI STALEŢ 

Bolniško odsotnost definiramo kot povpreĉni odstotek zaĉasne odsotnosti z dela zaradi 

bolezni, poškodb, nege in spremstva ter drugih vzrokov. Poleg odstotka bolniške odsotnosti 

uporabljamo še nekatere druge kazalnike, in sicer pogostnost, ki jo prikazujemo z indeksom 

frekvence, povpreĉno trajanje ene odsotnosti, ki jo prikazujemo z indeksom resnosti ali teţe 

bolezni, ter srednje trajanje odsotnosti z dela na enega aktivnega zavarovanca, ki ga 

prikazujemo z indeksom onesposabljanja (Ĉili za delo, 2007f). 

Pojmi bolniški staleţ, zaĉasna zadrţanost od dela iz zdravstvenih razlogov, zdravstveni 

absentizem in bolniška so sinonimi, ki oznaĉujejo ĉas, ko zaposleni ne dela zaradi bolezni, 

poškodbe ali nege druţinskega ĉlana. Pri tem naj bi njegova nezmoţnost trajala omejen ĉas 

(Majcen, 2011). Gre za veĉ desetletij star predmet prouĉevanja raziskovalcev razliĉnih 

znanstvenih disciplin. Sega na številna podroĉja, ne samo na zdravstveno stanje prebivalcev, 

tiĉe se tudi ekonomskih, delovnih, socialnih, demografskih in kulturnih dejavnikov. Bolniški 

staleţ ima številne negativne posledice tako za zaposlene kot za delodajalce (Vuĉković, 

2010). 

 

Na bolniško odsotnost delavcev vplivajo poleg objektivnega zdravstvenega stanja številni 

drugi dejavniki iz domačega, delovnega pa tudi širšega ţivljenjskega okolja. Velik vpliv 

na odsotnost delavcev z dela imajo razmere na delovnem mestu. Zato je izredno pomembno, 

da se z ustreznimi ukrepi (tehniĉni, organizacijski, pravno-upravni) delavcem zagotovi take 

delovne razmere, da bodo obremenitve in škodljivosti ĉim manjše. Tako je moţno bistveno 

zmanjšati bolniško odsotnost. Odstotek bolniškega staleţa v Sloveniji se v obdobju od leta 

1990 do leta 2004 ni bistveno spreminjal in je ves ta ĉas znašal pribliţno 5  %. Podobno kot v 

prejšnjih letih so bile tudi v letu 2004 po odstotku bolniškega staleţa na prvem mestu bolezni 

mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, sledile so poškodbe in zastrupitve zunaj 

dela in na tretjem mestu poškodbe in zastrupitve pri delu. Pri ţenskah so pogost razlog 

izostajanja z dela tudi noseĉnosti ter bolezni v porodnem in poporodnem obdobju. (Ĉili za 

delo, 2007f) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Čosić Franka; diplomsko delo 
 

 

 

67 

 

Vzroki za bolniško odsotnost z dela so lahko medicinski ali nemedicinski. Prvi so bolezen, 

poškodbe, medicinske raziskave ali preiskave v delovnem ĉasu, noseĉnost in nega 

druţinskega ĉlana. Med druge pa spadajo dejavniki okolice, povezani z delovno organizacijo, 

druţino, druţbeno skupnostjo ali zdravstveno sluţbo ter dejavniki, povezani z delavci, ki pa 

niso nujno medicinski (npr. gradnja hiše). (Bilban, 1999) 

Zaĉasna odsotnost z dela je posebna pravica nekakšne druţbene varnosti. Namenjena je 

okrevanju posameznika, ki zboli in se mu v ĉasu odsotnosti z dela zagotovi tudi denarno 

nadomestilo, ki je sicer nekoliko manjše kot jo zaposleni dobi, ĉe je na delu prisoten. Pri 

uĉiteljih bolniška odsotnost pomeni velik organizacijski problem, saj morajo uĉenci kljub 

uĉiteljevi odsotnosti s snovjo napredovati. Nemalokrat nenadna bolniška odsotnost uĉitelja 

povzroĉi zmešnjavo, ki si je ne ţelijo niti uĉitelji niti uĉenci, saj so navadno bolj vajeni 

stalnega uĉitelja, ki mu bolj sledijo in zaupajo. Ko pa se uĉitelj vrne na delo, ga ĉaka po 

navadi veliko veĉ dela, kakor ĉe bi bil na delovnem mestu vse dni odsotnosti. Uĉitelj ima 

poleg samega pouĉevanja tudi veliko dela z administracijo. Zaradi moţnosti, da se nam 

pripreti okvara zdravja ali bolezen, zaradi katere bomo nekaj ĉasa odsotni z dela, se je dobro 

vestno in natanĉno pripravljati na pouk tudi pisno, da bo nadomestni uĉitelj delo opravljal 

brez veĉjih teţav in bolj uĉinkovito.  
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje raziskave: 

1. ugotoviti, koliko odstotkov uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, je v 

zadnjih 12-ih mesecih obiskalo splošnega zdravnika, zobozdravnika, ginekologa, 

specialista ali kakšnega drugega zdravnika, 

2. ugotoviti, v katerih mesecih je najveĉ uĉiteljev iz Zasavja obiskalo katerega od 

zdravnikov v preteklem obdobju 12-ih mesecev, 

3. ugotoviti povpreĉno število dni bolniškega dopusta uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih 

šolah v Zasavju v obdobju preteklih 12-ih mesecev, 

4. ugotoviti, kako uĉitelji, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, skrbijo za svoje 

zdravje, 

5. ugotoviti, kako pogosto se  uĉitelji, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, poĉutijo 

napete, pod stresom ali velikim pritiskom, 

6. ugotoviti, kako uĉitelji, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, obvladujejo strese in 

pritiske, ki jih doţivljajo v ţivljenju, 

7. ugotoviti, koliko odstotkov uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, kadi ali 

je kadilo v preteklosti, 

8. ugotoviti, kakšen odnos do telesne teţe imajo uĉitelji, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v 

Zasavju,  

9. ugotoviti, koliko navedenih bolezni in stanj v vprašalniku je prisotnih tudi pri uĉiteljih, 

ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, 

10. ugotoviti, kako pogosto se uĉitelji v enem šolskem letu sreĉujejo z zdravstvenimi 

teţavami, ki so navedene v vprašalniku, 

11. ugotoviti, koliko odstotkov uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, rado 

pouĉuje športno vzgojo, 

12. ugotoviti, koliko odstotkov uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, meni, 

da je pouk športne vzgoje naporen, 

13. ugotoviti, v kolikšni meri so uĉitelji, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, 

zadovoljni s svojim delovnim okoljem, 

14. ugotoviti, koliko odstotkov razrednih uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v 

Zasavju, bi pouk športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom.  
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4.0 HIPOTEZE 

V skladu s postavljenimi cilji in na podlagi teorije smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

H01 – Deleţ uĉiteljev iz Zasavja, ki so v zadnjih 12-ih mesecih obiskali splošnega zdravnika, 

je veĉji od deleţa tistih, ki so obiskali ostale zdravnike. 

H02 – V zimskih mesecih (december, januar, februar) je najveĉ uĉiteljev, ki pouĉujejo v 

zasavskih osnovnih šolah, obiskalo splošnega zdravnika, v spomladanskih (marec, april, 

maj) pa je najveĉ uĉiteljev obiskalo specialiste in ginekologe.  

H03 – Povpreĉno število dni bolniškega dopusta uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v 

Zasavju, v obdobju preteklih 12-ih mesecev, je manjše od 5. 

H04 – Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, kar dobro skrbi za svoje 

zdravje. 

H05 – Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, se poĉuti napete, pod 

stresom ali velikim pritiskom vsak dan. 

H06 – Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, z nekaj truda obvladuje 

strese in pritiske, ki jih doţivljajo v vsakdanjem ţivljenju. 

H07 – Deleţ uĉiteljev iz Zasavja, ki so kadili v preteklosti, je veĉji od deleţa tistih, ki kadijo 

sedaj. 

H08 – Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, je zadovoljna s svojo 

telesno teţo. 

H09 – Veĉina navedenih bolezni in stanj v vprašalniku je prisotna tudi pri uĉiteljih, ki 

pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju. 

H10 – Vse zdravstvene teţave, ki so navedene v vprašalniku, se pri sodelujoĉih uĉiteljih 

pojavljajo vsaj obĉasno.   

H11 – Deleţ uĉiteljev iz Zasavja, ki rad pouĉuje športno vzgojo je veĉji od deleţa tistih, ki ne 

marajo pouĉevanja športne vzgoje. 

H12– Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, meni, da je pouk športne 

vzgoje vĉasih naporen. 

H13 – Deleţ uĉiteljev iz Zasavja, ki so zadovoljni s svojim delovnim okoljem, je veĉji od 

deleţa tistih, ki so nezadovoljni z svojim delovnim okoljem. 

H14 – Deleţ razrednih uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju in bi ure športne 

vzgoje raje prepustili športnim pedagogom, je manjši, kot deleţ tistih, ki bi radi športno 

vzgojo sami pouĉevali še naprej. 
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5.0 METODE DELA 

 

5.1 VZOREC MERJENCEV 
 

Tabela 5.1: Porazdelitev v raziskavo vključenih učiteljev, glede na kombinacijo zaposlitve 

 

 
Število 

odgovorov Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

 Razredni uĉitelj, 

pouĉujem v 

razredu 

83 76,1 77,6 

Razredni uĉitelj, 

v PB 

15 13,8 14,0 

Športni pedagog, 

dela v 

telovadnici 

8 7,3 7,5 

Športni pedagog 

v PB 

1 0,9 0,9 

SKUPAJ 107 98,2 100,0 

 Manjkajoĉa 

vrednost 

2 1,8 
 

SKUPAJ 109 100,0  

Legenda: 

 

PB – Podaljšano bivanje 

 

Vzorec merjencev predstavljajo: 

- uĉitelji razrednega pouka, ki pouĉujejo v razredu (83 oseb), 

- uĉitelji razrednega pouka, ki delajo v podaljšanem bivanju (15 oseb), 

- športni pedagogi, ki delajo v telovadnici (8 oseb), 

- športni pedagogi, ki delajo v podaljšanjem bivanju (1 oseba). 

                  -     2 uĉitelja oziroma športna pedagoga se nista opredelila glede zaposlitve. 
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5.1.1 VZOREC MERJENCEV – UČITELJI 

 

Tabela 5.2: Porazdelitev v raziskavo vključenih učiteljev, glede na šolo, v kateri delajo 

 
 

Ime šole 

Število 

odgovorov Odstotek 

 OŠ  narodnega heroja Rajka Hrastnik 11 10,1 

 PŠ Dob  1 0,9 

OŠ Tonĉke Ĉeĉ Trbovlje 6 5,5 

OŠ Trbovlje  10 9,2 

PŠ Alojza Hohkrauta Trbovlje 5 4,6 

OŠ Ivana Skvarĉe Zagorje 8 7,3 

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje 13 11,9 

PŠ Šentlampert 1 0,9 

OŠ Šmartno pri Litiji 9 8,3 

PŠ Štangarske Poljane 2 1,8 

OŠ Litija 7 6,4 

PŠ Sava  1 ,9 

OŠ Gradec Litija 9 8,3 

PŠ Vaĉe  4 3,7 

PŠ Hotiĉ  6 5,5 

PŠ Kresnice 4 3,7 

PŠ Jevnica  6 5,5 

OŠ Izlake 6 5,5 

SKUPAJ 109 100,0 

Legenda: 

OŠ – Osnovna šola 

PŠ – Podruţniĉna šola 
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Učitelji (109 oseb) so bili iz 9 matiĉnih in 9 podruţniĉnih šol iz obmoĉja Zasavja. Najveĉje 

število sodelujoĉih uĉiteljev dela na osnovni šoli Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi. 

Odgovarjalo je 13 uĉiteljev, kar predstavlja 11,9 % vseh sodelujoĉih uĉiteljev.  

 

Tabela 5.3: Porazdelitev sodelujočih učiteljev glede na spol 

 

 

 

 

 

 

 

V vzorcu merjencev je bilo zajetih 7 oseb moškega (6,4 %) spola in 102 osebi ţenskega spola 

(93,6 %). 

 

Tabela 5.4: Porazdelitev sodelujočih učiteljev glede na starost 

 
Število 

odgovorov 

Aritmetriĉna 

sredina  

Najstarejši 

sodelujoĉi 

Najmlajši 

sodelujoĉi 

107 1968,52 1948 1986 

 

Najstarejši uĉitelj je bil rojen leta 1948, najmlajši pa 1986. V povpreĉju so bili sodelujoĉi 

rojeni leta 1968, kar pomeni da so v povpreĉju stari 43 let. 

 

Tabela 5.5: Porazdelitev sodelujočih učiteljev glede na delovno dobo 

 
Število 

odgovorov 

Aritmetiĉna 

sredina  

Najmanjše 

število let 

Najveĉje 

število let 

109 18,87 1 40 

 

Uĉitelji imajo najmanj 1 leto delovne dobe in najveĉ 40 let. V povpreĉju imajo pribliţno 19 

let delovne dobe. 

 

 
Število 

odgovorov Odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Moški 7 6,4 6,4 

Ţenski 102 93,6 100,0 

SKUPAJ 109 100,0  
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Tabela 5.6: Porazdelitev sodelujočih učiteljev glede na druţbeni status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vprašanje Kako bi ocenili vaš druţbeni status je kar 71 % odgovorilo srednji, nihĉe izmed 

sodelujoĉih pa ni ocenil, da spada v zgornji razred. 

 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK – PRIPOMOČKI 

Raziskavo smo izvedli s pomoĉjo vprašalnika za razredne uĉitelje in športne pedagoge 

(priloga). Vprašalnik za uĉitelje vsebuje 26 vprašanj. Veĉina vprašanj je zaprtega, nekatera 

tudi odprtega tipa. Vprašalnik je razdeljen na 3 tematske sklope: splošni podatki, zdravstvene 

teţave in okvare ter poškodbe. Povzet je po vprašalniku Z zdravjem povezan vedenjski slog, 

ki so ga pripravili pri CINDI Slovenija, za potrebe diplomskega dela ga je delno prilagodila 

dr. Vesna Štemberger.  

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

 

Zbiranje podatkov se je zaĉelo v ĉasu rednega pouka v mesecu oktobru in se zakljuĉilo v prvi 

polovici novembra 2010. 

Zaĉeli smo z telefonskimi dogovori z ravnatelji ali pomoĉniki ravnateljev, da smo pridobili 

njihovo dovoljenje za izvajanje raziskave na njihovi šoli. Vprašalnike smo posredovali na šole 

osebno, v tiskani obliki, le za eno šolo smo posredovali elektronske vprašalnike preko 

elektronske pošte. Pojasnila in navodila za izpolnjevanje so bila na prvi strani vsakega 

 
Število 

odgovorov Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Ĉisto spodnji 1 0,9 0,9 0,9 

Delavski 6 5,5 5,6 6,5 

Srednji 76 69,7 71,0 77,6 

Višji srednji 22 20,2 20,6 98,1 

Zgornji 0 0,0 0,0 0,0 

Ne vem 2 1,8 1,9 100,0 

SKUPAJ 107 98,2 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

2 1,8 
  

 SKUPAJ 109 100,0   
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vprašalnika. Veĉina izpolnjenih vprašalnikov nam je bila izroĉena osebno na doloĉeni šoli, le 

z ene šole so nam jih vrnili preko elektronske pošte. 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene z vprašalniki, smo obdelali s programom SPPS za Windows, verzija 

18,0. Rezultate smo prikazali s tabelami ali grafi, katerim sledi vzporedna interpretacija. 

V skladu s cilji in hipotezami raziskave smo za obdelavo podatkov uporabili naslednje 

statistiĉne postopke: za posamezne spremenljivke smo izraĉunali osnovne statistiĉne 

parametre (pogostost pojavljanja posameznih odgovorov oziroma frekvence, odstotke 

pogostosti odgovorov, kumulativne frekvence, aritmetiĉno sredino ter minimalno in 

maksimalno vrednost in standardni odklon). 
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

6.1 OSNOVNA STATISTIKA 

Osnovno statistiko smo naredili za vprašalnik za razredne uĉitelje in športne pedagoge po 

vrstnem redu vprašanj, kot se pojavljajo v vprašalniku.  

6.1.1 VPRAŠALNIK ZA RAZREDNE UČITELJE IN ŠPORTNE 

PEDAGOGE 

I. SPLOŠNI PODATKI 

VPRAŠANJE: Obkroţite trditev, ki velja za vas. 

 

Tabela 6.1: Trditve o športni dejavnosti, ki veljajo za sodelujoče učitelje 

 

 
Število 

odgovorov Odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Sem športno 

dejaven 

92 84,4 84,4 

Nisem 

športno 

dejaven 

17 15,6 100,0 

SKUPAJ 109 100,0  

 

Ţeleli smo izvedeti, ali so uĉitelji v prostem ĉasu športno dejavni ali ne. Rezultati v tabeli 

kaţejo, da je kar 92 (84,4 %) uĉiteljev v prostem ĉasu športno dejavnih, kar kaţe na to, da se 

zavedajo pomena športne dejavnosti za njihovo ţivljenje in svoj prosti ĉas dobro izkorišĉajo. 

17 (15,6 %) uĉiteljev pa je odgovorilo, da v svojem prostem ĉasu niso športno dejavni, kar pa 

verjetno kaţe na to, da kljub silovitem osvešĉanju niso pripravljeni storiti minimalnih 

sprememb v ţivljenjskem slogu v korist lastnega zdravja, lahko pa to pomeni tudi, da so 

športno dejavni v ĉasu sluţbe (sploh športni pedagogi) in zato v prostem ĉasu niso.  

Tisti, ki so na  prvo trditev odgovorili pritrdilno, so morali napisati tudi, koliko ur na teden so 

športno dejavni.  

 

Tabela 6.2: Število ur športnih dejavnosti na teden 

 

Število 

odgovorov 

Aritmetiĉna 

sredina  

Najmanjše 

število ur 

Najveĉje 

število ur 

92 4,00 1 11 
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Na to vprašanje je odgovorilo 92 uĉiteljev. Najmanjše število ur športnega udejstvovanja je 1 

ura, najveĉ pa celih 11 ur tedensko. V povpreĉju se uĉitelji ukvarjajo s športom 4 ure na teden 

v prostem ĉasu. Uĉitelji se v povpreĉju dovolj športno udejstvujejo za ohranjanje in krepitev 

zdravja. Za to odrasli potrebujejo vsaj 30 minut zmerne telesne dejavnosti 5 dni v tednu ali 20 

minut intenzivne telesne dejavnosti (Drev, 2011). Uĉitelji, ki se gibajo manj kot 2–3 ure na 

teden, ne naredijo dovolj za svoje zdravje.  

Pred leti so bile vsakdanje telesne obremenitve v naši druţbi veliko veĉje, kot so dandanes. 

Ljudje tedaj niso imeli skrbi s telesnimi vajami, da bi bili sposobnejši, dandanes pa nam 

poklicno delo in vsakdanje ţivljenje nalagata premalo telesnih obremenitev in moramo iskati 

moţnosti, da ostanemo v dobro telesni kondiciji. Marsikomu poseben napor predstavlja vsaka 

nepriĉakovana aktivnost, npr. ĉe steĉemo, da ujamemo avtobus. Mnogi se poĉutimo 

razdraţeni po delovnem dnevu in ostane nam le malo energije, da bi se veselili prostega ĉasa. 

Zdravniki za oznaĉitev slabega telesnega stanja uporabljajo izraz hipokineza in ta je lahko 

vzrok za zgoraj opisane simptome (Shephard & Shephard, 1987). 

Tudi poklic uĉiteljev je preteţno statiĉen, kljub temu da znotraj poklica obstaja svoboda in 

mnogi si lahko ţe med sluţbenim ĉasom vsaj za kratek ĉas dvignejo srĉni utrip. Kar pa zadeva 

športne pedagoge, je jasno, da se lahko med urami športne vzgoje kar precej razgibajo tudi 

sami. To, da vestno skrbijo za svoje telesno zdravje s pravilnim izvajanjem vaj, je le še ena 

pozitivna spodbuda za uĉence. 

Dejstvo je, da je za popolne zaĉetnike v smislu športne dejavnosti za lastno poĉutje res dovolj 

povsem malo vaje dnevno, ampak ima daljše gibanje seveda veĉji uĉinek. Iz rezultatov pa je 

mogoĉe videti, da je veliki veĉini uĉiteljev športna dejavnost ţe prešla v navado in pri njih je 

doseţen cilj vsega globalnega ozavešĉanja ljudi o zdravem naĉinu ţivljenja. Pa vendar se 

lahko vprašamo, ali to res drţi in ali so podatki, ki so jih pisali v vprašalnik resniĉni. Moţno 

je, da so nekateri pisali, da so športno dejavni toliko kot bi radi bili in ne toliko kot dejansko 

so. Navado osebne skrbi za svoje zdravje bodo zagotovo prenesli na mlajše generacije, saj je v 

rokah uĉiteljev velika moĉ vpliva na uĉence.  
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 II. ZDRAVSTVENE TEŢAVE IN OKVARE 

 

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

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

druţinskih članov – velja za vsa vprašanja)? 

 

Tabela 6.3: Obisk zdravnikov v zadnjih 12-ih mesecih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimalo nas je, ĉe so uĉitelji v zadnjih 12-ih mesecih zaradi lastnih potreb, bolezni ali 

preventivnih razlogov obiskali katerega od navedenih zdravnikov. Sodelujoĉi so morali 

obkroţiti, ali so obiskali katerega od navedenih zdravnikov v zadnjem letu ali ne. Najveĉ 

uĉiteljev, kar 68 (65,4 %) je v zadnjih 12-ih mesecih obiskalo zobozdravnika. Odstotek ni bil 

v skladu s priĉakovanji, saj smo predvidevali, da bo najveĉ sodelujoĉih uĉiteljev obiskalo 

splošnega zdravnika, ki ga je v zadnjem letu obiskalo 63 (59,4 %) uĉiteljev. Splošni zdravnik 

je namreĉ tisti, na katerega se navadno obrnemo ob prvih znakih bolezni, ko potrebujemo 

napotnice ali zdravila, ali ko ţelimo odpreti bolniško odsotnost. V sodobni druţbi pa je 

zdravje in videz zob postalo nekaj samoumevnega, mnogi so pripravljeni odšteti visoko vsoto 

denarja za zobozdravstvene storitve, tako da visok obisk zobozdravnikov ni veliko 

preseneĉenje. 

 

Zdravnik Število odgovorov Odstotek 

 

 

 

Splošni zdravnik 63 59,4 

Zobozdravnik 68 65,4 

Ginekolog 56 53,8 

Specialist (1) 29 28,2 

Specialist (2) 8 7,8 

Drugo 8 7,8 
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 Zobobol ţe dolgo ni veĉ edini vzrok obiska pri zobozdravniku. Ohranjanje zdravih zob in 

obzobnih tkiv je ţelja vse veĉ ljudi, zato obišĉejo svojega zobozdravnika tudi takrat, ko jih v 

ustih še niĉ ne boli. Zobozdravnik natanĉno pregleda pacienta in mu pojasni stanje v njegovih 

ustih. Kadar odkrije kakršne koli bolezenske spremembe v ustni votlini, s tem seznani 

pacienta. Razloţi mu diagnozo bolezni npr. zobno gnilobo, parodontalno bolezen, spremembe 

na ustni sluznici, pomanjkljivo zobovje. Predlaga mu zdravljenje, pojasni, zakaj je treba kak 

zob odstraniti iz ust, in ga seznani z moţnimi rešitvami njegove bolezni. Zdravje zob, 

obzobnih tkiv in sluznice ustne votline je torej zelo pomemben del našega zdravja, zato je 

skrb za vzdrţevanje ustnega in zobnega zdravja nujna. A tudi redni in pravilni negi navkljub 

je zelo pomembno, da vsak odrasli vsaj dvakrat na leto obišĉe svojega zobozdravnika. 

Zobozdravnik ob pregledu ponovno pojasni pomen pravilnega šĉetkanja, svetuje pomagala za 

zobno zdravje in ob hudih vnetjih predpiše zdravila. 

Vedno veĉ je dokazov, da lahko nezdravljena parodontalna bolezen vpliva tudi na splošno 

zdravje. Znanstvene raziskave potrjujejo povezanost med nezdravljeno parodontalno 

boleznijo in boleznimi oţilja, poslabšanje bolezni pri sladkornih bolnikih, zmanjšano teţo 

novorojencev pri materah s to boleznijo in povezanost še z nekaterimi drugimi bolezenskimi 

sindromi (Rode, 2005). 

Vsa ta dejstva so veĉ kot dober razlog za tako visok obisk zobozdravnikov, kot ga kaţejo 

rezultati naše raziskave. Tudi reden obisk zobozdravnikov namreĉ priĉa o skrbi za zdravje in 

poslediĉno videz posameznika. 

 

Kdor je pritrdilno odgovoril na odgovor Specialist (1), Specialist (2) ali Drugo, je moral 

pripisati, katere specialiste oziroma druge zdravnike je obiskal v obdobju zadnjih 12-ih 

mesecev.  

Za obisk specialistov se je opredelilo 36 % uĉiteljev. Dopisali so naslednje odgovore: 
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Tabela 6.4: Obisk specialistov 

 

Specialist Število odgovorov 

Dermatolog 1 

Kardiolog 5 

Kirurg 4 

Nevrokirurg 1 

Nevrolog 1 

Oftamolog 1 

Okulist 1 

Onkolog 1 

Ortoped 6 

Otolog 1 

Otorinolaringolog 1 

Plastiĉni kirurg 1 

Proktolog 1 

Revmatolog 1 

Tirolog 3 

Urolog 1 

 

Pojavilo se je kar nekaj zanimivih odgovorov. Kar 37 uĉiteljev je v zadnjih 12-ih mesecih 

obiskalo široko paleto specialistov, od tega pa je podatek, katerega specialista so obiskali, 

izpustilo 7 uĉiteljev. Iz razpredelnice je razvidno, da so med specialisti najveĉkrat obiskali 

ortopeda (6 uĉiteljev), veliko pa jih je obiskalo tudi kardiologa (5 uĉiteljev).  

Veĉina ljudi vsaj enkrat v ţivljenju ĉuti hudo boleĉino v hrbtenici. V produktivnem 

ţivljenjskem obdobju so teţave veĉinoma povezane s propadanjem medvretenĉnih plošĉic, v 

starosti pa z osteoporotiĉnimi zlomi vretenc. Hrbtenica predstavlja osrednji podporni steber 

ĉloveškega telesa. Normalno gibanje, npr. hoja, stoja, sedenje in pripogibanje, je omogoĉeno 

zaradi posebne zgradbe hrbtenice. Razliĉna bolezenska stanja lahko privedejo do motenj v 

delovanju le-te. Prizadet je lahko košĉeni ali hrustanĉni del hrbtenice (Fokter, 2006). 

Glede na število športno dejavnih uĉiteljev pa je obisk ortopeda v doloĉeni meri, kot je v tej 

raziskavi tudi logiĉno. Poškodbe vseh telesnih organov so pri ljudeh, ki se ukvarjajo s 

športom, lahko precej pogoste, še bolj pa pri tistih, ki se s športom ne ukvarjajo redno ali pa 

so zaĉetniki in telo še ni pripravljeno na doloĉene fiziĉne podvige. Isto kot za boleĉine v 

hrbtenici je znaĉilno tudi za boleĉine v mišicah in sklepih. Zagotovo jih vsakdo obĉuti vsaj 

enkrat v ţivljenju,  pa tudi poškodbe in okvare niso tako redek pojav.  

Ortopedija je veja medicine, ki se ukvarja z boleznimi gibal, torej kosti in sklepov z 

ligamentarnim aparatom in mišiĉno-kitnim sistemom. Ortopeda obišĉe tisti, ki ima teţave z 

gibali. Najpogosteje sta to boleĉina in zmanjšana gibljivost hrbtenice ali doloĉenega sklepa. 
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Najpogostejša okvara nasploh je artroza, obraba sklepnega hrustanca. Ta se na razliĉnih 

sklepih kaţe razliĉno. Preventiva poškodb hrustanca in vezi pri športnikih je gotovo dobra 

fiziĉna pripravljenost, pa tudi zdrava mera pri obremenitvi. Še preden pa se odloĉimo za obisk 

pri ortopedu, so potrebni poĉitek, masaţa boleĉega predela z ledom in kakšen analgetik, ki ga 

dobimo brez recepta. Ĉe teţave v nekaj dneh ne minejo, je treba obiskati osebnega zdravnika 

(Zajc, 2009). Ta nas nato lahko napoti k specialistu ortopedu.  

Tempo ţivljenja pa terja poleg pomanjkanja ĉasa za gibanje tudi pomanjkanje ĉasa za zdravo 

prehrano in zaradi stresa v sluţbah in tudi doma se mnogi zatekajo k škodljivim navadam, kot 

je kajenje in alkohol. Ĉe seštejemo vse skupaj, nam lahko dokaj hitro postane sprejemljiv tudi 

obisk specialista kardiologa. Danes se, kar se tiĉe srĉno-ţilnih bolezni, dela predvsem na 

preventivnih dejavnostih, ki pa je v doloĉenih primerih tudi obisk specialista.  

Ateroskleroza je dandanes ena najpogostejših bolezni. Povišan krvni tlak je ravno tako bolj 

pogost kot zniţan. Takšno bolezensko stanje oznaĉujemo z izrazom arterijska hipertenzija in 

sodi med najpogostejše kroniĉne bolezni oseb v odrasli dobi in starosti. Je tudi eden 

najpomembnejših dejavnikov tveganja za aterosklerozo. Krvni tlak je posledica 

najrazliĉnejših vzrokov. Med najpogosteje prizadete arterije pa sodijo: moţganske, srĉne in 

arterije spodnjih udov. Bolezenske teţave so odvisne od mesta in razseţnosti bolezenskih 

sprememb arterij (Poredoš, 2003). 

 

7,8 % uĉiteljev pa pod odgovor drugo dopisalo: 

 

Tabela 6.5: Obisk drugih zdravnikov 

 

Drugo Število odgovorov 

Fizioterapija 1 

Infekcijska klinika 1 

Kirurg 1 

Otorinolaringolog 1 

Plastiĉni kirurg 1 

Pregled v ambulanti medicini dela 2 

Zdravniški pregled 1 

 

Nekateri odgovori se ponavljajo pri odgovorih specialisti in drugo. V tej razpredelnici lahko 

zasledimo tudi odgovor, ki se nanaša na pregled v medicini dela, to sta napisala 2 sodelujoĉa 

uĉitelja. Pregledi v medicini dela so torej precej redek pojav, so pa lahko kot odgovori zelo 
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zanimivi, kajti med drugim gre pri teh pregledih tudi za zgodnje odkrivanje in prepreĉevanje 

poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom.  

 

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

zdravnikov, prosimo obkroţite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo. 

 

Graf  6.1: Obisk posameznih zdravnikov po mesecih 
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Cilj vprašanja je bil izvedeti, v katerih mesecih so uĉitelji, ki delajo v Zasavju, najveĉkrat 

obiskali posamezne zdravnike. Uĉitelji so morali v tabeli obkroţiti, v katerem mesecu v 

obdobju 12-ih mesecev so obiskali posameznega zdravnika. Rezultati v grafu kaţejo, da je bil 

najveĉji obisk pri zobozdravnikih oktobra, takrat je zobozdravnika obiskalo 19 (17,4 %) 

uĉiteljev. Ravno tako je bil obisk pri splošnem zdravniku najvišji meseca oktobra (12,8 %), 

kar ni v skladu s priĉakovanji, saj smo zaradi hladnejšega vremena in pogostejših nalezljivih 

bolezni priĉakovali najvišji obisk pri splošnem zdravniku v zimskih mesecih. V nasprotju s 

priĉakovanji pa je bil tudi obisk specialistov, za katerega smo predvidevali, da bo najvišji v 

spomladanskih mesecih, vrhunec pa je dosegel v mesecu septembru (5,5 %) in februarju (8,3 

%). Najmanj so zdravnike obiskovali meseca decembra, ko sta jih obiskala le 2 uĉitelja (1,8 

%), najvišji obisk pri zdravnikih nasploh pa je bil v mesecu oktobru, zdravnike je takrat 

obiskalo kar 49 (44,9 %) uĉiteljev.  
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Glede na obisk zdravnikov v mesecu oktobru lahko sklepamo, da je bilo takrat obdobje 

virusnih obolenj zaradi ohladitve vremena, najmanj pa jih obišĉe zdravnika meseca decembra, 

verjetno zaradi evforije veselega decembra, ravno tako pa so takrat tudi dokaj dolge šolske 

poĉitnice in uĉitelji si lahko odpoĉijejo od naporne sluţbe in si med tem ĉasom opomorejo od 

razliĉnih prehladov.  

Prehlad je virusna okuţba, ki povzroĉa vnetje sluznic, oblegajoĉih nos in ţrelo. Kaţe se z 

zamašenim nosom, izcedkom iz nosu, vĉasih tudi z boleĉim ţrelom, glavobolom in splošnim 

slabim poĉutjem. Veĉina prehladov je posledica kapljiĉne okuţbe, kar pomeni vdihavanja 

drobnih kapljic, ki viruse vsebujejo, in jih bolnik izkiha ali izkašlja v zrak. Prehladimo se 

lahko tudi z drgnjenjem oĉi ali nosu s prsti, okuţenimi z virusom zaradi stika z bolnikom ali 

zaradi prijemanja okuţenih predmetov, kot so robci. Skoraj vsakdo se obĉasno prehladi, 

pogostost pa je najvišja med šolskimi otroki, ki imajo lahko na leto tudi do 10 prehladov. 

Razlog za to je, da so otroci v šoli izpostavljeni mnoţici razliĉnih virusov, proti katerim še 

niso postali imuni in jih prenašajo eden na drugega. Prehladi so najpogostejši pozimi, verjetno 

zato, ker ljudje v hladnejših mesecih navadno prebijejo veĉ prostora v obljudenih prostorih. 

Pri odraslih je pogostost prehladov precej niţja (Druţinska zdravstvena enciklopedija). 

Uĉitelji so v razredu ravno tako izpostavljeni virusnim obolenjem, ki jih prenašajo otroci, 

sploh v hladnejših mesecih. V oktobru se vreme navadno ţe precej shladi in veĉinoma se 

zadrţujemo v toplih, zaprtih prostorih, kar povzroĉa širjenje virusov. Res je, da so odrasli bolj 

odporni in zagotovo ne zbolijo tako pogosto kot otroci, pa vendar je v takšnem okolju teţko 

ostati popolnoma zdrav. Mnogi so verjetno zato obiskali splošnega zdravnika v oktobru. Tudi 

pri navadnem prehladu se lahko poĉutimo zelo slabo, zato poišĉemo zdravniško pomoĉ. V 

obdobju prehladov pa je pogosta tudi gripa, ki povzroĉa še hujše simptome. Za krepitev 

odpornosti lahko storimo tudi sami veliko, v ţivljenje vkljuĉimo dovolj gibanja na sveţem 

zraku, zauţijemo veliko vitamina C in si vzamemo dovolj ĉasa za poĉitek.  

Kar pa zadeva obisk zobozdravnikov v mesecu oktobru je lahko ravno tako povezano s 

prehladi in hladnim vremenom, zaradi katerega pri obĉutljivejših lahko trpi tudi zobovje. 

Vendar pa je znano, da je v današnjem ĉasu zaradi navala teţko priti na vrsto za pregled 

zobozdravnika, ĉe ne gre za nujen primer in se moramo obvezno naroĉiti ţe kar nekaj 

mesecev vnaprej. Najvišji obisk zobozdravnikov ravno v oktobru lahko enostavno pomeni, da 

je bilo takrat naroĉenih na pregled najveĉ sodelujoĉih uĉiteljev.  
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3. VPRAŠANJE: Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Moţnih več odgovorov. 

 

Tabela 6.6: Razlogi za obisk splošnega zdravnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na to vprašanje je bilo moţnih veĉ odgovorov. Ţeleli smo izvedeti, ob kakšnih teţavah se 

odloĉijo obiskati splošnega zdravnika, za katerega smo predvidevali, da bo obisk najvišji. 

Glede na relativno nizek odstotek obiska splošnega zdravnika, je pri tem vprašanju nekako 

priĉakovano, da ne hodi veliko uĉiteljev k zdravniku ob prvih znakih bolezni. Takrat gre k 

zdravniku le 16 (14,8 %) sodelujoĉih uĉiteljev. Kar 65 (60,2 %) uĉiteljev pa obišĉe splošnega 

zdravnika, ko si sami ne morejo veĉ pomagati. Kar velik odstotek uĉiteljev pa se k splošnemu 

zdravniku zateĉe tudi, ko potrebuje napotnico (37 %). Iz teh podatkov lahko sklepamo, da 

uĉitelji sami dobro skrbijo za svoje zdravje s preventivnimi ukrepi in ne hitijo k zdravniku ob 

prvih znakih bolezni, poskušajo si verjetno pomagati sami. Negativna lastnost pa je, da je 

vĉasih lahko obisk pri zdravniku šele, ko si sami ne moremo veĉ pomagati, ţe malce pozen in 

nas lahko v najboljšem primeru stane veĉ ĉasa bolniške odsotnosti.  

Nekoĉ so bili ljudje prepriĉani, da je zdravniška pomoĉ potrebna samo bolnemu. Sedaj pa ima 

tudi preventivna medicina kar veliko vlogo: s cepljenjem lahko prepreĉimo doloĉene 

nalezljive bolezni, s presejevalnimi pregledi prebivalstva pa je nekatere zdravstvene teţave 

mogoĉe odkriti ţe v zgodnjem stadiju, ko jih je laţje zdraviti. Zdravnik zna namreĉ postaviti 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Redni, 

preventivni 

pregledi 

17 15,7 15,7 

Ob prvih znakih 

bolezni 

16 14,8 14,8 

Sam si ne 

morem veĉ 

pomagati 

65 60,2 60,2 

Ko sem zelo 

hudo bolan 

35 32,4 32,4 

Ko potrebujem 

napotnico 

40 37,0 37,0 
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diagnozo in doloĉiti primerno vrsto zdravljenja za mnoge bolezni in motnje (Druţinska 

zdravstvena enciklopedija). 

 

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

odsotni z dela oziroma nezmoţni opravljati običajne delovne obveznosti? Če se ne 

spomnite točno, vpišite pribliţno število dni. 

 

Tabela 6.7: Dnevi odsotnosti z dela 

 

Število 

odgovorov 

Aritmetiĉna 

sredina 

(dnevi) 

Najmanjše 

število dni 

Najveĉje 

število dni 

30 7,67 1 40 

 

Na vprašanje o bolniški odsotnosti je odgovorilo 30 uĉiteljev. Povpreĉno število dni 

odsotnosti z dela je 7,67 dni, priĉakovali pa smo v povpreĉju manj kot 5 dni. Najveĉje število 

bolniškega staleţa je bilo 40 dni, kar pomeni, da je bil verjetno uĉitelj huje bolan in je 

potreboval veĉ ĉasa, da si opomore in da lahko zopet normalno dela.  

Na bolniško odsotnost pa poleg objektivnega zdravstvenega stanja vplivajo tudi številni drugi 

dejavniki iz domaĉega, delovnega in širšega delovnega okolja (Ĉili za delo, 2007f). 

Leta 2008 je bolniška odsotnost v Zasavju dosegla vrhunec, bila je najveĉja v drţavi (IVZ, 

2010b). Na koliĉino bolniške odsotnosti lahko vpliva tudi okolje, v katerem so ljudje 

zaposleni, ni nujno, da tam ţivijo. A glede na okolje, ki ga nudi Zasavje, razred poln otrok, ki 

so prenašalci virusnih obolenj, in stresno delo uĉitelja, je bolniška odsotnost uĉiteljev dosegla 

zelo nizke vrednosti. K temu verjetno pripomorejo tudi prosti vikendi, ki jih uĉitelji lahko 

preţivijo v domaĉem okolju in relativno pogoste šolske poĉitnice, ki uĉiteljem omogoĉijo vsaj 

malce daljši poĉitek, kar pa so pozitivne plati tega poklica.  
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5. VPRAŠANJE: Obkroţite, v katerih mesecih v tem šolskem letu ste bili zaradi bolezni 

ali poškodbe odsotni z dela oziroma nezmoţni opravljati običajne delavne obveznosti. 

 

Graf  6.2: Meseci, v katerih so bili učitelji odsotni z dela 
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Najveĉ uĉiteljev v Zasavju je bilo na bolniškem dopustu meseca oktobra v šolskem letu 

2009/2010 (6,4 %). Ta podatek se sklada z najvišjim obiskom zdravnikov, ki je bil ravno tako 

v mesecu oktobru. Ravno tako se ujemata podatka pri mesecu decembru, ki je bil tudi v 

primeru bolniške odsotnosti eden najmanj obremenjenih mesecev (0,9 %). Zanimivo je, da je 

bil le mesec dni za oktobrom, torej meseca novembra ravno tako le 1 (0,9 %) uĉitelj bolniško 

odsoten. Tudi utrujenost, ki se po prvem, zahtevnem mesecu septembru pri uĉiteljih lahko 

pojavi, je lahko povod za kakšen dan bolniške odsotnosti, kajti ĉe nismo spoĉiti, smo še bolj 

dovzetni za virusna obolenja, kar  lahko oslabi imunski sistem. V decembru pa se tako v šoli 

kot v osebnem ţivljenju odvijajo tudi raznovrstne aktivnosti, zaradi katerih ĉas zelo hitro 

mineva.  
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6. VPRAŠANJE: Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 

 

Tabela 6.8: Zdravstveno stanje učiteljev 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Zelo dobro 19 17,4 17,4 

Dobro 66 60,6 78,0 

Srednje 24 22,0 100,0 

Slabo 0 0,0 0,0 

Zelo slabo 0 0,0 0,0 

SKUPAJ 109 100,0  

 

Vprašanje zahteva subjektivno oceno zdravstvenega stanja sodelujoĉih uĉiteljev v raziskavi. 

Na izbiro so imeli pet opcij. Veĉina, 66 (66,6 %) uĉiteljev svoje zdravstveno stanje ocenjuje 

kot dobro. Nihĉe od sodelujoĉih svojega zdravstvenega stanja ni ocenil kot slabo ali zelo 

slabo. To je vsekakor pozitivna informacija, pomeni, da se uĉitelji dobro poĉutijo v svojem 

telesu, to pa se ujema s podatki o športni dejavnosti v prostem ĉasu, ki kaţe na to, da velika 

veĉina uĉiteljev skrbi za svoje telesno poĉutje s športno dejavnostjo v prostem ĉasu.  

Ĉe nismo zdravi, pomeni, da imamo veĉ ovir v ţivljenju in se moramo doloĉenim stvarem 

odrekati, da se nam stanje ne poslabša, to pa lahko predstavlja dodaten stres v ţivljenju, sploh 

ĉe delamo v zahtevnejših poklicih.  

Redna telesna dejavnost blagodejno deluje na telo in duha. Dokazano je, da redna telesna 

aktivnost pozitivno vpliva na ĉloveški organizem in tako zmanjša tveganje za nastanek 

številnih in pogostih obolenj moderne dobe, kot so hipertenzija, ateroskleroza in koronarna 

bolezen, debelost, diabetes, osteoporoza ter bolezni lokomotornega aparata. Posledica redne 

vadbe je tudi izboljšanje imunskega sistema,  ne nazadnje se bistveno zmanjšajo tudi psihiĉne 

obremenitve in stres, zato je tudi manj psihiĉnih motenj, kot sta depresija in tesnobnost 

(Lenasi, 2006).  Poleg telesne dejavnosti pa je za ohranjanje zdravja kljuĉnega pomena 

pravilna prehrana, dovolj poĉitka, sprostitve, dobra telesna in ustna higiena, izogibanje 

alkoholu in tobaku ter izogibanje nevarnostim okolja (Shephard, & Shephard, 1987). 

Nevarnosti okolja so povsod, kar se tiĉe Zasavske regije pa so te še posebej izrazite. Gre za 

tradicionalno industrijsko in rudarsko-energetsko obmoĉje Slovenije. Nobena od zasavskih 

obĉin se ne uvršĉa  med moĉno nadpovpreĉno gospodarsko razvite obĉine. Dolgotrajno 
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rudarjenje in ostala industrija je povzroĉila hude okoljske degradacije, tako na površini kot v 

ozraĉju (Lebeniĉnik, 2008). Nevarnosti pri delu, onesnaţevanje zraka in hrup, pogoste 

spremembe temperature in vsakodnevni uĉinek dima od kadilcev, vse to potencialno ogroţa 

zdravje. Potrebno se je zavedati tudi moţnih posebnih nevarnosti v svojem lastnem okolju in 

se nauĉiti, kako se jih pametno ubraniti (Shephard & Shephard, 1987). 

 

7. VPRAŠANJE: Kako skrbite za svoje zdravje?  

 

Tabela 6.9: Skrb za zdravje 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Zelo 4 3,7 3,7 3,7 

Kar dobro 70 64,2 64,8 68,5 

Bolj malo, 

premalo 

30 27,5 27,8 96,3 

Skoraj niĉ 1 0,9 0,9 97,2 

Ne vem, kaj bi 

rekel/a 

3 2,8 2,8 100,0 

SKUPAJ 108 99,1 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

1 0,9 
  

SKUPAJ 109 100,0   

 

Kot smo predvidevali, veĉina uĉiteljev, ki pouĉuje v Zasavju, kar dobro skrbi za svoje 

zdravje. Gre seveda za oceno posameznika, pa vendar vsakdo pri sebi najbolj ve, kako skrbi 

zase. Uĉitelji so morali izbrati enega od petih odgovorov, in kar 70 (64,8 %) uĉiteljev je 

odgovorilo, da za svoje zdravje kar dobro skrbi. Eden izmed sodelujoĉih ni odgovoril na 

vprašanje, samo eden (0,9 %) izmed sodelujoĉih uĉiteljev je izbral odgovor skoraj niĉ, kar je 

pozitivna povratna informacija. Še vedno pa jih 30 (27,8 %) priznava, da za svoje zdravje 

skrbi bolj malo, premalo.  

V Zasavju ima vsaka obĉina svoj zdravstveno-vzgojni center, ki si postavlja nalogo osvešĉati 

prebivalstvo o zdravem naĉinu ţivljenja in z razliĉnimi organiziranimi skupinskimi 

dejavnostmi pripomoĉi k zdravju ljudi. Tudi uĉitelji, ki v Zasavju delajo, se teh dejavnosti in 
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delavnic lahko udeleţijo, v primeru, da so mnenja, da bi lahko storili veĉ za svoje zdravje. 

Zagotovo obisk takšnih prireditev in delavnic ni nikomur v škodo.  

Zdravstveno-vzgojni center v zdravstvenem domu Litija deluje na ĉelu z višjo medicinsko 

sestro. Njihovo primarno poslanstvo je zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja predšolskih in 

šolskih otrok. Na podroĉju preventive srĉno-ţilnih bolezni pa so v letu 2002 na pobudo 

CINDI Slovenija priĉeli izvajati CINDI delavnice za odrasle. Organizirajo krajše delavnice, 

povezane s telesno dejavnostjo, zdravo prehrano in zdravim hujšanjem. Delavnice izvajajo 

izven delovnega ĉasa, po navadi ob sobotah v popoldanskem ĉasu. Pri izvajanju delavnic pa 

sodeluje dobro izurjena ekipa strokovnjakov: 4 diplomirane medicinske sestre, 1 višja 

medicinska sestra, 1 diplomiran fizioterapevt in 1 zdravnik. Veĉino udeleţencev na delavnice 

napotijo kar osebni zdravniki. Vsi udeleţeni, ki vztrajajo do konca izvajanja delavnice, so z 

izvedbo zadovoljni. Nova znanja in izkušnje, pridobljene na delavnicah, in nova poznanstva, 

ki se stkejo med tem koristnim druţenjem, udeleţencem pomaga na poti spremljanja v zdrav 

naĉin ţivljenja (Štrus, 2009). 

ZVC je v Zagorju ob Savi zaĉel delovati leta 2003. Ukvarjajo se predvsem s promocijo 

zdravja in dejavniki tveganja. Nekajkrat letno organizirajo delavnice na temo zdrave prehrane 

in kajenja. V spomladanskem in jesenskem ĉasu izvedejo test hoje na 2  kilometra, ki ga 

smatrajo kot posebno doţivetje, saj se o njem kasneje tudi pogovarjajo in primerjajo obĉutke. 

Obisk delavnic je kar uspešen, kar pa je najpomembneje, so nekateri udeleţenci spremenili 

svoj ţivljenjski slog za tistega bolj zdravega, kar pomeni, da je cilj doseţen (Bajda, 2009). 

ZVC Trbovlje deluje v okviru Referata zdravstvene vzgoje. Organizirajo delavnice na temo 

zdrave prehrane, zdravega hujšanja, telesne dejavnosti, opušĉanja kajenja, ţivljenjskega sloga, 

teste hoje in dejavnike tveganja. Z zabavnimi zunanjimi sodelavci so dosegli, da se 

priljubljenost hoje v Trbovljah vsako leto poveĉuje. Najbolj obiskane so delavnice na temo 

zdravega hujšanja, kjer v skupinah vlada zelo prijetno vzdušje (Hostnik, 2009). 

ZVC Hrastnik zaradi pomanjkanja kadra deluje bolj na prostovoljni bazi. Zato se po 

najboljših moĉeh trudijo obĉane osvešĉati o zdravem naĉinu ţivljenja, kolikor jim to dopušĉa 

ĉas. Pri delavnicah sodelujeta dve zdravnici, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra 

in ena fizioterapevtka. Kot ostale zasavske obĉine organizirajo delavnice na temo zdrave 

prehrane, zdravega hujšanja, telesne dejavnosti, opušĉanja kajenja, ţivljenjskega sloga, teste 

hoje in dejavnike tveganja. Zanimanje je med obĉani kar precejšnje, sploh za delavnico 

Zdravo hujšanje. Najmanj pa je udeleţencev pri delavnicah, vezanih na opušĉanje kajenja. 

Bistvo pa je, da je tudi po njihovi zaslugi v Hrastniku vse veĉ ljudi, ki se zavedajo nezdravega 
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naĉina ţivljenja ter dejavnikov tveganja in ţelijo spremeniti svoj ţivljenjski slog (Kmetiĉ & 

Kazaferoviĉ, 2009). 

 

8. VPRAŠANJE: Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

 

Tabela 6.10: Kako pogosto učitelji občutijo napetost, stres, velik pritisk 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Nikoli 0 0,0 0,0 0,0 

S

K

U

P 

Zelo redko 17 15,6 15,7 15,7 

Obĉasno 64 58,7 59,3 75,0 

Pogosto 24 22,0 22,2 97,2 

Vsak dan 3 2,8 2,8 100,0 

SKUPAJ 108 99,1 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

1 0,9 
  

SKUPAJ 109 100,0   

 

 Dejstvo je, da je poklic uĉitelja zelo stresen in zahteven poklic. Poleg sluţbenega pa obstaja 

tudi zasebno ţivljenje posameznika, ki je lahko tudi stresno. Zato nas je zanimalo, kako 

pogosto stres in pritisk obĉutijo sodelujoĉi uĉitelji. V nasprotju s priĉakovanji se veĉina 

uĉiteljev, 64 (59,3 %), poĉuti napete, pod stresom ali pod velikim pritiskom obĉasno in ne 

vsak dan. Vsak dan se poĉuti napeto le 2,8 % uĉiteljev, kar kaţe na to, da uĉitelji, ki pouĉujejo 

v Zasavju, ne delajo v nevzdrţnih razmerah in se znajo spoprijeti z vsakdanjimi ovirami in 

teţavami. Vendar pa je kar 24 (22,2 %) uĉiteljev priznalo, da se poĉuti napeto, pod stresom ali 

pritiskom pogosto. Da pa vsak uĉitelj kdaj obĉuti stres, napetost in pritisk pa priĉa podatek, da 

nihĉe izmed sodelujoĉih ni odgovoril, da stresa ne doţivlja nikoli.  

Stres je v doloĉeni meri nujno potreben za uĉinkovito delovanje. V današnjem ĉasu pa stres 

ljudje doţivljamo na vsakem koraku, to pa je veĉ kot zdrava mera in lahko nas stane zdravja. 

Zato stres danes doţivljamo kot sovraţnika zdravja in kot vzrok mnogih bolezni sodobnega 

ĉasa. Vendar pa je vsem znano dejstvo, da stres v resnici ni nujno odgovoren za izbruh kakšne 

bolezni, kljub vsemu pa poveĉuje število obolenj in smrti, kar pomeni, da je stres v veĉini 

primerov le eden izmed vzrokov za doloĉeno obolenje. Ĉe ţivimo poleg stresnega še 
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nezdravo ţivljenje (v smislu nezdrave hrane, premalo gibanja, preveĉ cigaret ipd.), je to 

prvovrsten recept za obolevanje za razliĉnimi boleznimi.  

Stres pa ne vpliva le na delavce v podjetjih, obĉutijo ga tudi delavci v ustanovah in 

organizacijah. To se kaţe predvsem v poveĉanem absentizmu, poĉasnosti, zamujanju, 

zapušĉanju delovnih mest, neuĉinkovitosti, poklicnem izgorevanju, nesreĉah na delovnem 

mestu, zniţanju organizacijske produktivnosti, uniĉeni organizacijski klimi itd. (Orthaber, 

2004). 

 

9. VPRAŠANJE: Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doţivljate v 

ţivljenju? 

 

Tabela 6.11: Obvladovanje stresa 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Zlahka 13 11,9 12,0 12,0 

Z nekaj truda 83 76,1 76,9 88,9 

Z veĉjim 

naporom 

11 10,1 10,2 99,1 

S hudimi 

teţavami 

1 0,9 0,9 100,0 

Ne obvladujem 0 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ 108 99,1 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

1 0,9 
  

SKUPAJ 109 100,0   

 

Ţeleli smo izvedeti, koliko moĉi morajo uĉitelji vloţiti v obvladovanje stresa, ki ga doţivljajo. 

Kot priĉakovano, za obvladovanje stresa morajo uĉitelji vloţiti nekaj truda, tako je odgovorilo 

kar 83 (76,9 %) uĉiteljev, zelo pohvalno pa je, da ni nihĉe od sodelujoĉih odgovoril, da stresa 

ne obvladuje. Podatki v razpredelnici kaţejo na to, da uĉitelji znajo obvladati napore, strese in 

pritiske, s katerimi se sreĉujejo. Kar 13 (12,0 %) uĉiteljev celo pravi, da zlahka obvladuje 

stres, pritisk in napetosti, s katerimi se sreĉujejo v ţivljenju.  

Obvladovanje stresa je torej nekaj, kar lahko stori le posameznik sam, kajti za ohranjanje 

zdravja je potrebno dovolj sprostitve in poĉitka. Napori in stresi, ki jih v naši druţbi terja ţelja 
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po kompetentnosti, oteţujejo vzdrţevanje potrebnega ravnovesja med delom, poĉitkom in 

sprostitvijo, ki je tako zelo potrebno za dobro duševno in telesno zdravje. Stresi se pojavljajo 

v našem druţinskem ţivljenju, šolah, sluţbah in tudi v naši samoti. Pomembno je, da kdaj pa 

kdaj ocenimo svoj ţivljenjski naĉin in cilje in ĉe ugotovimo, da od sebe zahtevamo preveĉ, 

nekaj naredimo, da si pomagamo (Shephard, & Shephard, 1987). 

 

10. VPRAŠANJE: Ali vi ali katerikoli drug član vaše druţine kadi v stanovanju ali v 

bivalnih prostorih? 

 

Tabela 6.12: Kajenje v bivalnih prostorih 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Da 6 5,5 5,6 5,6 

Ne 102 93,6 94,4 100,0 

SKUPAJ 108 99,1 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

1 0,9 
  

SKUPAJ 109 100,0   

 

Zanimalo nas je, ali uĉitelji ţivijo v prostorih, kjer kadijo sami ali drugi ljudje. Kot kaţe 

tabela, je veĉ kot oĉitno, da uĉitelji v domaĉih prostorih v veliki veĉini ne kadijo in ne 

dovolijo drugim, da to poĉnejo v njihovih bivalnih prostorih. Kar 34,4 % uĉiteljev je na to 

vprašanje odgovorilo nikalno, kar kaţe na to, da se zavedajo škodljivosti pasivnega kajenja, o 

katerem je v sodobnem ĉasu res veliko govora.  

Vdihavanje dima nekadilcev imenujemo pasivno kajenje. Nekadilec diha dim iz goreĉe 

konice cigarete in dim, ki ga izdihuje kadilec. Tobaĉni dim je glavni vir onesnaţevanja zraka 

v zaprtih prostorih. Vsebuje veĉ kot 4000 kemikalij, od katerih nekatere povzroĉajo draţenje, 

za pribliţno 60 pa obstaja sum ali pa so dokazano karcinogene. V zadnjih dveh desetletij je 

bilo na temo pasivnega kajenja narejenih veliko raziskav in napisanih veliko teorij (Štivan, 

2005). 

 

Ocenjeno je, da eno od šestih smrti zaradi kardiovaskularne bolezni povzroĉi kajenje, ki je 

vodilni riziĉni dejavnik, ki je 100 odstotno prepreĉljiv. Študije so pokazale poveĉano tveganje 
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za srĉno bolezen pri kadilcih za pribliţno 20  %. Tveganje za srĉno bolezen pri pasivnih 

kadilcih ni linearno. To pomeni, da ima ţe majhna izpostavljenost tobaku velik uĉinek na 

bolezen srca, nadaljnja izpostavljenost pa ima relativno majhen aditivni uĉinek. 

Novejša raziskava je pokazala, da ţe polurna izpostavljenost tobaĉnemu dimu neugodno 

vpliva na koronarne arterije. Disfunkcija teh vodi v oţenje in zmanjšanje krvnega pretoka.  

V nasprotju z rizikom za razvoj pljuĉnega raka, kjer je riziko v grobem izpostavljenosti dimu, 

je riziko pasivnih kadilcev za bolezen srca lahko pol tolikšen, kot pri kadilcu, ki pokadi 20 

cigaret na dan.  

V zadnjih 25 letih je bilo objavljenih veĉ kot 50 študij o pasivnem kajenju in tveganju za 

razvoj pljuĉnega raka pri nekadilcih. Veĉina teh kaţe poveĉano tveganje pri ljudeh z visoko 

izpostavljenostjo. Zadnje študije in meta analize so pokazale, da obstaja pri nekadilcih, ki 

ţivijo s kadilci, statistiĉno pomembno tveganje za razvoj pljuĉnega raka. Giblje se med 20 % 

in 30 %. Pri nekadilcih, ki so izpostavljeni tobaĉnemu dimu v sluţbi, pa je tveganje poveĉano 

za 16–19 %. Dokazana je bila tudi prisotnost specifiĉnih karcinogenov v krvi in urinu 

nekadilcev, izpostavljenih tobaĉnemu dimu, ki kaţe na neposreden uĉinek pasivnega kajenja 

(Štivan, 2005). 

Na domu obstaja veliko moţnosti za zmanjšanje izpostavljenosti tobaĉnemu dimu: kajenje 

zunaj bivalnih prostorov, na balkonu ali vsaj ob odprtem oknu (najuĉinkovitejše, a ţal 

nepraktiĉno), izboljšana ventilacija (posebno je pomembno prezraĉenje sobe po kajenju) in 

oblikovanje nekadilskih prostorov ali vsaj obmoĉij. 

Zunaj doma se lahko velikokrat izognemo nepotrebni izpostavljenosti tobaĉnemu dimu. 

Veliko javnih prostorov je popolno ali vsaj delno nekadilskih. Najprimerneje se je usesti ĉim 

dalj od prostora kadilcev. Ţal velikokrat te izbire zaradi prezasedenosti prostora nimamo. 

Kljub temu lahko še vedno poprosimo moteĉega kadilca, ali lahko ugasne cigareto. Nemalo 

kdo bo ţelji ustregel, še posebno, ĉe so v druţbi otroci (Štivan, 2005). 

Pasivno kajenje doma ogroţa zdravje slehernemu druţinskemu ĉlanu. Z zdravstvenega vidika 

je najbolje, da bivališĉa, ki jih delimo z drugimi ljudmi, obravnavamo kot prostore brez 

tobaĉnega dima, domove pa prostore, v katerih ne kadimo (Brandt, 2005). 
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11. VPRAŠANJE: Ali sedaj kadite? 
 

Tabela 6.13: Število kadilcev 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Ne kadim in 

nikoli nisem 

65 59,6 61,9 61,9 

Sedaj ne kadim, 

prej sem 

27 24,8 25,7 87,6 

Sedaj kadim 13 11,9 12,4 100,0 

SKUPAJ 105 96,3 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

4 3,7 
  

SKUPAJ 109 100,0   

 

V skladu s priĉakovanji je deleţ uĉiteljev, ki so kadili v preteklosti in veĉ ne kadijo (25,7 %) 

veĉji od deleţa tistih uĉiteljev, ki sedaj kadijo (12,4 %). Prevladujejo uĉitelji, ki nikoli niso 

kadili (61,9 %), kar je zelo pohvalno. Vsi ti podatki kaţejo, da veĉina uĉiteljev res dobro skrbi 

za svoje zdravje. Še vedno pa globalno osvešĉanje in raziskave na temo kajenja niso dosegle, 

da bi vsi ljudje opustili kajenje. Tudi med uĉitelji v Zasavju je nekaj kadilcev. Zelo 

pomembno je, da kljub temu, da sami kadijo, uĉencem ne dajejo vtisa, da je to, kar poĉnejo, 

pravilno. Še vedno je pomembno uĉence uĉiti zdravega ţivljenja. 

Oblikovanje okolja, ki bo iskalo in ponujalo raznolike moţnosti za zdrav osebnostni razvoj, v 

katerem bo cigareta nepotrebna, je osnovna naloga druţbe. Starši, vzgojitelji, uĉitelji, 

psihologi, zdravstveni delavci in vsi vpeti v razvoj otrok, pa se moramo zavedati, da lahko le 

svojim zgledom, vrednostnim sistemom in jasnim postavljanjem meja pripomoremo k 

ţivljenju brez cigarete. Lastna zrelost, odprtost, razgledanost in zdrav naĉin ţivljenja so 

vstopnica v nekadilsko kulturo (Kobal Grum, 2005). 

Kajenje sodi med najbolj znane dejavnike tveganja za nastanek številnih motenj in bolezni. 

Obolevnost in umrljivost zaradi bolezni, ki so posledica kajenja tobaka, sta med rednimi 

kadilci, v primerjavi z nekadilci, moĉno poveĉana. Ker skoraj vsi redni kadilci zaĉnejo kaditi 

v zgodnji starosti, pomeni to dolgotrajno izpostavljenost zdravju škodljivim sestavinam 

tobaka. Bolezni, povezane s kajenjem, povzroĉajo dolgotrajno obolevnost in zgodnejšo 

invalidnost, to pa je povezano z visokimi stroški zdravstvene oskrbe. Hkrati pomenijo tudi 

pogostejše izostanke z dela (Zaletel-Kragelj, 2004). 
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Pot do opustitve kajenja je dolga, zaplete pa se ţe pri motivaciji oziroma vprašanju, zakaj 

sploh opustiti kajenje. Kadilci nihajo med ţeljo po spremembi in ţeljo po ohranitvi 

obstojeĉega. Kajenje prinaša tako negativne kot pozitivne posledice v enem in pomeni hud 

ĉustven konflikt. V rokah strokovnjakov je moĉ, da usmerjajo pogovor tako, da vzbujajo 

neskladje v pripovedih ljudi. Za ustrezno vodenje motivacijskega pogovora se morajo najprej 

spoprijeti z lastnimi prepriĉanji o odgovornosti za kajenje in svobodi odloĉanja vsakega 

posameznika (Zadravec, 2004). 

 

Veĉ kot 75 % kadilcev ţeli opustiti kajenje, v prvem poskusu uspe pribliţno 20 % kadilcem. 

Veĉina kadilcev kajenja ne more opustiti brez ustrezne strokovne pomoĉi in podpore. So 

razliĉni pristopi, metode in tehnike posredovanja pri opušĉanju kajenja. Poleg individualnega 

svetovanja oziroma pomoĉi pri opušĉanju kajenja, ki jo izvajajo zdravniki in drugi 

usposobljeni zdravstveni delavci v zdravstvenih domovih in nekaterih bolnišnicah, so se kot 

pomoĉ pri opušĉanju kajenja dobro obnesle skupinske oblike dela v obliki delavnic  (Povšnar 

& Hafner, 2004). Tovrstne delavnice pa organizirajo tudi v zdravstveno-vzgojnih centrih v 

zasavskih obĉinah.  

 

12. VPRAŠANJE: Vpišite podatke.  

 

Tabela 6.14: Telesna višina učiteljev 

 

Število 

odgovorov 

Aritmetiĉna 

sredina [cm]  

Najniţji 

[cm] 

Najvišji  

[cm] 

108 166,69 155 187 

 

Zanimala nas je telesna višina uĉiteljev in v povpreĉju so visoki 166,69 cm. En sodelujoĉi ni 

napisal svojih podatkov o višini. 

 

Tabela 6.15: Telesna teţa učiteljev 

 

Število 

odgovorov 

Aritmetiĉna 

sredina [kg]  

Najmanj 

kilogram

ov 

Najveĉ 

kilogramo

v 

107 66,24 44 120 
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Ţeleli smo tudi izvedeti, koliko kilogramov imajo uĉitelji. Uĉitelji so morali vpisati podatke o 

telesni teţi in višini v vprašalnik. Dva sodelujoĉa nista vpisala podatkov o svoji telesni teţi. 

Glede na to, da je to dokaj intimno vprašanje in za mnoge obĉutljiva tema, je svoje podatke 

vpisalo veliko uĉiteljev, v ĉemer se kaţe prednost anonimnosti vprašalnika.  

 V današnji druţbi velikokrat za merjenje lepote in zdravja uporabimo podatek o telesni teţi 

posameznika. Sodelujoĉi uĉitelji so v povpreĉju teţki 66,24 kilogramov. Ko govorimo o 

telesni teţi, ne moremo mimo pomena pravilne prehrane za vzpostavljanje zdrave telesne teţe 

in poslediĉno tudi zdravja posameznika.  

Za ohranitev ĉustvenega in telesnega zdravja sta kljuĉna faktorja uţivanje uravnoteţene 

prehrane na pravilni osnovi in skrb za idealno telesno teţo (Shephard & Shephard, 1987). 

Nezdrava telesna teţa je lahko povzroĉitelj in pokazatelj mnogih bolezni sodobnega ĉasa. Res 

pa je, da nismo raĉunali indeksa telesne mase, ki bi bil zagotovo veliko boljši pokazatelj 

ustreznosti telesne teţe merjencev, tako da o njej teţko razpravljamo.  

 

13. VPRAŠANJE: Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teţe? 

 

Tabela 6.16: Odnos do telesne teţe 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Vseeno mi je 0 0,0 0,0 0,0 

p

o 

Zadovoljen/a 59 54,1 54,6 54,6 

Rad/a bi bil/a 

bolj vitek/a 

49 45,0 45,4 100,0 

Rad/a bi bil/a 

bolj debel/a 

0 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ 108 99,1 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

1 0,9 
  

SKUPAJ 109 100,0   

 

Ţeleli smo izvedeti, kakšen je odnos uĉiteljev do njihove telesne teţe. Morali so obkroţiti, kaj 

menijo o svoji telesni teţi, lahko so izbirali med štirimi odgovori. Kot smo priĉakovali, je 

veĉina uĉiteljev (54,6 %), ki dela v Zasavju, zadovoljna s svojo telesno teţo. Nihĉe ni 
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odgovoril, da mu je vseeno ali da bi bil rad bolj debel. Odstotek uĉiteljev, ki bi bili radi bolj 

vitki,  (45,4 %) je ravno tako precej velik.   

Debelost je kroniĉna presnovna bolezen in pomeni poveĉano koliĉino mašĉobe v telesu tam, 

kjer je mašĉoba tudi pri zdravih ljudeh (predvsem v podkoţju), pa tudi tam, kjer je pri zdravih 

ni (okolica in notranjost organov v telesu). Debelost je najpogostejša kroniĉna bolezen med 

odraslimi v razvitem svetu (60  %), pa tudi med otroki (30  %), veĉa pa se pogostnost tudi v 

manj razvitem svetu. V minulih dvajsetih letih se je število obolelih za to boleznijo podvojilo 

(Sentoĉnik, 2003). 

V druţbi, za katero je znaĉilna prevelika telesna teţa posameznikov, mnogi ljudje, sploh 

ţenske, preveĉ tvegajo, ko ţelijo slediti diktatu mode, ki zahteva vitko postavo. Zato uţivajo 

preveĉ strogo dietno hrano ali se celo zgledujejo po najveĉjih modnih norostih glede prehrane. 

Ĉezmerno debeljenje je ţe nekaj ĉasa problem sodobne druţbe, posebno so na udaru 

pripadnice ţenskega spola.  Psihološki faktorji pogosto prepreĉujejo poskuse hujšanja. Mnogi, 

ki uspešno shujšajo in se nato zopet zredijo, se poĉutijo izrazito manjvredne ali pa so celo 

obupani, ker jim ne uspeva uravnavati svoje telesne teţe. Ĉeprav so slabo delovanje šĉitnice 

in druge hormonske bolezni vĉasih razlog za debeljenje, se vendarle veĉina ljudi zredi zato, 

ker zauţije veĉ kalorij, kot jih potrebuje (Shephard & Shephard, 1987). 

Druga skrajnost pa je zagotovo nezdravo hujšanje in s tem povezane bolezni, sicer pogostejše 

pri mladostnicah, a se pojavljajo tudi pri drugaĉnih pripadnikih druţbe. Znaĉilno za motnje 

hranjenja so resne motnje v prehranjevalnem in z njim povezanem vedenju. Za anoreksijo 

nervozo je znaĉilno zavraĉanje minimalne normalne telesne teţe, za bulimijo nervozo 

ponavljajoĉe se epizode basanja s hrano, katerim sledi neustrezno kompenzacijsko vedenje, 

kot je samopovzroĉeno bruhanje, zloraba laksativov, dievretikov ali drugih medikamentov, 

stradanje ali pretirana telesna dejavnost. Med vse bolj pogoste in prepoznane motnje hranjenja 

sodi tudi kompulzivno prenajedanje (Ĉibej Ţagar, 2003). 

 Za ohranjanje zdrave telesne teţe je pomembna primerna prehrana in primerna koliĉina 

športne dejavnosti. Uĉitelji z zdravim ţivljenjem in še bolj pomembno, z zdravim odnosom 

do telesne teţe in telesa nasploh, uĉencem pošiljajo jasno sporoĉilo. Telo je potrebno 

primerno ĉastiti, s tem ko ţivimo tako, da mu prija. Zato tudi ne smemo pozabiti, kako 

pomembna je športna vzgoja in naš odnos do otrok pri športni vzgoji. Ĉe jim v mladosti 

odvzamemo voljo do fiziĉne aktivnosti, bodo imeli tudi kot odrasli teţave in bo to za njih 

vedno nekaj koĉljivega. Zato je potrebno delati tako, da doseţemo enega glavnih ciljev 
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športne vzgoje v osnovni šoli: najti podroĉje v športu, ki otroku odgovarja in v katerem je 

dober, saj takšno podroĉje zagotovo obstaja za vsakogar.  

 

14. VPRAŠANJE: Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil 

oziroma potrdil zdravnik? 

 

Tabela 6.17: Bolezni in stanja učiteljev, potrjena od zdravnika  

 

 Število odgovorov Odstotek 

Alergija 29 26,6 

Drugo 22 20,2 

Zvišan krvni tlak 

(hipertenzija) 

17 15,6 

Bolezni in okvare hrbtenice 16 14,7 

Bolezni in okvare sklepov 7 6,4 

Kroniĉna okvara glasilk 5 4,6 

Delna, popolna izguba sluha 4 3,7 

Bronhialna astma 4 3,7 

Avtoimunska bolezen  2 1,8 

Kroniĉna obstruktivna pljuĉna 

bolezen 

1 0,9 

Moţganska kap in posledice 1 0,9 

Psihiĉna obolenja 1 0,9 

Sladkorna bolezen (diabetes) 1 0,9 

Srĉno popušĉanje 1 0,9 

Boleĉina v prsih pri mirovanju 

ali med telesno dejavnostjo 

0 0,0 

Ĉir na ţelodcu ali 

dvanajstniku 

0 0,0 

Jetrna ciroza 0 0,0 

Prebolela srĉna kap 

(miokardni infarkt) 

0 0,0 

 

Zanimalo nas je, katere bolezni in stanja so prisotna pri uĉiteljih, ki delajo v zasavskih 

osnovnih šolah. Gre za bolezni in stanja, ki jih je potrdil tudi zdravnik. Kot smo priĉakovali, 

je veĉina bolezni oziroma stanj prisotna tudi pri uĉiteljih in športnih pedagogih, ki pouĉujejo 

v osnovnih šolah v Zasavju. Le štiri od osemnajstih navedenih bolezni in stanj v vprašalniku 

ni nihĉe izmed sodelujoĉih v raziskavi prepoznal za svoje. Uĉitelji so morali pri boleznih in 

stanjih, ki so jih prepoznali pri sebi, narediti kriţec. Nihĉe ni naredil kriţca pri odgovorih: 

prebolela srĉna kap (miokardni infarkt), ĉir na ţelodcu ali dvanajstniku, jetrna ciroza in 

boleĉina v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo. Vse te bolezni in stanja so precej 
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nevarna, tako da je njihova odsotnost med sodelujoĉimi uĉitelji dober znak. Med navedenimi 

odgovori v najveĉji meri prevladuje alergija, namreĉ kar 26,6 % uĉiteljev ima alergijo. Med 

pogoste odgovore pa sodijo tudi odgovor drugo (20,2 %), zvišan krvni tlak oz. hipertenzija 

(15,6 %) in bolezni in okvare hrbtenice (14,7 %).  

Odgovor drugo je izbralo kar 22  sodelujoĉih uĉiteljev. V naslednji razpredelnici so navedene 

bolezni in stanja, ki se pojavljajo pri uĉiteljih in ki niso bila navedena v vprašalniku. 

 

Tabela 6.18: Druge bolezni in stanja 

 

Anevrizma 1 

Bolezen šĉitnice 3 

Delna izguba vida 2 

Displazije kolkov 1 

Epilepsija 1 

Gastroezofagealna refluksna bolezen 1 

Glavkom 1 

Hormonske motnje 1 

Kila ţelodca 1 

Migrenski glavobol 1 

Obramba hrustanca v kolenu 1 

Prenizek krvni tlak 1 

Povišan holesterol 1 

Rak dojke 1 

Slabovidnost 1 

Škripanje kosti 1 

Šum na srcu 1 

Vnetje ledvic 1 

Ţolĉni kamni 1 

 

Med drugimi odgovori se najveĉkrat ponovi bolezen šĉitnice.  

Šĉitniĉne bolezni potekajo kroniĉno. Bolnik s potrjeno diagnozo in urejenim zdravljenjem ne 

potrebuje rednih kontrol pri tirologu. Najpogosteje so to bolniki, ki se zdravijo z nadomestno 

terapijo s tiroksinom ali imajo druge šĉitniĉne bolezni, ki ne zahtevajo zdravljenja in kontrol 

(Molnar Novak, 2009). Z boleznimi šĉitnice je povezano predvsem pomanjkanje joda.  

Hudo pomanjkanje joda je povezano s hudimi motnjami v delovanju šĉitnice, zlasti s 

premajhnim delovanjem šĉitnice. Zmerno in blago pomanjkanje joda pa povzroĉi rast šĉitnice 

in razvoj avtonomnega tkiva v šĉitnici, to je tkiva, ki ne uboga normalnih mehanizmov za 

uravnavanje delovanja šĉitnice (Gaberšĉek, 2009). 
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Alergija je skupina bolezni, ki nastanejo zaradi neprimernih in pretiranih reakcij imunskega 

sistema na razliĉne snovi. Številne pogoste bolezni, kot sta astma in seneni nahod, nastanejo 

zaradi alergiĉnih reakcij na snovi, ki pri veĉini ljudi ne povzroĉajo nobenih teţav. Pri 

obĉutljivih ljudeh lahko nastane alergija zaradi delovanja kemikalij na koţo, zaradi 

vdihavanja delcev prahu ali peloda, zaradi pršic v hišnem prahu, spor iz zemlje in zaradi 

ţivalskega prhljaja. Lahko pa alergija nastane tudi zaradi doloĉene hrane, ki pride v prebavila 

(jajca, mleĉni izdelki, jagode, ribe, ţitarice). Alergiĉna reakcija nastane šele po drugem ali 

naslednjih stikih s snovjo, ki je pri prvem stiku senzibilirala organizem.  

Organizem torej reagira veĉinoma na nenevarne snovi, ki pridejo v stik s koţo, dihalnimi 

potmi ali površino oĉesa. Pri ugotavljanju alergije je pomembna anamneza. Zdravnik mora 

vedeti, ali se simptomi razlikujejo glede na dnevni ali letni ĉas, ali ima bolnik domaĉo ţival in 

ali je v stiku s katerimi drugimi viri alergenov. Najbolj uĉinkovito zdravljenje vsake alergije 

je izogibanje alergenom, ĉe je to mogoĉe. Kar se tiĉe prehrane, se ji lahko izogibamo, ĉe 

vemo, da smo na doloĉeno snov alergiĉni, ĉe pa je alergen npr. pelodni prah, je izogibanje 

oteţeno. Do neke mere pomagajo ukrepi, kot so zapiranje avtomobilskih oken  med voţnjo ali 

oken spalnice ponoĉi (Druţinska zdravstvena enciklopedija). 

Alergeni, na katere so obĉutljivi uĉitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so navedeni v spodnji 

razpredelnici.  

 

Tabela 6.19 : Alergeni 

 

Alergija Število odgovorov 

Breza 1 

Cvetni prah 5 

Ĉistila 2 

Dišave 1 

Gluten 1 

Hišni prah 8 

Maĉja dlaka 2 

Mleko 1 

Nikelj 1 

Pelodi trav 4 

Pik ose 1 

Pršice 9 

Smog 1 

Sonce 1 

Tobak 1 
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Kar 29 (26,6 %) uĉiteljev je odgovorilo, da imajo alergijo, nekateri so alergiĉni tudi na veĉ 

stvari. Najveĉ uĉiteljev je alergiĉnih na pršice, kar nekaj pa jih ima tudi alergijo na cvetni in 

hišni prah ter pelode trav. Kot kaţe razpredelnica, so alergije pri uĉiteljih veĉinoma take, ki 

jih lahko obvladujejo, in se pojavljajo v doloĉenih letnih ĉasih. Med najpogostejšimi alergeni 

ni takih, katerih simptomov se ne bi dalo ublaţiti, saj obstajajo razliĉna zdravila, ki alergikom 

olajšajo bolezen. Res pa je, da mnoga zdravila povzroĉajo utrujenost.  

V klasiĉni uĉilnici je za alergike na hišni prah med drugim pomembno, da se prah redno briše 

in da se klasiĉna tabla na kredo zamenja s sodobnejšo razliĉico, ki ne povzroĉa toliko prahu. 

Kar se tiĉe alergikov na snovi v prehrani, se pri uĉiteljih pojavlja alergija na gluten in mleko, 

kar pa je tudi lahko obvladljivo, saj se lahko hrani, ki nam škodi, enostavno odpovemo.  

 

Med pogostimi odgovori na to vprašanje pa se je znašel tudi odgovor hipertenzija oziroma 

visok krvni tlak. Ta med drugim lahko kaţe na stresen ali nezdrav naĉin ţivljenja. To je zelo 

zahrbtna bolezen, ki je v veliko primerih povzroĉiteljica razliĉnih kapi.  

Pri veliki veĉini ljudi s previsokim tlakom vzroka ne poznamo. Govorimo o primarni oziroma 

esencialni arterijski hipertenziji. Dednost je zelo pomembna, bolezen pa se razvije zaradi 

uĉinkovanja dejavnikov tveganja iz okolja. V manjši meri je visok krvni tlak posledica 

obolenja ţlez z notranjim izloĉanjem, ledvic, povzroĉajo ga lahko nekatera zdravila in drugi 

farmacevtski pripravki. V teh primerih govorimo o sekundarni arterijski hipertenziji. 

Tveganje za nastanek bolezni se poveĉuje s starostjo, moški pa so bolj ogroţeni od ţensk 

(Acceto & Kladinc, 2003). Zaradi visokega krvnega tlaka se spremeni kakovost srĉne mišice. 

Zato je po dolgih letih nezdravljene ali neustrezno zdravljene hipertenzije moţna razširitev 

srĉne mišice (Ruţiĉ Medvešĉek, 2003). Ĉe imamo hipertenzijo, imamo tudi veĉ moţnosti 

moţganske kapi. Ĉe je dotok glukoze in kisika preko krvi v moţgane zaradi kakršnih koli 

vzrokov oviran, ţe v nekaj sekundah izgubimo zavest. Dalj ĉasa trajajoĉ zvišan krvni tlak pa  

povzroĉi strukturne spremembe na ţilah (Grad, 2003). 

Bolezni in okvare hrbtenice pa je pri sebi prepoznalo kar 16 sodelujoĉih. Zaradi previsoke 

telesne teţe, nepravilne drţe ali preprosto nesreĉe se hrbtenica zelo hitro poškoduje. Ĉeprav je 

naš podporni steber, je dokaj šibka in nemalokrat za njo premalo skrbimo, dokler nas ne zaĉne 

boleti in se zaĉnemo spraševati, kaj delamo narobe.  

Boleĉine v hrbtenici pri mnogih povzroĉajo teţave obĉasno ali pa stalno v manjši ali v veĉji 

meri. Skoraj vsakogar je ţe prej ali slej zabolelo v kriţu, manj pogosto v vratni hrbtenici. Na 

hrbtenici je posebno obĉutljivo eno mesto, ki je podvrţeno izjemnim preobremenitvam, 
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stalnemu pritisku in je zato veĉja moţnost zgodnje obrabe in bolezenskega stanja. Ta segment 

leţi na mestu, kjer pride zadnji gibljivi segment ledvene hrbtenice v prvi negibljivi segment 

kriţniĉne hrbtenice. Ĉe si predstavljamo, da tu pritiska na površino, nekaj veĉjo kot evrski 

kovanec, cela teţa zgornjega dela telesa, je razumljivo, da je medvretenĉna plošĉica na tem 

mestu najbolj obremenjena. Dokaj pogoste so tudi boleĉine v vratni hrbtenici, saj sta vratna in 

ledvena hrbtenica najbolj gibljiva dela hrbtenice. V vratni hrbtenici med petim in šestim 

vratnim vretencem ter šestim in sedmim vretencem pride najpogosteje do okvar, prav tako v 

ledveni hrbtenici najpogosteje med ĉetrtim ledvenim in petim ledvenim vretencem ter petim 

ledvenim in prvim kriţniĉnim. Ti segmenti so najbolj gibljivi, zato nastanejo na teh mestih 

najteţje spremembe (Popoviĉ, 2006). 

 

15. VPRAŠANJE: Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od spodaj 

naštetih teţav in menite, da so posledica vašega delovnega okolja oziroma poklica, ki ga 

opravljate? Občasno pomeni enkrat v šolskem letu, pogosto večkrat v šolskem letu in 

zelo pogosto pomeni vsaj enkrat mesečno. 

 

Graf  6.3: Pogostost srečevanja učiteljev z različnimi zdravstvenimi teţavami  

 

 

 

Vse naštete zdravstvene teţave se pri uĉiteljih pojavijo vsaj enkrat v šolskem letu. Pri veĉini 

uĉiteljih pa se obĉasno pojavljajo naslednje zdravstvene teţave: hripavost, izguba glasu, 
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prehlad, utrujenost, izĉrpanost, boleĉine v vratnem delu hrbtenice, kriţu, kolku in ţelodcu ter 

teţave z vidom.  

Boleĉina je neprijeten, subjektiven obĉutek, psihiĉni dodatek varovalnim reakcijam 

organizma, ki nas opozarja na patološka dogajanja v telesu oziroma na škodljive draţljaje iz 

okolja. Verjetno ni ĉloveka, ki se nikoli v ţivljenju ne bi sreĉal z obĉutkom boleĉine. Ne glede 

na to, ali so to zobobol, boleĉina v kriţu, poškodba, operativni poseg ali karkoli drugega, gre 

vedno za bolj ali manj neprijeten obĉutek, ki ga vsak od nas doţivlja po svoje. 

Vsako boleĉino, akutno in kroniĉno, je treba lajšati. Nezdravljena ali slabo zdravljena 

boleĉina ima škodljive uĉinke na organizem. Najboljši naĉin lajšanja boleĉine je tisti, ki 

odpravi vzrok. Kadar vzroka kljub izĉrpnim diagnostiĉnim posegom ne odkrijemo ali pa ga ni 

mogoĉe odpraviti, se odloĉimo za simptomatske naĉine lajšanja boleĉine. Razdelimo jih na 

medikamentozne in nemedikamentozne (Poţlep, 2006). 

 

Med pogoste in zelo pogoste zdravstvene teţave pri sodelujoĉih pa spadata predvsem 

utrujenost (42,0 %), prehlad (25,3 %) in hripavost (22,2 %). Kot je iz grafa/tabele razvidno, 

uĉitelje najmanjkrat muĉijo boleĉine v komolcu, zapestju, kolku, vnetje seĉil in presenetljivo 

teţave s sluhom. Prehlad in hripavost sta zdravstveni teţavi, popolnoma razumljivi za 

zaposlene v šolstvu. Naš imunski sistem velikokrat podleţe nalezljivim prehladom in gripi, 

hripavost pa se pojavlja zaradi glasnega govorjenja v ţelji, da bi bili slišani v hrupu, ki 

povsem normalno nastane med otroki.  

Pogost pojav utrujenosti med uĉitelji pa je lahko zaskrbljujoĉ podatek. Hkrati pa je pri tako 

napornem in stresnem poklicu povsem logiĉen. Vedeti je potrebno, da sluţba kljub njeni 

zahtevnosti, ni edina naporna stvar, s katerimi se uĉitelji sreĉujejo v vsakdanjiku.  

Gre za pogosto pritoţbo, ki je obiĉajno posledica preobilice dela ali premalo spanja. 

Utrujenost je pomanjkanje energije ali volje, je pogost simptom mnogih motenj, ki so 

veĉinoma nepomembne. Pri nekaterih ljudeh je trajna utrujenost posledica depresije ali 

anksioznosti. Utrujenost je lahko tudi posledica kakšne resnejše bolezni, npr. anemije ali raka, 

vendar so v takih primerih prisotni tudi drugi simptomi. Npr. nenadna omotica je resen 

simptom, zato se je treba posvetovati z zdravnikom.  

Vzroki za utrujenost so razliĉni, lahko gre za daljšo ĉezmerno delovno obremenitev, zlasti ĉe 

jo spremlja stres, lahko gre enostavno za problem premalo spanja, utrujenost se pojavlja tudi 

pri osebah, ki redno uţivajo alkohol in je lahko prisotna tudi veĉ tednov po okrevanju od 

nalezljive bolezni (Druţinska zdravstvena enciklopedija). 
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Rezultati kaţejo, da so uĉitelji iz Zasavja pogosto utrujeni zaradi sluţbe. Potrebno je poskrbeti 

za to, da se ne poĉutimo utrujene vsak dan, saj to vsekakor vpliva na kvaliteto našega dela. 

Dobro pa je tudi s fiziĉno aktivnostjo ĉim veĉ pripomoĉi k vzdrţljivosti lastnega organizma.   

 

III. POŠKODBE 

3. VPRAŠANJE: Radi poučujete športno vzgojo? 

 

Tabela 6.20: Odnos učiteljev do poučevanja športne vzgoje 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Da 86 78,9 78,9 

Ne 10 9,2 88,1 

Drugo 13 11,9 100,0 

SKUPAJ 109 100,0  

 

Zanimalo nas je, kak odnos imajo uĉitelji do pouĉevanja športne vzgoje. Morali so obkroţiti, 

ali radi pouĉujejo športno vzgojo, in velika veĉina (78,9 %) uĉiteljev rada pouĉuje športno 

vzgojo.  

Temeljna lastnost šolskega sistema je nenehno spreminjanje. Nekoĉ so menili, da nekaj 

telovadbe v šoli ţe ne more škoditi, z leti je športna vzgoja pridobivala na veljavi, najprej kot 

eden bolj obrobnih predmetov, kasneje pa z jasneje opredeljenimi cilji kot enakovreden 

predmet v vseh šolskih programih (Masten, 2003). 

Dejstvo je, da lahko navdušenje med uĉenci spodbudi le navdušen uĉitelj (Štemberger, 

2004c). Kot kaţejo rezultati v razpredelnici, veĉina uĉiteljev v Zasavju nima teţav s 

prenašanjem pozitivnega odnosa do športa na svoje uĉence. Kakovost športno-vzgojnega 

procesa je odvisen od odnosa uĉitelja. Pri tem procesu gre za bogatenje znanja, razvijanje 

sposobnosti in lastnosti. Je pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 

posamezniki (Kovaĉ & Novak, 2001) Zato je pomembno z izbranimi cilji, vsebinami in 

metodami dela poskrbeti za skladen biopsihosocialni razvoj otroka in mladostnika, za 

sprostitev ter kompenzacijo negativnih uĉinkov veĉurnega sedenja. Zavedati se je potrebno, 

da dandanes veĉino dela opravimo sede in z uporabo številnih pripomoĉkov, ki to delo lajšajo.  

Kljub doloĉenim slabostim, ki so pri doloĉenih uĉiteljih prisotne na podroĉju športne vzgoje, 

moramo vedeti, da je športno vzgojo mogoĉe vedno izboljšati z voljo, znanjem in zavedanjem 

o pomembnosti le-te za kvaliteten razvoj otroka (Štemberger, 2005b). 
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13 (11,9 %) uĉiteljev je pod odgovor drugo zapisalo razliĉne moţnosti, predstavljene v 

naslednji tabeli.  

 

Tabela 6.21: Odnos učiteljev do poučevanja športne vzgoje – Drugo 

 

Drugo Število odgovorov 

Ne pouĉujem ŠVZ 7 

To je odvisno od interesa uĉencev 1 

Srednje 3 

Raje bi videla, da bi to prevzel športni 

pedagog 

1 

Rada pouĉujem ŠVZ, a le ĉe gre za 1. in 2. 

Razred 

1 

 

7 uĉiteljev v ĉasu, ko je potekala raziskava, ni pouĉevalo športne vzgoje. Nekdo je opozoril, 

da je kvaliteta ur športne vzgoje lahko odvisna tudi od uĉencev samih in spet nekdo drug ima 

selektiven okus, kar se tiĉe športne vzgoje in rad/a pouĉuje samo 1. in 2. razred. Res je, da ĉe 

tematika športne vzgoje uĉence veseli, veliko lepše sodelujejo pri uri. Pa vendar se moramo 

zavedati, da je uĉitelj tisti, katerega dolţnost je vsako uro športne vzgoje pribliţati uĉencem z 

ustreznimi naĉini, ne glede na to, ali je to v interesu uĉencev in ali uĉitelja snov veseli. Niĉ 

drugega ni tako pomembno kot uresniĉitev ciljev, ki pa jih doseţemo le z ustrezno kvaliteto. 

Vloga uĉitelja športne vzgoje je zelo pomembna. Od njih je odvisno, ali bo otrokova športna 

izkušnja kakovostna, izpolnjena z veseljem in uţitkom, ne nazadnje vseţivljenjska.  

Kljub vsemu pa so najpomembnejši starši, ki ţe v zgodnji mladosti otroku odloĉilno vcepijo 

odnos do ukvarjanja s športom (Masten, 2003). 
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4. VPRAŠANJE: Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen? 

 

Tabela 6.22: Prisotnost napora pri poučevanju športne vzgoje 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Da, veĉkrat 21 19,3 19,8 19,8 

Vĉasih 46 42,2 43,4 63,2 

Redko 19 17,4 17,9 81,1 

Ne, nikoli 18 16,5 17,0 98,1 

Drugo 2 1,8 1,9 100,0 

SKUPAJ 106 97,2 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

3 2,8 
  

SKUPAJ 109 100,0   

 

Zanimalo nas je, ali se uĉiteljem zdi pouk športne vzgoje naporen in kako pogosto. Naloga 

uĉiteljev je bila, da izmed petih podanih odgovorov izberejo tistega, ki velja za njih osebno. 

Veĉina se je odloĉila za odgovor vĉasih (43,4 %). 

Pouk športne vzgoje je zagotovo drugaĉen od pouka drugih predmetov. Ţe samo okolje 

pouĉevanja se navadno zamenja. Ĉe imajo uĉitelji moţnost imeti športno vzgojo v 

telovadnici, to pomeni, da se znajdejo v veliko veĉjem, širšem prostoru, kar lahko uĉenci 

dojamejo kot ĉas za glasno razgrajanje. Takrat pride na vrsto sposobnost uĉitelja, namreĉ, ĉe 

je uĉitelj zmoţen imeti vse pod nadzorom in na poslušanje navadi svoje uĉence, potem pouk 

športne vzgoje ne bi smel biti prepogosto naporen. Ĉe se uĉitelju zdijo kakšne vaje 

prenaporne za njegovo fiziĉno pripravljenost, lahko še vedno za demonstracijo prosi kakšnega 

uĉenca v razredu ali športnega pedagoga.  

Problem pri izvajanju športne vzgoje so tudi prevelike skupine otrok – do 32 – in to bolj ovira 

kakovostno izpeljavo ure športne vzgoje. Pri tako velikih skupinah otrok le-ti niso aktivni 

hkrati veĉ kot deset minut na uro športne vzgoje pri osvajanju novih vsebin (Maslen, 2003). 

Vsaka ura pouka je lahko naporna, sploh ĉe nismo fiziĉno dovolj moĉni, da bi jo prenesli. 

Zato je kljuĉnega pomena svoj ţivljenjski stil prilagoditi sprotni krepitvi vzdrţljivosti in vsak 

napor bomo laţje prebrodili. Res pa je, da smo vĉasih enostavno ţe utrujeni od vsega, kar se 

dogaja doma in v sluţbi in se nam zato zdi vsak manjši napor velik. Pomen zadostne koliĉine 

poĉitka je za vzdrţljivost in zdravje neprecenljivega pomena.  
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Dva sodelujoĉa sta pri tem vprašanju obkroţila odgovor drugo in dopisala odgovora, 

predstavljena v naslednji tabeli. 

 

Tabela 6.23: Prisotnost napora pri poučevanju športne vzgoje – Drugo 

 

Drugo Število odgovorov 

Ĉe moram nadomešĉati, se mi zdi naporno 1 

Ne vem, ker ne pouĉujem ŠVZ 1 

 

5. VPRAŠANJE: V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? 

 

Tabela 6.24: Hrup 

 

Delovni prostor Sploh me ne moti; v 

prostoru je veĉinoma 

dovolj tiho, da lahko 

govorim z normalno 

moĉjo glasu 

Obĉasno me moti Zelo me moti; v 

prostoru je 

pogosto tako 

glasno, da moram 

govoriti glasneje 

kot sicer 

 Št.  % Št.  % Št.  % 

Uĉilnica, v 

kateri poteka 

pouka 

40 38,5 54 51,9 10 9,6 

Zbornica  73 73,0 23 23,0 4 4,0 

Kabinet, kjer se 

pripravljam na 

delo 

46 85,2 7 13,0 1 1,9 

Ostali šolski 

prostori, kjer se 

zadrţujete 

(hodnik, 

jedilnica…) 

38 36,5 53 51,0 

 

13 12,5 

Prostor, kjer 

izvajate športno 

vzgojo 

42 42,4 39 39,4 18 18,2 
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Tabela 6.25: Svetloba 

 

Delovni prostor Premalo svetlobe, 

pogosto moramo 

uporabljati luĉi 

Primerna svetloba, luĉi 

uporabljamo ob slabem 

vremenu oziroma ko je 

zunaj temno 

Preveĉ svetlobe, 

nenehno moramo 

zastirati okna 

 Št.   % Št.   % Št.   % 

Uĉilnica, v 

kateri poteka 

pouka 

15 16,5 74 81,3 2 2,2 

Zbornica  22 25,3 64 73,6 1 1,1 

Kabinet, kjer se 

pripravljam na 

delo 

13 27,7 34 72,3 0 0,0 

Ostali šolski 

prostori, kjer se 

zadrţujete 

(hodnik, 

jedilnica…) 

30 35,3 55 64,7 0 0,0 

Prostor, kjer 

izvajate športno 

vzgojo 

21 25,3 61 73,5 1 1,2 

 

Ţeleli smo izvedeti, kako so uĉitelji zadovoljni s svojim delovnim okoljem kar se tiĉe hrupa in 

svetlobe. Uĉitelji so morali v razpredelnici oznaĉiti ustrezen prostor, ki sporoĉa njihovo 

mnenje o delovnih pogojih svetlobe in hrupa v njihovi šoli.  

Kot je bilo priĉakovano, je kljub številnim starim šolskim stavbam v Zasavju, veĉ uĉiteljev v 

Zasavju zadovoljnih kot nezadovoljnih s svojim delovnim okoljem.  

Rezultati v tabeli Hrup kaţejo, da pribliţno polovico uĉiteljev hrup v uĉilnici, v kateri poteka 

pouk moti obĉasno (51,9 %), veliko pa jih hrup v tem prostoru sploh ne moti. Pri pouku je 

razposajenost uĉencev odvisna od mnogih dejavnikov, dobro pa je, ĉe zna uĉitelj uĉence 

primerno umiriti, saj veliko hrupa lahko negativno vpliva na psihiĉno in fiziĉno komponento 

zdravja. V zbornici veĉine uĉiteljev (73,0 %) hrup sploh ne moti. V zbornici je v veĉini manj 

ljudi kot v razredu in gre bolj za pogovore v manjši skupini, ki pa uĉiteljem navadno zelo 

prijajo, saj je zbornica prostor, kjer se uĉitelji malce sprostijo in razbremenijo (Paterson, 

2000). Kar zadeva kabinet, v katerem se na pouk pripravljajo, je potrebno omeniti, da se je pri 

tem vprašanju kar nekaj uĉiteljev pritoţilo na to, da kabineta nima. Zato jih je mnenje o 

kabinetu dalo precej manj kot o drugih prostorih. Veĉine (85,2 %) hrup v kabinetu sploh ne 

moti. V ostalih šolskih prostorih, kamor spadata tudi hodnik in jedilnica, veĉino uĉiteljev hrup 

moti obĉasno (51,0 %), v prostoru, kjer izvajajo športno vzgojo, pa jih presenetljivo v veĉini 
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hrup sploh ne moti (42,4 %). Ti rezultati kaţejo na to, da uĉiteljev v veĉini posebej ne moti 

hrup v nobenem izmed navedenih prostorov v vprašalniku. Kar se tiĉe prostora, v katerem 

izvajajo športno vzgojo, pa se uĉitelji verjetno zavedajo, da so lahko uĉenci takrat spontano 

malce glasnejši kot v uĉilnici pri drugih predmetih. Verjetno zna veĉina obdrţati disciplino 

tudi v telovadnici, kar je zelo pomembno za varnost vseh udeleţenih uĉencev, pri uĉiteljih pa 

ne trpi sluh, ravno tako je jakost glasu lahko primerna in ne trpijo zaradi pogoste hripavosti. 

Neprijeten hrup pa poleg okvar sluha in glasu pri ljudeh povzroĉa tudi ţivĉnost in stres. 

 

V tabeli Svetloba  rezultati kaţejo, da za vse navedene prostore veĉina uĉiteljev meni, da je 

svetloba primerna in da umetno svetlobo uporabljajo kot dopolnilo naravne. Za uĉilnico tako 

meni 81,3 % sodelujoĉih, za zbornico 73,6 %, za kabinet 72,3 %, za ostale šolske prostore 

64,7 % in za prostor za športno vzgojo 73,5 %.  

35,3 % jih meni, da je v ostalih šolskih prostorih, v katerih se zadrţujejo (hodnik, jedilnica) 

premalo svetlobe. Po navadi pa se tam ne zadrţujejo prav dolgo in ne izvajajo veliko 

dejavnosti, za katere bi nujno potrebovali veliko svetlobe.  

To, da je svetlobe dovolj, je zelo pomembno za zdravje ljudi, namreĉ slabi osvetlitveni pogoji 

neugodno vplivajo na splošno poĉutje zaposlenih, povzroĉajo utrujenost, manjšo 

produktivnost in lahko kvarijo vid (Vidoviĉ, 2004). 

 

Zanimivo je, da smo pri 15. vprašanju II. sklopa ugotovili, da so teţave z vidom vendarle 

obĉasno prisotne pri uĉiteljih. Rezultati pa kaţejo, da za to verjetno niso krivi slabi 

osvetlitveni pogoji v sluţbi, za teţave z vidom obstaja veliko drugih vzrokov. Danes ima z 

vidom veliko ljudi teţave, saj je med drugim znan precejšen vpliv raĉunalnika in televizije, 

nekaj vpliva pa ima zagotovo tudi dednost.  
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6. VPRAŠANJE: Bi ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom? 

 

Tabela 6.26: Koliko učiteljev bi športno vzgojo prepustilo športnim pedagogom 

 

 

Število 

odgovoro

v Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Da 23 21,1 24,0 24,0 

Ne 57 52,3 59,4 83,3 

Drugo 16 14,7 16,7 100,0 

SKUPAJ 96 88,1 100,0  

 Manjkajoĉa 

vrednost 

13 11,9 
  

SKUPAJ 109 100,0   

 

Glede na rezultate tretjega vprašanja tretjega sklopa, ki kaţejo, da je odnos veĉine uĉiteljev do 

pouĉevanja športne vzgoje pozitiven in radi pouĉujejo športno vzgojo, je pri tem vprašanju 

kar precej velik odstotek tistih, ki bi športno vzgojo prepustili športnim pedagogom (24,0 %). 

Še vedno jih veĉina tega ne bi storila (59,4 %). 

Dejstvo je, da so uĉitelji razrednega pouka za delo z uĉenci od prvega do petega razreda 

najbolj usposobljeni. Tudi kar se tiĉe športne vzgoje, bi morali biti dovolj samozavestni in si 

ţeleti peljati pouk športne vzgoje naprej. Predajanje predmeta drugim (ĉeprav so športni 

pedagogi zelo strokovni) ni rešitev. Vsak uĉitelj svoje uĉence tudi najbolje pozna in zaupanje 

uĉencev vanj je zelo pomembno predvsem za afektivni vidik, ki pa pride pri športni vzgoji pri 

nekaterih uĉencih v ospredje.  

 

Tabela 6.27: Koliko učiteljev bi športno vzgojo prepustilo športnim pedagogom – Drugo 

 

Drugo Število odgovorov 

Obĉasno 2 

Ne pouĉujem ŠVZ 2 

Ţelim si timsko sodelovanje 8 

Pouĉujem ŠVZ skupaj s športnim 

pedagogom 

1 

Sem športni pedagog 2 

Sem športni pedagog  in z veseljem bi 

pomagala pri pouĉevanju razrednim 

uĉiteljem 

1 
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16,7 % uĉiteljev je odgovorilo drugo. Iz rezultatov je razvidno, da si precej uĉiteljev ţeli 

sodelovanja s športnim pedagogom in da so športni pedagogi pripravljeni pomagati uĉiteljem. 

Takšna oblika sodelovanja bi bila za kvaliteto športno vzgojnega procesa zelo dobrodošla. Ali 

pa so ta sodelovanja prisotna, je seveda odvisno od organizacije vsake osnovne šole posebej.  

 

7. VPRAŠANJE: Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega govora veliko večja kot 

sicer? 

 

Tabela 6.28: Jakost glasu med športno vzgojo 

 

 
Število 

odgovorov Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Vedno 31 28,4 30,1 30,1 

Vĉasih  57 52,3 55,3 85,4 

Redko 11 10,1 10,7 96,1 

Nikoli 2 1,8 1,9 98,1 

Drugo 2 1,8 1,9 100,0 

SKUPAJ 103 94,5 100,0 
 

 Manjkajoĉa 

vrednost 

6 5,5 
  

SKUPAJ 109 100,0 
  

 

 

Uĉitelji so morali pri tem vprašanju izbirati med petimi odgovori. Zanimalo nas je, ĉe je 

njihova jakost govora med športno vzgojo veĉja in kako pogosto. Veĉina uĉiteljev je 

obkroţila odgovor vĉasih (55,3 %). Zelo malo jih je odgovorilo, da ni jakost govora med 

športno vzgojo nikoli veĉja (1,9 %), kar nekaj pa jih je odgovorilo, da vedno (30,1 %). 
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Dejstvo je, da mora biti uĉitelj pri športni vzgoji slišan. Kako mu to uspeva, je odvisno od 

njega samega. Ali bo uĉence navadil, da ga poslušajo, ko govori, ali pa bo moral govoriti 

kasneje. Vsi pa se morajo zavedati, da z glasnim govorjenjem precej škodijo svojim vokalnim 

organom. 
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7.0 SKLEP 

Namen raziskave je bil ugotoviti zdravstveno stanje uĉiteljev in športnih pedagogov, ki 

pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavski regiji. Ţeleli smo izvedeti, koliko uĉiteljev je v 

prostem ĉasu športno dejavnih, katere zdravnike so najveĉkrat obiskali v obdobju zadnjih 12-

ih mesecev, koliko dni so bili odsotni z dela zaradi bolezni oz. poškodbe, kako bi uĉitelji sami 

ocenili lastno zdravstveno stanje, kako skrbijo za svoje zdravje, kako pogosto se sreĉujejo s 

stresom, napetostjo, pritiski in kako jih obvladujejo, koliko uĉiteljev kadi, katere bolezni in 

stanja, ki jih je potrdil zdravnik, med uĉitelji prevladujejo, kakšen je njihov odnos do telesne 

teţe, kako pogosto se sreĉujejo s teţavami, za katere menijo, da so posledica neustreznega 

delovnega okolja oz. poklica, ki ga opravljajo, kako zadovoljni so s svojim delovnim okoljem 

in kakšen je njihov odnos do pouĉevanja športne vzgoje. Zanimalo nas je tudi, koliko poškodb 

so v zadnjih 12-ih mesecih doţiveli v sluţbenem ĉasu ter v ĉasu prihoda ali odhoda z dela. 

Poškodb se je zgodilo premalo, kar je bil razlog, da jih nismo upoštevali pri rezultatih in 

razpravi. 

 

Merjenci so bili razredni uĉitelji in športni pedagogi, ki pouĉujejo v razredu, telovadnici ali 

podaljšanem bivanju v osnovnih šolah v Zasavju. V raziskavi je tako sodelovalo 109 oseb. 

Podatke, potrebne za raziskavo, smo zbrali s pomoĉjo vprašalnika za uĉitelje, ki vsebuje 3 

sklope, vsega skupaj 26 vprašanj. Vprašalnike, ki so bili vrnjeni, je izpolnilo 77,6 % razrednih 

uĉiteljev, ki so v ĉasu raziskave pouĉevali v razredu, 14 % razrednih uĉiteljev, ki so pouĉevali 

v podaljšanem bivanju, 7,5 % športnih pedagogov, ki so delali v telovadnici, 0,9 % športnih 

pedagogov, ki so delali v podaljšanem bivanju in 1,8 % sodelujoĉih, ki se ni opredelilo glede 

zaposlitve.  

 

Dobljene rezultate smo obdelali s statistiĉnim programom SPSS za Windows, verzija 18,0. 

Za posamezne spremenljivke smo izraĉunali osnovne statistiĉne parametre (pogostost 

pojavljanja doloĉenih odgovorov oz. frekvenc, kumulativne frekvence, aritmetiĉno sredino, 

minimalno in maksimalno vrednost) v skladu s cilji in hipotezami raziskave.  

Glede na zastavljene cilje in postavljene hipoteze raziskave smo prišli do naslednjih 

zakljuĉkov: 

 

- Po dobljenih podatkih iz raziskave je v obdobju zadnjih 12-ih mesecev najveĉji deleţ tistih 

uĉiteljev ali uĉiteljic in športnih pedagogov, ki so obiskali zobozdravnika, kar 65,4 %.  
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Hipoteza 1 (Deleţ uĉiteljev iz Zasavja, ki so v zadnjih 12-ih mesecih obiskali splošnega 

zdravnika je veĉji od deleţa tistih, ki so obiskali ostale zdravnike.) je tako zavrnjena.  

 

- Na vprašanje, v katerih mesecih so obiskali posamezne zdravnike so uĉitelji odgovorili, da 

je v mesecu oktobru obiskal najveĉji deleţ uĉiteljev zobozdravnika (17,4 %), tudi splošnega 

zdravnika je v tem mesecu obiskalo 12,8 % sodelujoĉih, kar predstavlja najvišji obisk 

splošnega zdravnika. Meseca septembra je bil obisk splošnih zdravnikov (11,0 %) in 

zobozdravnikov (14,7 %) ravno tako precej visok.  

Najvišji obisk ginekologa (9,2 %) in specialistov (8,3 %) je bil v mesecu septembru.  

 

Hipoteza 2 (V zimskih mesecih (december, januar, februar) je najveĉ uĉiteljev, ki pouĉujejo v 

zasavskih osnovnih šolah obiskalo splošnega zdravnika, v spomladanskih (marec, april, maj) 

pa jih je najveĉ obiskalo specialiste in ginekologe.) je zavrnjena.  

- Povpreĉno število dni bolniške odsotnosti uĉiteljev je po podatkih, pridobljenih v raziskavi, 

7,67. Hipoteza 3 (Povpreĉno število dni bolniškega dopusta uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih 

šolah v Zasavju, je v obdobju preteklih 12-ih mesecev, manjše od 5.) je zato zavrnjena. 

 

- Kar 64,8 % sodelujoĉih je ocenilo, da kar dobro skrbi za svoje zdravje. To pomeni, da lahko 

hipotezo 4 (Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, kar dobro skrbi za 

svoje zdravje.) potrdimo.  

 

- Veĉina uĉiteljev (59,3 %), ki so sodelovali v raziskavi, se obĉasno poĉuti napeto, pod 

stresom ali velikim pritiskom. Hipotezo 5 (Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v 

Zasavju, se poĉuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom vsak dan.) lahko ovrţemo.  

 

- 76,9 % uĉiteljev v osnovnih šolah v Zasavju z nekaj truda obvladuje napetosti, strese in 

pritiske, ki jih doţivljajo v ţivljenju. Hipoteza 6 (Veĉina uĉiteljev, ki pouĉuje v osnovnih 

šolah v Zasavju, z nekaj truda obvladuje strese in pritiske, ki jih doţivljajo v vsakdanjem 

ţivljenju.) je potrjena.  

 

- Deleţ tistih sodelujoĉih, ki so kadili v preteklosti je 25,7 %. Deleţ tistih, ki kadijo sedaj, je 

12,4 %. To pomeni, da lahko hipotezo 7 (Deleţ uĉiteljev iz Zasavja, ki so kadili v preteklosti 

je veĉji od deleţa tistih, ki kadijo sedaj.) potrdimo.  
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- Veĉ kot polovica sodelujoĉih uĉiteljev, 54,6 %, je zadovoljnih s svojo telesno teţo. Zato 

lahko hipotezo 8 (Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, je zadovoljna s 

svojo telesno teţo.) potrdimo.  

 

- Le 4 od 18 navedenih bolezni in stanj v vprašalniku ni bilo prisotnih pri sodelujoĉih 

uĉiteljih. To pomeni, da lahko hipotezo 9 (Veĉina navedenih bolezni in stanj v vprašalniku je 

prisotna tudi pri uĉiteljih, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju.) potrdimo. 

 

- V grafu 6.3: Pogostost sreĉevanja uĉiteljev z razliĉnimi zdravstvenimi teţavami, lahko 

razberemo, da se vse navedene zdravstvene teţave v vprašalniku pri sodelujoĉih pojavljajo 

obĉasno in pogosto. Hipotezo 10 (Vse zdravstvene teţave, ki so navedene v vprašalniku, se 

pri uĉiteljih pojavljajo vsaj obĉasno.) lahko potrdimo.  

 

- Kar 78,9 % uĉiteljev ali uĉiteljic in športnih pedagogov trdi, da radi pouĉujejo športno 

vzgojo. Ta podatek potrjuje hipotezo 11 (Deleţ uĉiteljev iz Zasavja, ki rad pouĉuje športno 

vzgojo, je veĉji od deleţa tistih, ki ne marajo pouĉevanja športne vzgoje.) 

 

- Da je pouk športne vzgoje vĉasih naporen trdi 43,4 % sodelujoĉih. Zato lahko hipotezo 12 

(Veĉina uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju, meni, da je pouk športne vzgoje 

vĉasih naporen.) potrdimo.  

 

- S tem, da jih hrup sploh ne moti in da je svetloba v njihovem delovnem okolju primerna, se 

strinja veĉinski deleţ sodelujoĉih uĉiteljev. To pomeni, da je deleţ zadovoljnih veĉji kot deleţ 

nezadovoljnih sodelujoĉih. Tako lahko hipotezo 13 (Deleţ uĉiteljev iz Zasavja, ki so 

zadovoljni s svojim delovnim okoljem, je veĉji od deleţa tistih, ki so nezadovoljni z svojim 

delovnim okoljem.) potrdimo.  

 

- 24,0 % razrednih uĉiteljev ali uĉiteljic bi ure športne vzgoje raje prepustilo športnim 

pedagogom, 59,4 % pa tega ne bi storilo, tako da lahko hipotezo 14 (Deleţ razrednih 

uĉiteljev, ki pouĉujejo v osnovnih šolah v Zasavju in bi ure športne vzgoje raje prepustili 

športnim pedagogom, je manjši od deleţa tistih, ki bi radi športno vzgojo sami pouĉevali še 

naprej.) potrdimo.  
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Zdravje uĉiteljev je problem, ki je v Sloveniji še neraziskan, kar se kaţe tudi v pomanjkljivem 

seznamu poklicnih bolezni, ki so v Sloveniji priznane. Kako velik problem je samo zdravje in 

poklicne bolezni uĉiteljev, je teţko doloĉiti, saj rezultatov raziskave ne moremo primerjati  s 

predhodnimi raziskavami. To je bila tudi najveĉja teţava, s katero smo se sreĉali, saj na voljo 

ni dovolj podatkov, ki bi o dotiĉnem problemu govorili. Tudi za tujino so podatki precej skopi 

in obstajajo bolj domneve kot potrjena dejstva.  

V raziskavi smo ugotovili, koliko so razredni uĉitelji in športni pedagogi pripravljeni storiti za 

svoje zdravje, kdaj obiskujejo posamezne zdravnike, katere bolezni, stanja in zdravstvene 

teţave imajo, kako obvladujejo napetosti, strese in pritiske, s katerimi se sreĉujejo in kakšen 

je odnos sodelujoĉih do pouĉevanja športne vzgoje. Tako smo dobili kar dober vpogled v 

zdravstveno stanje sodelujoĉih v raziskavi.  

V vsakem primeru je potrebno na tem podroĉju kaj storiti, ne glede na to, ali so poklicne 

bolezni uĉiteljev v porastu ali upadanju. Primerna ukrepa bi zagotovo bila osvešĉanje o prvih 

simptomih razliĉnih moţnih poklicnih bolezni, da bi jih lahko dovolj zgodaj prepoznali in bolj 

pogosti pregledi v ambulantah medicine dela, kjer so ravno za podroĉje poklicnih bolezni 

specializirani. Ĉe bi se poklicna bolezen potrdila, bi bilo potrebno prilagoditi delovne pogoje 

tako, da bolezen ne bi napredovala oziroma bi se lahko celo zdravila.  

Seveda pa je bistvenega pomena skrb posameznika za lastno zdravje. Na uĉiteljih samih je, da 

s primernim ţivljenjskim stilom in opozarjanjem nase in na lastne teţave, ki jih sreĉujejo v 

poklicu, zmanjšajo moţnosti za pojav poklicnih bolezni in bolezni sodobnega ĉasa.  

Zanimivo bi bilo tudi raziskati povezave med druţbenim statusom in pojavom zdravstvenih 

teţav pri posameznikih, indeksom telesne mase in pojavom bolezni in stanj, pojav 

zdravstvenih teţav pri kadilcih v primerjavi z nekadilci ter kako naporna se uĉiteljem zdi 

športna vzgoja glede na to, koliko so sami športni dejavni.  
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9.0 PRILOGA 
 

9.1 VPRAŠALNIK ZA RAZREDNE UČITELJE IN ŠPORTNE 

PEDAGOGE 
 

Spoštovani uĉitelj/ica razrednega pouka! 

Moje ime je Franka Ĉosić. Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni 

pouk. Ob zakljuĉku študija v okviru diplomskega dela opravljam raziskavo na podroĉju športa 

pri predmetu Teorija športa z didaktiko športne vzgoje. Tema raziskave so bolezni, okvare, 

poškodbe, nastale kot posledica opravljanja uĉiteljskega dela. Mentorica diplomskega dela je 

dr. Vesna Štemberger. 

Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen razrednim uĉiteljem in športnim pedagogom. Vsak 

vprašalnik, ki ga izpolnite in vrnete, je dragocen. Z veĉjim številom odgovorjenih 

vprašalnikov se bosta pomembno zveĉala zanesljivost rezultatov raziskave in njen pomen. 

Prosim vas, da pri vprašanjih, kjer ni posebej naveden naĉin izpolnjevanja, preprosto 

obkroţite ustrezen odgovor. 

 

Za sodelovanje in vaš dragoceni ĉas se vam najlepše zahvaljujem. 

 

Franka Ĉosić 

 

Ljubljana, 10. 10. 2010  

 

I. SPLOŠNI PODATKI 
Prosim, obkroţite ali vpišite podatek. 

Spol   M  Ţ 

Leto rojstva  _________  

Delovna doba  ______ let 

Šola   ______________________________________________________ 

 

Obkroţite kombinacijo zaposlitve, ki velja za vas (poklicna izobrazba in delovno mesto): 

 

 a) razredni uĉitelj, pouĉujem v razredu 

 b) razredni uĉitelj, delam v podaljšanem bivanju 

 c) športni pedagog, delam v telovadnici 

 d) športni pedagog, delam v podaljšanem bivanju 

 

Kako bi ocenili vaš druţbeni status? 

Druţbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), druţbeno moĉjo 

ter stopnjo ugleda in spoštovanja, ki ju druţba pripisuje doloĉenemu poloţaju in osebi na tem 

poloţaju. 

 

 a) ĉisto spodnji 

 b) delavski 

 c) srednji  

 d) višji srednji 
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 e) zgornji 

 f) ne vem 

 

Obkroţite trditev, ki velja za vas. 

 

a) V prostem ĉasu sem športno dejaven/na  ______ ur na teden. 

b) V prostem ĉasu nisem športno dejaven/na. 

II. ZDRAVSTVENE TEŢAVE IN OKVARE 
 

1.) Ali ste v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov (vprašanje velja samo za 

vas, ne upoštevajte obiska zdravnika zaradi otrok ali drugih druţinskih ĉlanov – velja za vsa 

vprašanja)? 

  

 - splošnega zdravnika       DA  NE 

 - zobozdravnika       DA  NE 

 - ginekologa        DA  NE 

 - specialista (1), dopišite katerega:_____________________ DA             NE 

 - specialista (2), dopišite katerega:_____________________ DA  NE 

 -drugo: ________________________________________   

 

2.) Ĉe ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od naštetih zdravnikov, prosimo 

obkroţite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo. 

 
splošni 

zdravnik 

JUN. JUL. AVG

. 

SEPT

. 

OKT. NOV

. 

DEC. JAN. FEB. MAR

. 

APR. MAJ 

zobozdravni

k 

JUN. JUL. AVG

. 

SEPT

. 

OKT. NOV

. 

DEC. JAN. FEB. MAR

. 

APR. MAJ 

ginekolog JUN. JUL. AVG

. 

SEPT

. 

OKT. NOV

. 

DEC. JAN. FEB. MAR

. 

APR. MAJ 

specialist 

(1) 

JUN. JUL. AVG

. 

SEPT

. 

OKT. NOV

. 

DEC. JAN. FEB. MAR

. 

APR. MAJ 

specialist 

(2) 

JUN. JUL. AVG

. 

SEPT

. 

OKT. NOV

. 

DEC. JAN. FEB. MAR

. 

APR. MAJ 

drugo JUN. JUL. AVG

. 

SEPT

. 

OKT. NOV

. 

DEC. JAN. FEB. MAR

. 

APR. MAJ 

 

3.) Kdaj obiĉajno obišĉete splošnega zdravnika? Moţnih veĉ odgovorov. 

 

 a) hodim na redne, preventivne preglede 

 b) ob prvih znakih bolezni 

 c) tedaj, ko si sam/a ne morem veĉ pomagati 

 d) tedaj, ko sem zelo hudo bolan/a, poškodovan/a 

 e) kadar potrebujem napotnico 

 

4.) Koliko dni ste bili v zadnjih 12-ih mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela 

oziroma nezmoţni opravljati obiĉajne delovne obveznosti? Ĉe se ne spomnite toĉno, vpišite 

pribliţno število dni. 

Število dni:  ________ 
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5.) Obkroţite, v katerih mesecih v tem šolskem letu, ste bili zaradi bolezni ali poškodbe 

odsotni z dela oziroma nezmoţni opravljati obiĉajne delavne obveznosti. 

 

SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER   DECEMBER  JANUAR

 FEBRUAR MAREC  APRIL   MAJ 

 

6.) Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 

 

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) srednje 

d) slabo 

e) zelo slabo 
 

7.) Kako skrbite za svoje zdravje? 
 

a) zelo 

b) kar dobro 

c) bolj malo, premalo 

d) skoraj niĉ 

e) ne vem, kaj bi rekel/a 

 

8.) Kako pogosto se poĉutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

 

a) nikoli 

b) zelo redko 

c) obĉasno 

d) pogosto 

e) vsak dan 
 

9.) Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doţivljate v ţivljenju? 

 

a) Zlahka jih obvladujem. 

b) Z nekaj truda jih obvladujem . 

c) Z veĉjim naporom jih obvladujem. 

d) S hudimi teţavami jih še obvladujem. 

e) Ne obvladujem jih, moje ţivljenje je skoraj neznosno. 

 

10.) Ali vi ali katerikoli drug ĉlan vaše druţine kadi v stanovanju ali v bivalnih prostorih? 

 

  DA     NE 

 

11.) Ali sedaj kadite? 

 

a) ne kadim in nikoli nisem kadil-a 

b) sedaj ne kadim, a prej sem kadil-a 

c) sedaj kadim 
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12.) Vpišite podatke 

 

Telesna višina: ___ cm 

Telesna  teţa: ____ kg  

 

13.) Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teţe? 

 

a) Vseeno mi je. 

b) Zadovoljen/na sem s svojo telesno teţo. 

c) Rad/a bi bil/a bolj suh/a. 

d) Rad/a bi bil/a bolj debel/a. 

 

 

14.) Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil oziroma potrdil 

zdravnik? (Prosim, naredite kriţec pri vseh odgovorih, ki se nanašajo na vas.) 

  

 zvišan krvni tlak (hipertenzija) 

 sladkorno bolezen (diabetes) 

 prebolelo srĉno kap (miokardni infarkt) 

 boleĉino v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris) 

 srĉno popušĉanje  

 moţgansko kap in njene posledice 

 bolezni in okvare hrbtenice 

 bolezni  in okvare sklepov (artritisi in artroze) 

 kroniĉno obstruktivno pljuĉno bolezen 

 bronhialno astmo 

 ĉir (ulkus) na ţelodcu ali dvanajstniku 

 jetrno cirozo 

 kroniĉno okvaro glasilk 

 alergijo, (na kaj): ______________________________________ 

 delna, popolna izguba sluha 

 katero od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni artritis …) 

 psihiĉna obolenja ( depresija, shizofrenija, anksioznost ipd.) 

 drugo, (ni zgoraj našteto): 

_____________________________________________________ 
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15.) Kako pogosto se v enem šolskem letu sreĉujete s katero od spodaj naštetih teţav in 

menite, da so posledica vašega delovnega okolja oziroma poklica, ki ga opravljate? 

Obĉasno pomeni enkrat v šolskem letu, pogosto veĉkrat v šolskem letu in zelo pogosto 

pomeni vsaj enkrat meseĉno. 

 

Zdravstvena teţava  Nikoli 

 

Obĉasno 

 

  Pogosto 

 

     Zelo 

pogosto 

hripavost     

izguba glasu     

prehlad     

teţave s sluhom     

utrujenost     

izĉrpanost     

glavobol     

vnetje seĉil     

boleĉine v vratnem predelu hrbtenice     

boleĉine v kriţu     

boleĉine v kolku     

boleĉine v kolenu     

boleĉine v zapestju     

boleĉine v komolcu     

boleĉine v ramenskem sklepu     

boleĉine v ţelodcu     

teţave s prebavo     

teţave z vidom     

nespeĉnost     
 

 

II. POŠKODBE 
 

1.)  Koliko poškodb ste v zadnjih 12-ih mesecih doţiveli v sluţbenem ĉasu ter v ĉasu prihoda 

na delo ali odhoda z dela? 

 

a) Število poškodb: ________ 

b) nisem bil/a poškodovana. 
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2.) Ĉe ste bili poškodovani, obkroţite in vpišite podatke v preglednico. Ĉe niste bili 

poškodovani, izpustite. 

 

Vrsta 

poškodbe 

Kraj, kjer je prišlo do posamezne poškodbe Bolniški dopust 

rana koţe športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

obtolĉenina 

mišice 

 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

nateg mišice športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

natrganje 

mišice 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

pretrganje 

mišice 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

natrganje, 

pretrganje 

Ahilove 

tetive 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

natrganje, 

pretrganje 

tetiv na prstih 

rok 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

zlom kosti športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

obtolĉenina 

sklepa 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

zvin sklepa športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

zvin gleţnja športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 
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izpah sklepa športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

poškodbe 

meniskusov 

 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

poškodbe 

sklepne 

ovojnice 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

poškodbe 

sklepnih vezi 

- ligamentov 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

poškodbe 

sklepnega 

hrustanca 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni 

dan, šola 

v naravi 

na 

pot 

na 

delo 

na 

poti z 

dela 

drugje: redni pouk, 

predmet: 

Št.dni: brez 

bolniškega 

dopusta 

 

 

3.) Radi pouĉujete športno vzgojo? 

a) da 

b) ne 

c) drugo: _____________________________________________________________ 

 

4.) Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen? 

a) da, veĉkrat 

b) vĉasih 

c) redko 

d) ne,  nikoli 

e) drugo: _____________________________________________________________ 
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5.) V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? 

 

 hrup svetloba 

delovni prostor sploh me ne 

moti; v 

prostoru je 

veĉinoma 

dovolj tiho, 

da lahko 

govorim z 

normalno 

moĉjo glasu  

obĉasno 

me moti 

zelo me 

moti; v 

prostoru je 

pogosto 

tako 

glasno, da 

moram 

govoriti 

glasneje 

kot sicer 

premalo 

svetlobe, 

pogosto 

moramo 

uporabljati 

luĉi 

primerna 

svetloba, 

luĉi 

uporablja

mo ob 

slabem 

vremenu 

oziroma 

ko je zunaj 

temno 

preveĉ 

svetlobe, 

nenehno 

moramo 

zastirati 

okna 

uĉilnica, v kateri 

poteka pouka 

      

zbornica        

kabinet, kjer se 

pripravljam na 

delo 

      

ostali šolski 

prostori, kjer se 

zadrţujete 

(hodnik, 

jedilnica…) 

      

prostor, kjer 

izvajate športno 

vzgojo 

      

 

6.) Bi ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom? 

a) da 

b) ne 

c) drugo: 

_____________________________________________________________ 

 

 

7.) Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega govora veliko veĉja kot sicer? 

a) vedno 

b) vĉasih 

c) redko 

d) nikoli 

e) drugo: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

         Hvala za sodelovanje! 


