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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti razširjenost kostno-mišičnih obolenj med vzgojitelji predšolskih 

otrok, ugotoviti kateri predeli telesa so najpogosteje prizadeti ter preučiti dejavnike tveganja, ki 

vplivajo na pojav kostno-mišičnih obolenj. 

V raziskavo je bilo vključenih 155 vzgojiteljic in vzgojiteljev iz različnih vrtcev osrednjeslovenske 

regije, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Prvi del vprašalnika je vseboval spremenljivke demografskega 

tipa, drugi del je zajemal vprašanja o oceni zadovoljstva in občutenja stresa na delovnem mestu ter 

telesnih aktivnostih vzgojiteljev, v tretjem delu pa so vzgojitelji glede na samooceno odgovarjali na 

vprašanja glede zaznave bolečin v mišicah in sklepih. Dobljene podatke smo analizirali s statističnim 

programom SPSS. 

Ugotovili smo, da večina vzgojiteljev zaznava bolečine v mišicah in sklepih. Glede na predel telesa so 

najpogostejše in najintenzivnejše bolečine v spodnjem delu hrbta. Ugotovili smo tudi, da imajo tisti 

vzgojitelji, ki ocenjujejo svoje delo bolj stresno, več težav z bolečinami v mišicah in sklepih. Na podlagi 

zbranih podatkov nismo ugotovili povezanosti med telesno aktivnostjo vzgojiteljev in pogostostjo 

zaznavanja ter intenzivnostjo bolečin. Prav tako nismo ugotovili razlike v pogostosti in intenzivnosti 

bolečin med vzgojitelji, ki delajo v prvi oziroma drugi starostni skupini. Kot najbolj problematične 

aktivnosti, pri katerih občutijo bolečine, so vzgojitelji izpostavili sklanjanje, dvigovanje otrok, sedenje 

na otroških stolih in čepenje. 

Ključne besede: vzgojitelji, kostno-mišična obolenja, dejavniki tveganja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The purpose of this bachelor’s thesis is to analyze the extent of musculoskeletal disorders among 

preschool teachers, to find out, which parts of the body are most affected and to study the risk 

factors, which can cause the musculoskeletal disorders. 

The research has been conducted on 155 preschool teachers from different kindergartens from 

Central Slovenian region, who have filled the questionnaire. First part of the questionnaire consisted 

of demographic variables, second part contained questions on satisfaction and the perception of 

stress on the workplace and physical activities of preschool teachers. In the third part of the 

questionnaire respondents had to evaluate their personal sensation of pain in muscles and joints. 

Data has been analyzed with the statistical program SPSS. 

We have found out, that most of preschool teachers sense pain in muscles and in joints, most 

common and most intense in the lower part of the back. We came to conclusion, that those 

preschool teachers, who valuate their work as more stressful, have more problems with pain in 

muscles and in joints. On the basis of data collected we haven’t found the connection between 

physical activity and frequency and intensity of pain. Also, we haven’t found any difference between 

the frequency and intensity of the pain among preschool teachers who work in first or in second age 

group. As most problematic activities where preschool teachers experience pain, the bending over, 

lifting of children, sitting on child chairs and crouching have been pointed out. 

Key words: preschool teachers, musculoskeletal disorders, risk factors 
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1 UVOD 

 

Kostno-mišična obolenja (v nadaljevanju KMO) so ena izmed najpogostejših z delom povezanih težav 

v Evropi in v ostalih razvitih državah. Na ravni države predstavljajo velike stroške v smislu izpada 

dohodka in črpanja sredstev za zdravljenje, pomemben pa je tudi vidik vpliva na kakovost življenja 

posameznika. Bolečine ne povzročajo le izgube fizičnih funkcij, ampak prizadenejo tudi psihično 

zdravje. 

Poklic vzgojitelja je fizično in psihično zahteven. Naloga vzgojiteljev je skrb za celosten razvoj otroka 

na vseh ravneh; emocionalni, socialni, fizični in kognitivni. Pri delu z otroki je vsekakor nujno 

poznavanje otrokovih fizičnih in psihičnih potreb, skladno s tem znanjem pa morajo vzgojitelji 

poskrbeti za njihov zdrav razvoj in preprečiti morebitne negativne dejavnike tveganje. Vendar pa se v 

skrbi za otroke pogosto izgubi zavedanje o pomembnosti lastnega zdravja in ključnih dejavnikov, ki 

lahko ogrozijo zdravje. Le zdrav vzgojitelj namreč lahko kvalitetno opravlja svoje delo. Vzgojitelji so na 

delovnem mestu podvrženi različnim dejavnikom tveganja, ki lahko vodijo do infekcij, poškodb, 

povečanega stresa in fizičnih obremenitev (McGrath, 2007). Prav stres in fizične obremenitve pa 

spadajo med ključne vzroke za nastanek kostno-mišičnih obolenj (Korhan in Memon, 2019). 

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://podatki.nijz.si) je bilo v letu 2018 na 

ravni države zabeleženih največ primerov bolniškega staleža zaradi bolezni mišičnoskeletnega 

sistema. Izjema niso niti zaposleni v izobraževalnem sektorju, pri katerih je bilo število primerov 

odsotnosti z dela zaradi bolezni mišičnoskeletnega sistema na 100 zaposlenih v letu 2018 kar za 35 % 

višje kot v letu 2008. 

Namen raziskave je ugotoviti razširjenost kostno-mišičnih obolenj med vzgojitelji predšolskih otrok. V 

diplomskem delu želimo ugotoviti, kako pogosto in intenzivno vzgojitelji občutijo bolečine v mišicah 

in sklepih, kateri predeli telesa so največkrat prizadeti ter kakšna je povezanost zaznanih bolečin z 

različnimi dejavniki tveganja. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 Značilnosti kostno-mišičnega sistema 

 

Za gibanje telesa je potreben čvrst oporni aparat – skelet, ki predstavlja ogrodje za mehka tkiva in 

organe ter omogoča, da tkiva in organi ohranjajo obliko in položaj kljub stalnemu delovanju 

gravitacije. Skelet ščiti organe pred poškodbami, obenem pa služi za prijemališče mišicam, ki ga s 

krčenjem premikajo in s tem omogočajo gibanje. Celoten gibalni sistem (kosti s sklepi in vezmi ter 

mišičjem) postane funkcionalno učinkovit šele v povezavi z osrednjim živčevjem in številnimi drugimi 

organi (Herman, Antolič in Pavlovčič, 2006; ; Graveling, 2018).  

Kostno-mišični sistem je struktura, s pomočjo katere se človek giblje, uporablja motorične in 

oprijemalne sposobnosti in omogoča različne mirujoče položaje (pokončnega, sedečega in vmesne), 

ki jih imenujemo drža (Gauthy, 2007). Naša drža in gibi so odvisni od delovanja kostno-mišičnega 

sistema. Pokončna drža je sicer značilna za človeško vrsto, vendar je drža posameznika popolnoma 

individualna. V določenem trenutku je drža odvisna od položaja sklepov, ki jih nadzoruje mišični 

sistem. Normalna drža je tista, pri kateri je doseženo ravnotežje telesa v gibanju in mirovanju z 

najmanjšim mišičnim naporom. Pri tem so nosilne strukture zaščitene pred degenerativnimi 

spremembami in poškodbami. Slaba in nepravilna drža vsebuje odstopanja v položaju in obliki 

hrbtenice, ramen in spodnjih udov, ki so posledica nezadostnega in nepravilnega delovanja mišic 

(Pavlovčič, 2006; Badhe in Kulkarni, 2018).  

Hrbtenica ima pomembno vlogo pri človekovi drži in gibanju. Tvori tri zaporedne loke, ki so vbočeni 

ali izbočeni. Vratni del je na tilniku upognjen rahlo naprej, srednji, prsni del nekoliko nazaj, v višini 

jeter pa je naprej upognjeni ledveni del. Aktivnosti, ki poudarjajo vbočenost ali izbočenost lokov, so 

lahko za hrbtenico zelo škodljive (Cohen, 1999; Widgerowitz, 2009). Držo nam določajo poklicne 

dejavnosti, prav tako pa nanjo vplivajo nekatere bolezni gibal (tako sistemske kot razvojne) ter 

bolezni z nevrološkimi posledicami. Slaba drža vpliva na tkivne spremembe kosti, vezi ter mišic, 

klinični odraz so tudi bolečinski sindromi (Kurnik, 1999). 

 

 

2.2 Opredelitev kostno-mišičnih obolenj 

 

Z izrazom KMO označujemo vsako težavo kostno-mišičnega sistema, ki povzroča neudobje, težave ali 

bolečine. Mednje prištevamo raznovrstne skupine stanj, ki prizadenejo sestavne dele lokomotornega 



3 
 

aparata telesa, kot so mišice, sklepi, kite, vezi, živci, kosti in krvni sistem (OSHA, 2007; Korhan in 

Memon, 2019). Glede na patofiziologijo razlikujemo različne skupine obolenj. Za vse pa je skupno, da 

so prizadete kostno-mišične strukture, da so boleča in da oslabijo fizično funkcijo posameznika 

(European bone and joint health strategies project, 2005). KMO povzročajo bolečine in omejujejo 

gibanje človeka. Bolečine se po stopnji razlikujejo od blagih, periodičnih do hudih, kroničnih stanj. 

Tekom obolenj se lahko razvijejo simptomi, kot so bolečina, pekoč občutek, krči, otrplost, otekanje, 

togost in šibkost (Mesaria in Jaiswal, 2015). Obolenja se pogosto razvijejo v zelo resna bolezenska 

stanja, ki zahtevajo odsotnost z dela in zdravljenje, kot najbolj skrajna oblika pa je lahko tudi trajna 

invalidnost in izguba zaposlitve (MDDSZ, 2019). Bolečine v sklepih in hrbtu so najpogosteje 

samoporočana okvara zdravja med prebivalci Slovenije in drugih razvitih delov sveta (NIJZ, 2014). 

Prevalenca bolečine v hrbtu za časa življenja znaša od 70 do 80 odstotkov, prevalenca v enem letu pa 

od 25 do 45 odstotkov. Vsak trenutek bolečino v hrbtu občuti od 15 do 20 odstotkov ljudi (Vengus, 

2014). Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije kar med 20 % in 30 % ljudi na svetu živi z 

bolečinami v mišicah in sklepih, med katerimi prednjačijo bolečine v spodnjem delu hrbta (WHO, 

2019). 

Glavne karakteristike KMO so (Dillon, 2004): 

– vzroki za nastanek KMO so zelo različni, vključujejo tako osebne kot z delom povezane in z 

delom nepovezane dejavnike; 

– vključujejo tako mehanične kot fiziološke mehanizme; 

– povezane so z intenziteto in trajanjem dela; 

– povezane so s ponavljajočim delovnim ciklom, delom v neudobnih položajih in s stresnim 

delovnim okoljem; 

– simptome težko lokaliziramo, so nespecifični in epizodični; 

– KMO se lahko pojavijo šele čez nekaj tednov, mesecev ali celo let na določenem delovnem 

mestu; 

– okrevanje poteka zelo počasi. 

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (http://podatki.nijz.si) je bila glede na 

samooceno kroničnih obolenj stopnja prevalence bolečin v križu ali drugih kroničnih okvar hrbta med 

prebivalci Slovenije v letu 2007 22,90 %, v letu 2014 pa kar 38,30 %. Stopnja prevalence bolečin v 

vratu ali drugih kroničnih okvar vratu pa je bila v letu 2007 12,40 %, v letu 2014 pa 23,10 %. Glede na 

te podatke problem KMO med prebivalci Slovenije narašča. 

KMO je torej splošni izraz, ki ga uporabljamo za opisovanje obolenj, ki so povezana z mestom 

obolenja (zgornje in spodnje okončine, trup, hrbtenica, vrat, medenični ali prsni obroč), s tkivi ali 
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organi (kost, kita, sklep, živec, žila) ter s patogenimi mehanizmi ali vzroki (mehanski, organizacijski, 

psihosocialni) (Gauthy, 2007). 

 

 

2.3 Kostno-mišična obolenja, povezana z delom 

 

Kostno-mišična obolenja vključujejo kostno-mišični sistem, ki predstavlja 90 % človeškega telesa, ki je 

v interakciji z zunanjim okoljem. KMO, povezana z delom, predstavljajo najbolj pomembno 

komponento poklicnih bolezni glede na pogostost pojavljanja, nezmožnost za delo ter izgubo 

produktivnosti in nastale stroške (Gatchel in Mayer, 2000). Ocenjeni stroški, ki jih povzročajo z delom 

povezana KMO, znašajo v Evropi kar 2 % bruto domačega proizvoda (Bevan, 2015). Čeprav so 

dejavniki tveganja za razvoj KMO različni, raziskave (Punnett in Wegman, 2004; European Agency for 

Safety and Health at Work, 2010; Bevan, 2015) ugotavljajo, da so KMO, predvsem bolečine v 

hrbtenici, močno povezane z delom (Dernovšček Hafner, 2018).  Pri KMO, povezanih z delom, gre za 

okvare sestavnih delov telesa, kot so mišice, sklepi, kite, vezi, živci, kosti in krvni sistem, ki jih 

povzročijo ali poslabšajo predvsem delo in vplivi neposrednega okolja, v katerem se opravlja delo. 

Raziskave so pokazale, da v Evropski uniji skoraj 24 % zaposlenih poroča o bolečinah v hrbtenici, 22 % 

pa o bolečinah v mišicah (OSHA, 2007).  

KMO, ki vključujejo vnetne in degenerativne motnje, ki vplivajo na spodnji del hrbta, vrat, zgornje in 

spodnje okončine, spadajo med vodilne vzroke delovnih poškodb. Čeprav vzrok ni vedno delo, pa 

vseeno zajemajo večji delež vseh registriranih bolezni, povezanih z delovnim mestom (Punnett in 

Wegman, 2004). 

 

 

2.4 Dejavniki tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj 

 

K nastanku KMO prispevajo različne skupine dejavnikov, ki lahko delujejo samostojno ali v 

kombinaciji. Dejavnike tveganja lahko v grobem razdelimo v tri skupine (Voglar in Šarabon, 2014; 

OSHA, 2007; Gauthy, 2007): 

– osebnostni (starost, telesna masa, fizična pripravljenost, kajenje, predhodna zdravstvena 

anamneza … ); 

– psihosocialni (stres, nezadovoljstvo na delovnem mestu, nezadosten nadzor nad izvajanimi 

nalogami in nizka raven samostojnosti, premajhna podpora sodelavcev, nadrejenih in 

vodstvenih delavcev … ); 
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– fizični (sklanjanje, obračanje, uporaba sile pri dvigovanju, prenašanju, vlečenju, potiskanju, 

visoka raven hrupa, prisilna in toga drža, slaba razsvetljava … ). 

 

 

2.4.1 Fizični dejavniki tveganja 

 

Kljub temu, da se dejavniki neprestano prepletajo in praviloma delujejo v kombinaciji, lahko 

razdelimo troje dejavnikov tveganja na delovnem mestu (Voglar in Šarabon, 2014):  

- delovna mesta, ki vključujejo rokovanje s težkimi bremeni; 

- delovna mesta, ki zahtevajo pretežno ponavljajoče se gibe; 

- delovna mesta, ki zahtevajo pretežno vzdrževano prilagojeno oz. prisilno držo.  

Težave se pojavijo takrat, ko je mehanična delovna obremenitev višja od kapacitete nosilnosti 

posameznih komponent kostno-mišičnega sistema. Poznamo dve temeljni skupini poškodb. Prvi tip 

poškodb povzroča težko breme, kar vodi do nenadne poškodbe strukture, in je pogosto akutna in 

boleča. Druga pa je rezultat dlje časa trajajoče obremenitve, kar vodi do naraščajoče bolečine in na 

koncu do disfunkcije dela kostno-mišičnega sistema (WHO, 2003). 

Na bolečine v spodnjem delu hrbta, vratu in ramenih močno vplivajo fizični dejavniki, kot je 

dvigovanje 6–15 kg težkega bremena več kot 10 krat na uro, pogosto dvigovanje s hrbtom in 

nepravilne drže telesa (Devereux, Rydstedt, Kelly, Weston in Buckle, 2004). Pri ženskah starosti od 18 

do 39 let je najtežje breme, ki ga lahko dvignejo, 15 kg, pri starosti nad 40 let pa 10 kg. Opozarjajo 

tudi, da je vsako dviganje bremen nad 10 kg lahko škodljivo, če razmere niso primerne, npr. v 

sklonjenem položaju, dvigovanje bremen, ki jih je težko prijeti … (Bilban, 1999). 

Poleg tega kombinacija fizičnih dejavnikov skupaj z neugodnim psihosocialnim okoljem še poveča 

možnost za nastanek KMO (Punnett in Wegman, 2004). 

 

 

2.4.2 Psihosocialni dejavniki tveganja  

 

Psihosocialni dejavniki, ki vplivajo na KMO, so nizka podpora sodelavcev, visoke zahteve delovnega 

mesta, nizka kontrola nad delom, nizka stopnja možnosti odločanja in nizko zadovoljstvo na 

delovnem mestu. Ti dejavniki tveganja vplivajo na bolečine v vseh delih telesa (Hauke, Flintrop, Brun 

in Rugulies, 2011). Psihosocialni dejavniki imajo večji vpliv predvsem pri lažjih in srednjih delovnih 

obremenitvah, kjer povečana mišična aktivacija predstavlja relativno izrazitejše povečanje 
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obremenitev hrbtenice. Pri težjih fizičnih delih ima povečanje aktivacije manjši vpliv, saj so 

obremenitve hrbtenice večje. Fizični in psihosocialni dejavniki so torej povezani in skupen vpliv je 

večdimenzionalen (Voglar in Šarabon, 2014).  

Psihološka obremenitev vpliva na razvoj KMO, prav tako pa simptomi KMO vplivajo na psihološko 

obremenitev. Prisotnost bolečin vodi do tega, da posameznik prevzame nove, prilagojene delovne 

tehnike, prisiljen je zmanjšati delovni tempo, kar pa, predvsem v želji vzdrževati obstoječ nivo 

produktivnosti in v enaki meri izpolnjevati delovne zahteve, lahko vodi do večje psihološke 

obremenitve. Na ta način pride do recipročnega efekta med KMO in psihološko delovno 

obremenitvijo (Larsman, Pousette in Hanse, 2007). 

Eden izmed psihosocialnih dejavnikov tveganja za pojav KMO je tudi stres. Stres je ključen kot vmesni 

faktor med fizičnimi in psihičnimi dejavniki tveganja ter bolečinami v hrbtu in rokah, saj poviša 

izpostavljenost dejavnikom tveganja na delovnem mestu. Poleg tega lahko omejuje zmožnost 

obrambe telesa in delovanja sistema za obnovo telesa, okrevanje po poškodbi traja dlje časa. Stres 

poviša psihološko in fizično občutljivost na bolečine (Devereux in sod., 2004). Obstaja nekaj razlag 

mehanizmov delovanja stresa na naš organizem; psihosocialni stres lahko inducira in podaljša 

mišično napetost in poveča občutljivost mišičnih tkiv (Lundberg, Dohns, Melin, Sandsjö, Palmerud, 

Kadefors, Ekström in Parr, 1999), zniža krvni pretok v zgornjih okončinah (Schleifer, Ley in Spalding, 

2002) ali pa blokira anabolno aktivnost, ki je odgovorna za obnovo mišičnih tkiv (Theorell, Emdad, 

Arnetz in Weingarten, 2001).  

 

 

2.5 Strategije za preprečevanje in omejevanje KMO 

 

KMO vplivajo na ljudi vseh starosti, močno pa naraščajo s staranjem in so eden izmed glavnih vzrokov 

fizične nezmožnosti. Z naraščanjem števila starejših ljudi po vsem svetu skupaj s spremembami v 

načinu življenja to breme postaja vedno večje. Zato velja upoštevati nekatere strategije, ki so 

namenjene celotni populaciji. Ljudje bi morali slediti zdravemu načinu življenja in se na ta način 

izogniti specifičnim tveganjem, ki so povezana s pojavom KMO. Za preprečevanje nastanka KMO in 

prekomernega obremenjevanja kostno-mišičnega sistema bi morali upoštevati naslednje ukrepe 

(European bone and joint health strategies project, 2005): 

– izvajanje fizičnih aktivnosti za ohranjanje fizične kondicije; 

– vzdrževanje idealne teže; 

– priporočen dnevni vnos kalcija in vitamina D; 
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– izogibanje kajenju; 

– izogibanje alkoholu; 

– promocija preventivnih programov za preprečevanje KMO; 

– promocija zdravja na delovnih mestih in športnih aktivnosti; 

– ozaveščanje ljudi o problemih, ki se nanašajo na kostno-mišični sistem. 

Študije poudarjajo pomen fizične vadbe in njihov preventivni učinek na razvoj KMO. Fizična vadba več 

kot 7 ur na teden deluje kot preventivni dejavnik pri razvoju KMO. Vzdržljivostna vadba kot je tek, 

plavanje, kolesarjenje, hoja, borilni športi in aerobna vadba lahko prepreči bolečine predvsem v 

spodnjem delu hrbta (Erick in Smith, 2013; Rošker, Kocjan in Šarabon, 2014).  

V primerih, ko nastopijo KMO, zgolj pasivnost in počitek nista dobra rešitev. Mirovanje po nastali 

poškodbi oziroma ob akutni bolečini namreč vodi k sekundarnim spremembam živčno-mišičnega 

delovanja in s tem podaljšuje čas rehabilitacije in njeno kakovost. Vse več je raziskovalnih dokazov v 

prid zgodnji aktivnosti po nastali poškodbi, vendar mora biti ta aktivnost pravilno usmerjena in ne 

sme vsebovati hitrih preskokov v celokupno delovno obremenitev. Zaposlene bi bilo v primeru težav 

smiselno naučiti uporabe sprostitvenih tehnik in samomasaže obremenjene mišice, športne 

aktivnosti pa bi morale biti usmerjene v bolj dinamične obremenitve (Voglar in Šarabon, 2014). 

Raziskave so pokazale, da tudi visoko intenzivna aerobna vadba zmanjša bolečine in psihološko 

obremenitev pri ljudeh s kroničnimi obolenji kostno-mišičnega sistema. V longitudinalni študiji, ki je 

trajala 12 mesecev, so zaznali za 41 % nižjo bolečino, povrnitev izgubljenih funkcij pri 31 % in 

zmanjšanje psihične obremenitve za 31 %. Redna visoko intenzivna aerobna vadba je ublažila 

bolečine in tudi psihološko obremenitev pri ljudeh s kronično bolečino v spodnjem delu hrbta, v vseh 

starostnih skupinah. Rezultati te raziskave kažejo na pomembno vlogo visoko intenzivne aerobne 

fizične aktivnosti pri zmanjšanju simptomov KMO (Chatzitheodorou, Kabitsis, Malliou in Mougios, 

2007). 

Poleg intenzivne aerobne vadbe so kot kurativni ukrep pri obolenjih kostno-mišičnega sistema 

koristne tudi raztezne vaje in vaje za moč mišic. V raziskavi so preučevali vpliv vaj za korekcijo drže, ki 

so jih izvajali osem tednov, trikrat tedensko po dvajset minut. Ugotovili so, da so bile po izvedenem 

programu bolečine udeležencev nižje kot pred tem. Še posebej so bile opazne razlike v bolečinah v 

ramenih in spodnjem delu hrbta (Kim, Cho, Park, Yang, 2015).  
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2.6 Kostno-mišična obolenja v izobraževalnem sektorju 

 

Po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (OSHA, 2007b) ima izobraževalni sektor 

enega najnižjih odstotkov zaposlenih, ki so izpostavljeni dejavnikom tveganja, povezanih z nastankom 

KMO. Ima tudi enega izmed najnižjih odstotkov zaposlenih, ki menijo, da je njihovo zdravje ogroženo 

zaradi bolečin v spodnjih ali zgornjih okončinah, ramenih in vratu. 

V primerjavi z zgornjo trditvijo iz leta 2007 pa podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje do leta 

2018 kažejo drugačno sliko. 

 

Slika 1: Indeks frekvence po letih (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019) 

 

V Sliki 1 so prikazani indeksi frekvence (IF) (število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega 

staleža na 100 zaposlenih v 1 letu) za bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva po letih. IF 

je v izobraževalnem sektorju do leta 2013 nekoliko nižji glede na vse gospodarske dejavnosti skupaj, 

od leta 2014 do vključno leta 2018 pa preseže vrednosti, ki veljajo za vse zaposlene v Sloveniji. Iz tega 

lahko sklepamo, da težave s kostno-mišičnim sistemom v izobraževalnem sektorju niso zanemarljive 

in da vsekakor zaslužijo pozornost. 

V slovenskem prostoru raziskav, ki bi se ukvarjale s problematiko KMO med zaposlenimi v 

izobraževanju, nismo zasledili. Glede na raziskave v tujih državah pa sta Erick in Smith (2011) pri 

sistematičnem pregledu literature ugotovila, da se stopnja razširjenosti KMO med učitelji in vzgojitelji 

giba med 40 % in 95 %. Najbolj ogrožena mesta za poškodbe so hrbet, vrat in zgornje okončine. 

Različni dejavniki, kot so spol, starost, delovna doba ter nepravilna drža, so povezani z višjo 

prevalenco KMO.  
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V splošnem je zelo malo literature, ki obravnava problematiko razširjenosti KMO med vzgojitelji, še 

manj pozornosti pa je usmerjeno v to, kako zmanjšati razširjenost KMO v predšolskem okolju, 

predvsem v smislu opredelitve potencialnih dejavnikov tveganja, ki vplivajo na verjetnost razvoja 

KMO (Burford, Ellegast, Weber, Brehmen, Groneberg, Sinn-Behrendt in Bruder, 2017). 

 

 

2.7 Kostno-mišična obolenja vzgojiteljev predšolskih otrok 

 

2.7.1 Psihofizične zahteve vzgojiteljev 

 

Vzgojitelj predšolskih otrok ima ključno vlogo pri otrokovem osebnostnem razvoju, saj se otrok z njim 

istoveti in ga posnema. Za uspešno opravljanje poklica je potrebno veselje do dela z otroki, znanje s 

področja komunikacij in obvladovanje socialnih veščin. Pomemben je ustrezen odnos do otrok, 

staršev in drugih zaposlenih v vrtcu. Delo vzgojiteljev vključuje veliko čustvenih in psihičnih 

obremenitev, zato je zaželeno dobro zdravstveno stanje. Zaradi narave dela so pogostejša kronična 

obolenja hrbtenice, glasilk in sluha. Poleg tega so vzgojitelji zaradi nenehne potrebe po ustvarjalnosti 

in inovativnosti izpostavljeni tudi pojavu poklicnega izgorevanja (Zavod RS za zaposlovanje, 2019). 

Zdravje in dobro počutje so torej pomembne determinante za kvalitetno delo z otroki in za uspešno 

izvajanje programov v vrtcu. Pogovori in aktivnosti za zdravo in varno življenje v vrtcih se preveč 

pogosto nanašajo le na zdravje in varnost otrok, pozablja pa se na zaposlene, ki delajo z otroki. Dobro 

fizično in psihično zdravje vzgojiteljev sta osnova za kvalitetno delo s predšolskimi otroki. Vzgojitelji 

predšolskih otrok so na delovnem mestu izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja, ki ogrožajo 

njihovo zdravje in počutje; infekcijske bolezni, stres in izgorelost, podvrženi so tudi različnim 

ergonomskim in fizičnih obremenitvam (Gratz in Claffey, 1996).  

Vzgojitelji tekom dneva izvajajo številne naloge; skrbijo za osnovne fizične potrebe otrok, kot so 

hranjenje in previjanje, ter zagotavljajo spodbudno učno okolje in aktivnosti, ki stimulirajo fizično, 

čustveno, kognitivno in socialno rast in razvoj otrok. Vse to pa vključuje veliko fizičnih aktivnosti, med 

katerimi so dvigovanje in prenašanje otrok in pripomočkov, sklanjanje, pripravo obrokov, sedenje na 

tleh … (Gratz, Claffey, King in Scheuer, 2002).  
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2.7.2 Fizični dejavniki tveganja pri vzgojiteljih 

 

Delovno okolje vzgojiteljev predšolskih otrok je zelo ekstremno. Pri delu z otroki je prisotnih mnogo 

fizičnih dejavnikov tveganja, ki jih pogosto povezujemo s kroničnimi poškodbami kostno-mišičnega 

sistema (Bright in Calabro, 1999). 

King, Gratz, Scheuer in Claffey (1996) so opredelili problemska področja dela v vrtcu, ki povzročajo 

KMO: 

– nepravilno dvigovanje otrok, igrač, pripomočkov, opreme; 

– neprimerna delovna višina (mize in stoli, ki so primerni višini otrok); 

– dvigovanje otrok v in iz otroških posteljic; 

– pogosto sedenje na tleh brez podpore hrbtu; 

– pogosto poseganje po materialu, ki se nahaja nad višino ramen; 

– pogosto dvigovanje otrok na in s previjalne mize; 

– nenadni in močni gibi v kombinaciji z nepravilno držo. 

V literaturi je med najpogostejšimi vzroki za KMO (predvsem za bolečine v predelu hrbta) navedeno 

dvigovanje in nošenje otrok (McGrath in Huntington, 2007; Sanders in Morse, 2005) ter premikanje 

pohištva (Doan, Awosoga, Provost, Blinch in Hudson, 2017). Vzgojitelji zelo pogosto dvigujejo 

bremena, ki so težja od 5 kg, večina jih dviguje z upognjenim trupom (Doan in sod., 2017). 

Dvigovanje in prenašanje otrok je pogostejše predvsem v prvi starostni skupini (Grant, Habes in 

Tepper, 1995). Tveganje za poškodbe hrbta je štirikrat večje v primeru, če s tal dvigujemo otroke, ki 

so težji od 11 kg, pri čemer uporabljamo upognjen hrbet in ravna kolena (Mundt, 1993, v Sanders in 

Morse, 2005). Frekvenca dvigovanja je v drugi starostni skupini sicer nižja, poveča pa se teža otrok 

(Sanders in Morse, 2005). 

 

 

2.7.3 Psihosocialni dejavniki tveganja pri vzgojiteljih predšolskih otrok 

 

Delovno področje predšolske vzgoje je poseben izziv, saj se od vzgojiteljev pričakuje visoka čustvena 

in kognitivna vključenost. Psihosocialni dejavniki tveganja, ki jih lahko zaznamo pri delu v predšolski 

vzgoji, so predvsem časovni pritiski, zadovoljevanje otrokovih potreb, spopadanje s konfliktnimi 

situacijami, sodelovanje s starši otrok in vzdrževanje pozitivnih medosebnih odnosov med 

zaposlenimi (Larsman in sod., 2007; McGrath in Huntington, 2007). Poleg tega so med vzgojitelji 

prisotni močni notranji dejavniki, ki vključujejo vzgojiteljeva pričakovanja glede njihovega poklica in 

njihova lastna percepcija, ali so ta pričakovanja zmožni uresničiti. Pogosto se pojavlja dvom, ali so 
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uresničili vse cilje, ki so si jih zadali. Vsi ti dejavniki povišajo nivo zaznanega stresa. Stres med 

vzgojitelji povzročajo tudi nekatere organizacijske zahteve, kot so vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v skupino, pogosta srečanja izven delovnega časa, pisanje obsežnih poročil ter 

zagotavljanje materiala in opreme. Stres med vzgojitelji ima torej več dimenzij (Kelly in Berthelsen, 

1995). 

Večina vzgojiteljev je sicer profesionalno zadovoljnih, saj imajo pomembno vlogo pri razvoju otrok 

(Kumer, 2013). Kljub temu pa delo z otroki zahteva odgovornost, veliko energije, pozornosti, 

budnosti, občutljivosti in empatije, zato se lahko med vzgojitelji poleg stresa pojavi tudi izgorelost 

(Sottimano, Guidetti, Converso in Viotti, 2018). Raziskovalci so ugotovili, da je med vzgojitelji visoka 

stopnja psihične izgorelosti. Izgorelost je opredeljena s čustveno izčrpanostjo, depersonalizacijo in 

zmanjšano delovno uspešnostjo, kar pomeni, da izgorelost povzroča izgubo produktivnosti zaposlenih 

in tako ogrozi kvaliteto dela vzgojiteljev (Al-Adwan in Al-Khayat, 2017; Sottimano in sod., 2018). Poleg 

že naštetih vzrokov za izgorelost so raziskovalci izpostavili še problem nizke zaposljivosti kadra, ki so v 

želji, da bi obdržali zaposlitev, še pod večjim pritiskom (Al-Adwan in Al-Khayat, 2017). 

Psihosocialni dejavniki povečajo tveganje za pojav KMO pri vzgojiteljih predšolskih otrok. Po drugi 

strani pa KMO oslabijo psihološko zdravje zaposlenih in tako se na nek način aktivira spirala, ki vodi v 

vzgojiteljevo zmanjšano zmožnost za delo, na ta način pa so oškodovani tudi otroci. Zdravje je ključen 

vir, ki lahko vpliva na odnos zaposlenega do dela. Fizično zdravje omogoča zaposlenim, da bolje 

izkoristijo svoje psihološke zmožnosti (Converso, Viotti, Sottimano, Cascio in Guidetti, 2018). 

 

 

2.7.4 Osebnostni dejavniki tveganja  

 

Višja starost, daljša delovna doba in ženski spol povečujejo tveganje za nastanek KMO pri vzgojiteljih. 

Dolžina delovne dobe povečuje tveganje za bolečine v vratu, spodnjem delu hrbta, starost pa vpliva 

na bolečine v zgornjih in spodnjih okončinah. Ženski spol je povezan s povišano prevalenco bolečin v 

vratu, spodnjem delu hrbta in spodnjih okončinah (Başkurt, Başkurt in Gelecek, 2011). 

Nekatere raziskave kažejo, da je daljša delovna doba pozitivno povezana s KMO (Başkurt in sod., 

2011; King, Gratz in Kleiner, 2006), medtem ko druge trdijo, da mlajši učitelji in vzgojitelji večkrat 

poročajo o KMO (Chiu in Lam, 2007). Razlog bi lahko bil v tem, da se zaposleni s krajšo delovno dobo, 

ki so na začetku svoje poklicne poti, še niso dobro prilagodili novemu delovnemu okolju in da fizični 

ter predvsem psihološki stres močneje vplivata na njihov kostno-mišični sistem (Erick in Smith, 2011).  
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2.7.5 Priporočila in prilagoditve 

 

Zadovoljni, srečni in zdravi zaposleni so bolj produktivni na delovnem mestu. V vrtcih produktivnost 

vzgojiteljev neposredno vpliva na otroke. Na delovno uspešnost zaposlenih v vrtcih vplivajo tudi 

bolečine v kostno-mišičnem sistemu. KMO niso rezultat ene same poškodbe. Čeprav lahko bolečino 

nenadno začutimo, je to rezultat kombinacije več dejavnikov, kot so slaba telesna drža, slaba telesna 

mehanika, stresno življenje in delo, izguba gibljivosti in splošen upad telesne aktivnosti. Kljub temu 

pa imamo lahko nadzor nad večino teh dejavnikov. Lahko izboljšamo našo držo in telesno mehaniko, 

s pomočjo sodelavcev lahko izboljšamo ergonomsko organizacijo delovnega mesta. In konec koncev 

lahko tudi redno fizično vadimo in s tem izboljšamo fleksibilnost in splošno kondicijo. Ključ do tega je 

izobraževanje vzgojiteljev (Wortman, 2001). V vrtce bi morali implementirati izobraževalne 

programe, ki bi bili usmerjeni v učenje tehnik za izvajanje dnevne rutine brez negativnih vplivov na 

kostno-mišični sistem. Izobraževalni programi bi se morali nanašati na prilagoditve pri delu z otroki, 

spremembe delovnega okolja in prilagoditve dnevne rutine. Vzgojitelji bi se morali izobraževati o 

uporabi pravilne telesne mehanike pri dvigovanju in prenašanju, kar bi bilo v pomoč pri zagotavljanju 

pravilne drže telesa in pri identificiranju nalog, ki lahko povečajo tveganje za razvoj KMO (Sanders in 

Morse, 2005; Converso in sod., 2018). 

V delo vzgojiteljev bi morali integrirati nekatere osnovne principe telesne mehanike (Sanders, 2004): 

– pri dvigovanju breme držimo čim bližje telesu; 

– dvigujemo z ravnim hrbtom, pri tem se upogibamo v bokih in kolenih; 

– izogibamo se rotacijam trupa, telo premikamo začenši z nogami; 

– breme raje potiskamo kot vlečemo; 

– če stojimo, eno nogo položimo na nižji stol, saj s tem podpremo spodnji del hrbta. 

 

Pomembna je tudi pravilna ergonomska ureditev delovnega mesta, zato bi bilo smiselno sprejeti 

določene ukrepe, ki bi vključevali preureditev opreme v vrtcih. S tem bi dobili ergonomsko bolj 

primerno okolje, ki bi minimaliziralo pojavljanje gibov, ki obremenjujejo telesa vzgojiteljev in lahko 

povzročijo poškodbe kostno-mišičnega sistema (Converso in sod., 2018). Dobro ergonomsko 

oblikovano delovno okolje je povezano z dobrim psihološkim počutjem zaposlenih v vrtcih. 

Zagotovitev primernega pohištva za odrasle izboljša mentalno zdravje zaposlenih (Wong, 2015). 

Ergonomska priporočila, ki bi jih morali upoštevati vzgojitelji predšolskih otrok, so naslednja (King in 

sod., 1996): 

– uporaba pravilnih tehnik dvigovanja; 

– uporaba pravilnih tehnik prenašanja; 

– spodbujanje samostojnosti otrok; 
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– uporaba primernih stolov za sedenje, klečanje; 

– uporaba stolov, ki so primerni za odrasle; 

– izvajanje razteznih vaj tekom dneva; 

– uporaba stopnice za zmanjševanje višine pri dvigovanju otrok; 

– zmanjševanje velikosti in teže obremenitve; 

– pomoč sodelavcev pri dvigovanju otrok; 

– uporaba stopnice pri poseganju po višje ležečih predmetih; 

– prilagoditev otroških posteljic (drsna stena); 

– uporaba stopnice za otroke pri vzdrževanju osebne higiene; 

– zagotavljati preventivno izobraževanje o pravilnih tehnikah dela, drže in ostalih dejavnikov, ki 

pomagajo ohranjati zdravje zaposlenih. 

 

Tudi ostali avtorji kot prilagoditev za zmanjšanje fizičnih dejavnikov tveganja za pojav KMO 

priporočajo uporabo prilagojene stopnice za otroke in po višini nastavljivega stola za vzgojitelja kot 

pomoč pri obuvanju in oblačenju. Vzgojitelj se na ta način izogne sklanjanju in lahko v sedečem 

položaju pomaga otroku. Iz tega položaja je tudi dvigovanje otrok precej manj obremenjujoče za 

hrbet. Dvig bremena, ki je vsaj 30 cm dvignjen od tal, je precej manj stresen za hrbet kot dvigovanje s 

tal. Previsoka previjalna miza vpliva na bolečine v zgornjem delu hrbta in ramena, prenizka pa 

obremenjuje srednji in spodnji del hrbta, zato je priporočljiva previjalna miza, na katero lahko otrok 

spleza sam (Burford in sod., 2017; Sanders, 2004). 

Poleg ergonomskih prilagoditev in izobraževanj o pravilni telesni mehaniki bi morali vzgojitelji imeti 

ustrezno podporo v smislu treningov za uspešno reševanje konfliktov med sodelavci in s starši. Z 

delom povezani psihosocialni dejavniki tveganja so povezani s pojavom KMO, zato bi ustrezno 

izobraževanje omogočilo, da bi se vzgojitelji lažje spopadali s čustvenimi vidiki svojega dela in s tem 

zmanjšali stres na delovnem mestu ter na ta način preprečili povečevanje KMO (Sottimano in sod., 

2018). Kot preventivno prakso bi morali vrtci uvesti ustrezno vadbo na delovnem mestu; npr. 

raztezne vaje kot del dnevne rutine, saj lahko pomembno zmanjšajo napetost v mišicah (Koch, 

Kersten, Stranzinger in Neinhaus, 2017). 

KMO, ki so posledica obremenitev na delovnem mestu, predstavljajo vedno večji problem med 

zaposlenimi. Pri pregledu literature nismo zasledili nobene raziskave glede pojavnosti kostno-

mišičnih obolenj med vzgojitelji v Sloveniji. V diplomskem delu želimo preučiti, kakšna je razširjenosti 

kostno-mišičnih obolenj med vzgojitelji, kateri predeli telesa so največkrat prizadeti ter analizirati 

dejavnike, ki vplivajo na razvoj kostno-mišičnih obolenj. 
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3 CILJI 

 

Glede na predmet in problem smo zastavili naslednje cilje: 

– ugotoviti razširjenost kostno-mišičnih obolenj med vzgojitelji; 

– analizirati različne dejavnike, ki vplivajo na pojav kostno-mišičnih obolenj; 

– ugotoviti najpogostejša področja kostno-mišičnih obolenj med vzgojitelji. 

 

 

4 HIPOTEZE 

 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Več kot polovica vzgojiteljev zaznava bolečine v mišicah in sklepih. 

H2: Vzgojitelji najpogosteje in najintenzivneje zaznavajo bolečine v predelu spodnjega dela hrbta. 

H3: Doživljanje stresa na delovnem mestu je povezano s pogostostjo zaznavanja in intenziteto 

bolečin v  mišicah in sklepih. 

H4: Telesna aktivnost je povezana s pogostostjo zaznavanja in intenziteto bolečin v mišicah in sklepih. 

H5: Pojavnost bolečin v mišicah in sklepih ter njihova intenziteta je višja pri vzgojiteljih, ki delajo v 

prvi starostni skupini otrok. 

 

 

5 METODE DELA  

 

5.1 Metoda 

 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja ter 

kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

 

5.2 Vzorec  

 

Vzorec anketirancev je nenamenski. V raziskavi je sodelovalo 155 vzgojiteljev predšolskih otrok iz 

različnih vrtcev v Sloveniji, ki so se odzvali povabilu na sodelovanje. Med njimi je bilo 95,5 % žensk ter 
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4,5 % moških. Starostna struktura anketirancev je bila naslednja: 26,5 % anketiranih vzgojiteljev je 

bilo starih od 20 do 30 let, 34,8 % od 31 do 40 let ter 38,7 % 41 let in več. 51,6 % anketiranih 

vzgojiteljev je imelo delovno dobo od 0 do 10 let, 28,4 % od 11 do 20 let, 8,4 % od 21 do 30 let ter 

11,6 % od 31 do 40 let. Več kot polovica anketiranih oz. 62,6 % je zadnje leto delalo v drugi starostni 

skupini, medtem ko je bilo 37,4 % takšnih, ki so delali v prvi starostni skupini. 

 

 

5.3 Vzorec spremenljivk 

 

Za potrebe diplomskega dela smo oblikovali anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz treh delov. Prvi del 

je vseboval spremenljivke demografskega tipa (spol, starost, delovno mesto, skupno število let v 

vzgoji in izobraževanju, starostna skupina, v kateri so bili zaposleni v zadnjem letu), drugi del je 

vseboval vprašanja o oceni zadovoljstva na delovnem mestu, občutenju stresa in telesnih aktivnostih, 

tretji del pa je zajemal vprašanja o oceni kostno-mišičnih obolenj (zaznave bolečin na posameznih 

delih telesa, aktivnostih, pri katerih te bolečine občutijo, ter bolniškem staležu). 

 

 

5.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga 1). Prvi in drugi del vprašalnika 

smo oblikovali sami, tretji del pa smo povzeli po vprašalniku CMDQ (angl. Cornell Musculoskeletal 

Discomfort Questionnaires) (Hedge in sod., 1999). Anketni vprašalnik smo po predhodnem dogovoru 

z vodstvom po pošti poslali v vrtec. Celoten proces zbiranja in obdelave podatkov je potekal 

anonimno. Podatke smo uporabili le za namen raziskave diplomskega dela. 

 

 

5.5 Obdelava podatkov 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo izvedli analizo statističnih podatkov. Odgovore na anketna 

vprašanja smo obdelali s programskim paketom IBM SPSS Statistics 25 (Statistical Package for The 

Social Science). Za obdelavo smo uporabili opisno statistiko (povprečja, standardni odkloni, 

koeficienti asimetrije in sploščenosti, minimumi, maksimumi) in inferenčno statistiko (Hi-kvadrat test 

enakih verjetnosti, t-test za neodvisne vzorce ter bivariantno analizo povezanosti). 
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6 REZULTATI  

 

Poglavje »Rezultati« vsebuje dve poglavji. V prvem poglavju so predstavljeni rezultati po vprašanjih 

anketnega vprašalnika, v drugem pa so predstavljeni rezultati glede na postavljene hipoteze. 

 

 

6.1 Rezultati po vprašanjih 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. 

 

6.1.1 Zadovoljstvo, utrujenost in stres na delovnem mestu 

 

Tabela 1: Zadovoljstvo na delovnem mestu 

Ali ste z delom, ki ga opravljate, 
zadovoljni? 

f f (%) 

Zelo nezadovoljen 1 0,6 

Nezadovoljen 1 0,6 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 6 3,9 

Zadovoljen 66 42,6 

Zelo zadovoljen 81 52,3 

Skupaj 155 100,0 

 

Na vprašanje, ali so na delovnem mestu zadovoljni, je več kot polovica oz. 52,3 % anketiranih 

odgovorila, da je z delom, ki ga opravljajo, zelo zadovoljnih, 42,6 % zadovoljnih, 4,5 % niti zadovoljnih 

niti nezadovoljnih ter 0,6 % nezadovoljnih oziroma zelo nezadovoljnih. 

 

Tabela 2: Utrujenost na delovnem mestu 

Kako pogosto ste na 
delovnem mestu utrujeni? 

f f (%) 

Nikoli 1 0,6 

Redko 45 29,0 

Občasno 54 34,8 

Pogosto 45 29,0 

Zelo pogosto 10 6,5 

Skupaj 155 100,0 
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Na vprašanje »Kako pogosto ste na delovnem mestu utrujeni?« je 34,8 % anketiranih odgovorilo, da 

so na delovnem mestu občasno utrujeni, 29,0 % redko, prav tako jih je 29,0 % pogosto, 6,5 % zelo 

pogosto medtem ko jih le 0,6 % ni nikoli utrujenih. 

 

Tabela 3: Doživljanje stresa na delovnem mestu 

Kako stresno doživljate svojo 
delo vzgojitelja? 

f f (%) 

Ni stresno 2 1,3 

Rahlo stresno 25 16,1 

Zmerno stresno 69 44,5 

Precej stresno 46 29,7 

Zelo stresno 13 8,4 

Skupaj 155 100,0 

 

44,5 % anketiranih doživlja delo vzgojitelja zmerno stresno, 29,7 % precej stresno,  16,1 % rahlo 

stresno, 8,4 % zelo stresno, medtem ko jih 1,3 % delo vzgojitelja sploh ne doživlja stresno. 

 

Tabela 4: Pogostost občutenja napetosti, stresa, pritiska 

Kako pogosto se na 
delovnem mestu počutite 
napete, pod stresom ali 
velikim pritiskom? 

f f (%) 

Nikoli 5 3,2 

Redko 58 37,4 

Občasno 54 34,8 

Pogosto 27 17,4 

Zelo pogosto 11 7,1 

Skupaj 155 100,0 

 

34.8 % anketiranih se na delovnem mestu občasno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom, 

37,4 % redko, 17,4 % pogosto, 7,1 % zelo pogosto, 3,2 % anketiranih pa se na delovnem mestu nikoli 

ne počutijo utrujene. 
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Tabela 5: Ocena zadovoljstva in stresa na delovnem mestu 

 Št. enot Povprečje 

(x)̄ 
Std. odklon 

(σ) 

Ali ste z delom, ki ga opravljate 
zadovoljni? 

155 4,46 0,65 

Kako pogosto ste na delovnem 
mestu utrujeni? 

155 3,12 0,93 

Kako stresno doživljate svojo 
delo vzgojiteljice? 

155 3,28 0,88 

Kako pogosto se na delovnem 
mestu počutite napete, pod 
stresom ali velikim pritiskom? 

155 2,88 0,98 

 

Anketirani so na petstopenjski lestvici ocenjevali zadovoljstvo z delom, pri čemer ocena 1 pomeni, da 

so zelo nezadovoljni, ocena 5 pa, da so zelo zadovoljni. Anketirani so povprečno gledano zadovoljni z 

delom, ki ga opravljajo (x ̄= 4,46, σ = 0,65). Na petstopenjski lestvici so ocenili, kako pogosto so na 

delovnem mestu utrujeni, kjer ocena 1 pomeni, da niso nikoli utrujeni, ocena 5 pa, da so zelo pogosto 

utrujeni na delovnem mestu. Anketirani so povprečno gledano občasno utrujeni na delovnem mestu 

(x ̄= 3,12, σ = 0,93). Stres, ki ga doživljajo na delovnem mestu, so ocenjevali na petstopenjski lestvici, 

pri čemer ocena 1 pomeni, da delo ni stresno, ocena 5 pa, da je delo zelo stresno, vzgojitelji svoje 

delo doživljajo zmerno stresno (x ̄= 3,28, σ = 0,88). Vzgojitelji so na petstopenjski lestvici ocenili tudi 

pogostost doživljanja napetosti, stresa in pritiska na delovnem mestu, pri čemer ocena 1 pomeni, da 

se nikoli ne počutijo napeti ali pod stresom, ocena 5 pa, da se tako počutijo zelo pogosto. Povprečno 

gledano se vzgojitelji redko do občasno počutijo na delovnem mestu napete, pod stresom ali velikim 

pritiskom (x ̄= 2,88, σ = 0,98). 

 

 

6.1.2 Fizična aktivnost vzgojiteljev 

 

Tabela 6: Pogostost izvajanja telesnih dejavnosti 

Kako pogosto ste telesno 
dejavni? 

f f (%) 

Nikoli  1 0,6 

Redko 11 7,1 

Občasno 53 34,2 

Pogosto 58 37,4 

Zelo pogosto 32 20,6 

Skupaj 155 100,0 
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37,4 % anketiranih je pogosto telesno dejavnih, 20,6 % zelo pogosto, 34,2 % občasno, 7,1 % redko, 

medtem ko jih 0,6 % ni nikoli telesno aktivnih. 

 

Tabela 7: Intenzivnost vadbe 

 

 

 

 

 

 

Pri 51,0 % anketiranih je intenzivnost vadbe srednja, pri 25,8 % je visoka, 4,5 % anketiranih je 

odgovorilo, da je njihova intenzivnost vadbe zelo visoka, pri 15,5 % je nizka, medtem ko je pri 3,2 % 

intenzivnost vadbe zelo nizka. 

 

Tabela 8: Vrste vadbe 

 Odgovori f (%) vseh 
odgovorov f f (%) 

hoja 141 35,1% 91,0% 

tek 53 13,2% 34,2% 

kolesarjenje 67 16,7% 43,2% 

aerobika 14 3,5% 9,0% 

pilates 18 4,5% 11,6% 

joga 22 5,5% 14,2% 

vaje za moč 41 10,2% 26,5% 

ples 24 6,0% 15,5% 

drugo 22 5,5% 14,2% 

Skupaj 402 100,0% 259,4% 

 

Anketirani so najpogosteje izvajali naslednje telesne aktivnosti: hoja (91,0 %), kolesarjenje (43,2 %), 

tek (34,2 %) ter vaje za moč (26,5 %).  

 

Tabela 9: Telesna aktivnost vzgojiteljev 

 Št. enot Povprečje 

(x)̄ 
Std. odklon 

(σ) 

Kako pogosto ste telesno dejavni? 155 3,70 0,90 

Kakšna je v povprečju intenzivnosti vaše vadbe? 155 3,13 0,84 

Kakšna je v povprečju 
intenzivnosti vaše vadbe? 

f f (%) 

Zelo nizka intenzivnost 5 3,2 

Nizka intenzivnost 24 15,5 

Srednja intenzivnost 79 51,0 

Visoka intenzivnost 40 25,8 

Zelo visoka intenzivnost 7 4,5 

Skupaj 155 100,0 
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Anketirani so na petstopenjski lestvici ocenjevali pogostost telesne dejavnosti (ocena 1 pomeni, da 

niso nikoli telesno dejavni, ocena 5 pa, da so zelo pogosto telesno dejavni) in intenzivnost njihove 

vadbe (ocena 1 pomeni, da je intenzivnost zelo nizka, ocena 5 pa, da je zelo visoka). Vzgojitelji so 

povprečno gledano pogosto telesno dejavni (x ̄= 3,70, σ = 0,90). V povprečju je njihova vadba srednje 

intenzivna (x ̄= 3,13, σ = 0,84). 

 

 

6.1.3 Bolečine v posameznih predelih telesa 

 

Bolečine v vratu 

Tabela 10: Pogostost zaznave bolečin in neprijetnega občutka v vratu 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v zadnjih 12 
mesecih zaznali težave (bolečine, neugoden občutek) v vratu. 

f f (%) 

Nikoli 38 24,5 

Redko 45 29,0 

Občasno 24 15,6 

Pogosto 27 17,4 

Zelo pogosto 21 13,5 

Skupaj 155 100,0 

 

29,0 % anketiranih je v zadnjih 12 mesecih redko občutila bolečine in neugoden občutek v vratu, 24,5 

% nikoli, 17,4 % pogosto, 13,5 % zelo pogosto, 15,6 % pa je bilo takšnih, ki so zadnjem letu občasno 

občutili bolečine v vratu. 

 

Tabela 11: Povezanost bolečine v vratu z delom 

Ali menite da so bolečine v vratu povezane z vašim delom?  f f (%) Veljavni f (%) 

Veljavni Da 53 34,2 35,6 

Ne 62 40,0 41,6 

Ne vem 34 21,9 22,8 

Skupaj 149 96,1 100,0 

Manjkajoči  6 3,9   

Skupaj 155 100,0   

 

35,6 % veljavno anketiranih meni, da so bolečine in neugoden občutek v vratu povezane z njihovim 

delom, 41,6 % se s tem ne strinja, medtem ko jih je 22,8 % neodločenih oz. ne vedo, ali bi lahko 

bolečine v vratu povezali z njihovim delom. 
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Bolečine v ramenih 

   

Tabela 12: Pogostost zaznave bolečine in neugodnega občutka v ramenih 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v zadnjih 12 
mesecih zaznali težave (bolečine, neugoden občutek) v ramenih. 

f f (%) 

Nikoli 40 25,8 

Redko 43 27,8 

Občasno 23 14,8 

Pogosto 28 18,1 

Zelo pogosto 21 13,5 

Skupaj 155 100,0 

 

27,8 % anketiranih je v zadnjih 12 mesecih redko občutila bolečine in neugoden občutek v ramenih, 

25,8 % nikoli, 18,1 % pogosto, 13,5 % zelo pogosto, 14,8 % pa je v zadnjem letu bolečine v ramenih 

občutilo občasno. 

 

Tabela 13: Povezanost bolečine v ramenih z delom 

Ali menite da so bolečine v ramenih povezane z vašim 

delom? 

f f (%) Veljavni f (%) 

Veljavni Da 58 37,4 40,6 

Ne 52 33,5 36,4 

Ne vem 33 21,3 23,1 

Skupaj 143 92,3 100,0 

Manjkajoči  12 7,7  

Skupaj 155 100,0  

 

40,6 % veljavno anketiranih meni, da so bolečine in neugoden občutek v ramenih povezane z 

njihovim delom, 36,4 % se s tem ne strinja, medtem ko jih je 23,1 % neodločenih oz. ne vedo, ali bi 

lahko povezali bolečine v ramenih z njihovim delom. 
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Bolečine v zgornjem delu hrbta 

 

Tabela 14: Pogostost zaznave bolečine in neugodnega občutka v zgornjem delu hrbta 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v zadnjih 12 
mesecih zaznali težave (bolečine, neugoden občutek) v zgornjem 
delu hrbta. 

f f (%) 

Nikoli 36 23,3 

Redko 32 20,6 

Občasno 35 22,6 

Pogosto 34 21,9 

Zelo pogosto 18 11,6 

Skupaj 155 100,0 

 

20,6 % anketiranih je v zadnjih 12 mesecih redko občutila bolečine in neugoden občutek v zgornjem 

delu hrbta, 23,3 % nikoli, 21,9 % pogosto, 11,6 % zelo pogosto ter 22,6 %, je bilo takšnih, ki so v 

zadnjem letu občasno občutili bolečine v zgornjem delu hrbta. 

 

Tabela 15: Povezanost bolečine v zgornjem delu hrbta z delom 

Ali menite da so bolečine v zgornjem delu hrbta povezane z 

vašim delom? 

f f (%) Veljavni f (%) 

Veljavni Da 81 52,3 54,7 

Ne 37 23,9 25,0 

Ne vem 30 19,4 20,3 

Skupaj 148 95,5 100,0 

Manjkajoči  7 4,5  

Skupaj 155 100,0  

 

Več kot polovica veljavno anketiranih (54,7 %) meni, da so bolečine in neugoden občutek v zgornjem 

delu hrbta povezane z njihovim delom, 25,0 % se s tem ne strinja, 20,3 % pa je neodločenih oz. ne 

vedo, ali bi lahko povezali bolečine v zgornjem delu hrbta z njihovim delom. 
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Bolečine v spodnjem delu hrbta 

 

Tabela 16: Pogostost zaznave bolečine in neugodnega občutka v spodnjem delu hrbta 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v zadnjih 12 
mesecih zaznali težave (bolečine, neugoden občutek) v spodnjem 
delu hrbta. 

f f (%) 

Nikoli 13 8,4 

Redko 34 21,9 

Občasno 39 25,2 

Pogosto 42 27,1 

Zelo pogosto 27 17,4 

Skupaj 155 100,0 

 

21,9 % anketiranih je v zadnjih 12 mesecih redko občutila bolečine in neugoden občutek v spodnjem 

delu hrbta, 8,4 % nikoli, 27,1 % pogosto, 17,4 % zelo pogosto ter 25,2 %, je bilo takšnih, ki so bolečine 

v spodnjem delu hrbta občutili v zadnjem letu občasno. 

 

Tabela 17: Povezanost bolečine v spodnjem delu hrbta z delom 

Ali menite da so bolečine v spodnjem delu hrbta povezane z 

vašim delom? 

f f (%) Veljavni f (%) 

Veljavni Da 100 64,5 67,6 

Ne 25 16,1 16,9 

Ne vem 23 14,8 15,5 

Skupaj 148 95,5 100,0 

Manjkajoči  7 4,5  

Skupaj 155 100,0  

 

Več kot tretjina (67,6 %) veljavno anketiranih meni, da so bolečine in neugoden občutek v spodnjem 

delu hrbta povezane z njihovim delom, 16,9 % se s tem ne strinja, med tem ko jih je 15,5 % 

neodločnih oz. ne vedo, ali bi lahko povezali bolečine v spodnjem delu hrbta z njihovim delom. 
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Bolečine v kolenih 

 

Tabela 18: Pogostost zaznave bolečine v kolenih 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v zadnjih 12 
mesecih zaznali težave (bolečine, neugoden občutek) v kolenih. 

f f (%) 

Nikoli 72 46,4 

Redko 38 24,5 

Občasno 22 14,2 

Pogosto 17 11,0 

Zelo pogosto 6 3,9 

Skupaj 155 100,0 

 

24,5 % anketiranih je v zadnjih 12 mesecih redko občutila bolečine in neugoden občutek v kolenih, 

46,4 % nikoli, 11,0 % pogosto, 3,9 % zelo pogosto ter 14,2 %, je bilo takšnih, ki so bolečine v kolenih 

občutili v zadnjem letu občasno. 

 

Tabela 19: Povezanost bolečine v kolenih z delom 

Ali menite da so bolečine v kolenih povezane z vašim delom? f f (%) Veljavni f (%) 

Veljavni Da 33 21,3 23,2 

Ne 86 55,5 60,6 

Ne vem 23 14,8 16,2 

Skupaj 142 91,6 100,0 

Manjkajoči  13 8,4  

Skupaj 155 100,0  

 

23,2 % veljavno anketiranih meni, da so bolečine in neugoden občutek v kolenih povezane z njihovim 

delom, 60,6 % se s tem ne strinja medtem ko jih je 16,2 % neodločenih oz. ne vedo, ali bi lahko 

povezali bolečine v kolenih z njihovim delom. 
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Bolečine v rokah 

 

Tabela 20: Pogostost zaznave bolečine v rokah 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v zadnjih 12 
mesecih zaznali težave (bolečine, neugoden občutek) v rokah. 

f f (%) 

Nikoli 80 51,6 

Redko 35 22,6 

Občasno 19 12,3 

Pogosto 14 9,0 

Zelo pogosto 7 4,5 

Skupaj 155 100,0 

 

22,6 % anketiranih je v zadnjih 12 mesecih redko občutila bolečine in neugoden občutek v rokah, 

51,6 % nikoli, 9,0 % pogosto, 4,5 % zelo pogosto ter 12,3 %, je bilo takšnih, ki so bolečine v rokah 

občutili v zadnjem letu občasno. 

 

Tabela 21: Povezanost bolečine v rokah z delom 

Ali menite da so bolečine v rokah povezane z vašim delom? f f (%) Veljavni f (%) 

Veljavni Da 43 27,8 30,7 

Ne 76 49,0 54,3 

Ne vem 21 13,5 15,0 

Skupaj 140 90,3 100,0 

Manjkajoči  15 9,7  

Skupaj 155 100,0  

30,7 % veljavno anketiranih meni, da so bolečine in neugoden občutek v rokah povezane z njihovim 

delom, 54,3 % se s tem ne strinja med tem ko jih je 15,0 % neodločnih oz. ne vedo, ali bi lahko 

povezali bolečine v rokah z njihovim delom. 
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Intenzivnost bolečin 

 
Tabela 22: Ocena zaznave stopnje bolečine 

 N Povprečje 
(x̄) 

St.odklon 
(σ) Veljavni Manjkajoči 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, 
kakšno stopnjo bolečine ste zaznali v 
vratu. 

151 4 2,54 1,32 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, 
kakšno stopnjo bolečine ste zaznali v 
ramenih. 

149 6 2,50 1,23 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, 
kakšno stopnjo bolečine ste zaznali v 
zgornjem delu hrbta. 

150 5 2,55 1,22 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, 
kakšno stopnjo bolečine ste zaznali v 
spodnjem delu hrbta. 

151 4 3,01 1,26 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, 
kakšno stopnjo bolečine ste zaznali v 
kolenih. 

148 7 1,98 1,18 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, 
kakšno stopnjo bolečine ste zaznali v 
rokah. 

149 6 1,90 1,15 

 

Anketirani so na petstopenjski lestvici ocenjevali intenzivnost bolečin, kjer ocena 1 pomeni, da 

bolečine niso zaznali, ocena 5 pa, da so zaznali zelo močno bolečino. Vzgojitelji so povprečno gledano 

v zadnjem letu zaznali nižjo stopnjo bolečine v vratu (x ̄= 2,54, σ = 1,32), v ramenih (x ̄= 2,50, σ = 

1,23), v zgornjem delu hrbta (x ̄= 2,55, σ = 1,29), srednje močno v spodnjem delu hrbta (x ̄= 3,01, σ = 

1,26) ter blažjo v kolenih (x ̄= 1,98, σ = 1,18) in v rokah (x ̄= 1,90, σ = 1,15). 

 

 

6.1.4 Bolniški stalež 

 

Tabela 23: Bolniški stalež 

Ali ste bili zaradi katere od 
zgoraj naštetih bolečin že v 
bolniškem staležu? 

f f (%) 

Da 41 26,5 

Ne 114 73,5 

Skupaj 155 100,0 

 

Večina oz. 73,5 % anketiranih še ni bilo v bolniškem staležu zaradi katerekoli izmed zgoraj naštetih 

bolečin, medtem ko jih je 26,5 % že bilo. 
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6.1.5 Aktivnosti v vrtcu 

 

Tabela 24: Fizične aktivnosti, pri katerih najpogosteje občutijo bolečine in neprijetne občutke 

 Odgovori f (%) vseh 
odgovorov F f 

dvigovanje otrok 101 24,6% 65,2% 

prenašanje otrok 55 13,4% 35,5% 

čepenje na tleh 61 14,9% 39,4% 

sklanjanje 106 25,9% 68,4% 

sedenje na otroških stolih 63 15,4% 40,6% 

sedenje na tleh 24 5,9% 15,5% 

Skupaj 410 100,0% 264,5% 

 

Anketirani so najpogosteje občutili bolečine in neprijetne občutke pri sklanjanju (68,4 %), dvigovanju 

otrok (65,2 %), sedenju na otroških stolih (40,6 %), čepenju na tleh (39,4 %) ter prenašanju otrok 

(35,5 %). 

 

 

6.1.6 Oviranje pri delu 

 

Tabela 25: Oviranje pri delu 

Ocenite, v kolikšni meri so vas težave (bolečine, neprijetni 

občutki) ovirale pri vašem delu? 

f f (%) 

Sploh niso ovirale 21 13,5 

Niso ovirale 47 30,3 

Niti so ovirale niti niso ovirale 50 32,3 

So ovirale 32 20,6 

So zelo ovirale 5 3,2 

Skupaj 155 100,0 

 

13,5 % anketiranih meni da jih težave z bolečinami in neprijetnimi občutki sploh niso ovirale pri delu, 

30,3 % jih meni, da jih niso ovirale, 32,3 % meni, da jih niso niti ovirale niti ne ovirale, 20,6 % meni, da 

so jih ovirale ter 3,2 %, je bilo takšnih, ki so menili, da so jih bolečine in neprijetni občutki zelo ovirali 

pri delu. 
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6.2 Ovrednotenje hipotez 

 

V diplomskem delu smo postavili 5 hipotez. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz, s 

pomočjo katerih smo sprejeli ali ovrgli postavljene hipoteze. 

 

H1: Več kot polovica vzgojiteljev zaznava bolečine v mišicah in sklepih. 

 

S Hi-kvadrat testom enakih verjetnosti smo za posamezne dele telesa preverili, ali je statistično 

značilno več odgovorov, ki so zaznavali pogostost ter intenzivnost bolečin. 

 

Tabela 26: Ocena zaznavanja bolečin in ocena intenzitete zaznanih bolečin v posameznih delih telesa 

Zaznavanje težav Št. 
enot 

Ne Da Pričakovana 
vrednost 

Reziduali Hi-
kvadrat 

p 

Vrat 155 38 117 77,5 +/- 39,5 39,506a 0,000 < 0,05 

Rama 155 40 115 77,5 +/- 37,5 34,830b 0,000 < 0,05 

Zgornji del hrbta 155 36 119 77,5 +/- 41,5 45,818a 0,000 < 0,05 

Spodnji del hrbta 155 13 142 77,5 +/- 64,5 106,390a 0,000 < 0,05 

Kolena 155 72 83 77,5 +/- 5,5 0,791b 0,374 > 0,05 

Roke 155 80 75 77,5 +/- 2,5 0,163b 0,686 > 0,05 

Intenzivnost 
zaznavanja težav 

Št. 
enot 

Ni 
zaznana 

Zaznana Pričakovana 
vrednost 

Reziduali Hi-
kvadrat 

p 

Vrat 151 40 111 75,5 +/- 35,5 33,384a 0,000 < 0,05 

Rama 149 37 112 74,5 +/- 37,5 37,752b 0,000 < 0,05 

Zgornji del hrbta 150 34 116 75,0 +/- 41,0 44,827c 0,000 < 0,05 

Spodnji del hrbta 151 18 133 75,5 +/- 57,5 87,583a 0,000 < 0,05 

Kolena 148 72 76 74,0 +/- 2,0 0,108d 0,742 > 0,05 

Roke 149 80 69 74,5 +/- 5,5 0,812b 0,368 > 0,05 

 

Vzgojitelji so na petstopenjski lestvici ocenili pogostost in intenzivnost zaznanih bolečin v posameznih 

delih telesa. Ocena 1 pomeni, da bolečin niso nikoli zaznali, ocena 5 pa pomeni, da so bolečino 

zaznali zelo pogosto oziroma je bila zaznana bolečina zelo močna. Odgovore, ki so bili označeni z 

oceno 1, smo združili v eno skupino, v drugo skupno pa vse odgovore, ki so bili označeni od 2 do 5. 

Večina vzgojiteljev statistično značilno (p < 0,05 ) pogosteje zaznava težave v vratu, ramenih ter 

zgornjem in spodnjem delu hrbta. Pri pogostosti zaznavanja težav glede na kolena in roke ne prihaja 
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do statistično značilnih razlik (p > 0,05). Vzgojitelji jih približno enako tako zaznavajo kakor tudi ne 

zaznavajo. 

Večina vzgojiteljev statistično značilno (p < 0,05 ) intenzivneje zaznava težave v vratu, ramenih ter 

zgornjem in spodnjem delu hrbta. Pri intenzivnosti zaznavanja težav glede na kolena in roke ne 

prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05). Vzgojitelji intenziteto približno enako tako zaznavajo 

kakor tudi ne zaznavajo. 

Več kot polovica vzgojiteljev statistično značilno (p < 0,05) pogosteje in intenzivneje zaznava težave v 

vratu, ramenih ter zgornjem in spodnjem delu hrbta, zato lahko Hipotezo 1 potrdimo. 

 

 

H2: Vzgojitelji najpogosteje in najintenzivneje zaznavajo bolečine v predelu spodnjega dela hrbta. 

 

S t-testom za en vzorec smo preverjali, za kateri del telesa so bolečine statistično značilno 

najpogostejše in najintenzivnejše. V testu smo napovedali najvišjo povprečno vrednost in ugotavljali, 

ali se pojavljajo statistično značilne razlike od te vrednosti. 

 

Tabela 27: T-test za en vzorec (pogostost bolečin v predelih telesa) 

T-test za en vzorec (testna vrednost = 3.22) N x̄ σ t p 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v 
zadnjih 12 mesecih zaznali težave (bolečine, 
neugoden občutek) v vratu. 

154 2,65 1,365 -5,188 0,000 < 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v 
zadnjih 12 mesecih zaznali težave (bolečine, 
neugoden občutek) v ramenih. 

153 2,67 1,395 -4,905 0,000 < 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v 
zadnjih 12 mesecih zaznali težave (bolečine, 
neugoden občutek) v zgornjem delu hrbta. 

154 2,79 1,332 -3,986 0,000 < 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v 
zadnjih 12 mesecih zaznali težave (bolečine, 
neugoden občutek) v spodnjem delu hrbta. 

154 3,23 1,219 0,074 0,941 > 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v 
zadnjih 12 mesecih zaznali težave (bolečine, 
neugoden občutek) v kolenih. 

153 2,02 1,189 -12,486 0,000 < 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako pogosto ste v 
zadnjih 12 mesecih zaznali težave (bolečine, 
neugoden občutek) v rokah. 

153 1,93 1,193 -13,399 0,000 < 0,05 

 

Najbolj pogost predel, kjer so vzgojitelji občutili bolečino in neugoden občutek, je spodnji del hrbta. 

Vsi ostali predeli se v povprečju pogostosti statistično značilno razlikujejo od povprečja predela 

spodnjega hrbta.  
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Tabela 28: T-test za en vzorec (intenzivnost bolečin v predelih telesa) 

T-test za en vzorec (testna vrednost = 3.01) N x̄ σ t p 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kakšno stopnjo 
bolečine ste zaznali v vratu. 

151 2,54 1,315 -4,363 0,000 < 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kakšno stopnjo 
bolečine ste zaznali v ramenih. 

149 2,50 1,234 -5,013 0,000 < 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kakšno stopnjo 
bolečine ste zaznali v zgornjem delu hrbta. 

150 2,55 1,218 -4,658 0,000 < 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kakšno stopnjo 
bolečine ste zaznali v spodnjem delu hrbta. 

151 3,01 1,259 0,032 0,975 > 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kakšno stopnjo 
bolečine ste zaznali v kolenih. 

148 1,98 1,181 -10,615 0,000 < 0,05 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kakšno stopnjo 
bolečine ste zaznali v rokah. 

149 1,90 1,149 -11,796 0,000 < 0,05 

 

Največjo intenzivnost bolečin in neugodnih občutkov so vzgojitelji občutili v spodnjem delu hrbta. Vsi 

ostali predeli se v povprečju intenzivnosti statistično značilno razlikujejo od povprečja predela 

spodnjega hrbta.  

Pogostost in intenzivnost bolečin in neugodnega občutka v spodnjem delu hrbta je statistično 

značilno prevladovala pred ostalimi. Zato Hipotezo 2 potrdimo. 
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H3: Doživljanje stresa na delovnem mestu je povezano s z zaznavanjem in intenziteto bolečin v  

mišicah in sklepih. 

 

Tabela 29: Analiza povezanosti – Pearsonov koeficient korelacije (doživljanje stresa in pogostost svojega dela kot stresnega, 
glede na pogostost zaznavanja bolečin 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kako 
pogosto ste v zadnjih 12 mesecih zaznali 
težave (bolečine, neugoden občutek): 

 
v vratu 

 
v ramenih 

v  
zgornjem 
delu hrbta 

v 
spodnjem 
delu hrbta 

 
v kolenih 

 
v rokah 

Kako stresno 
doživljate svoje 
delo vzgojiteljice? 

Pearsonov 
koeficient korelacije 

0,272** 0,301** 0,312** 0,289** 0,324** 0,354** 

p (dvostranska) 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 154 153 154 154 153 153 

Kako pogosto se na 
delovnem mestu 
počutite napete, 
pod stresom ali 
velikim pritiskom? 

Pearsonov 
koeficient korelacije 

0,272** 0,252** 0,304** 0,314** 0,249** 0,297** 

p (dvostranska) 0,001 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 

N 154 153 154 154 153 153 

** Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti 0.01 
 
Za določanje moči povezanosti spremenljivk uporabljamo spodnjo lestvico vrednosti koeficienta, in sicer: 
0,00 - ni povezanosti 
0,01–0,19 - neznatna povezanost 
0,20–0,39 - nizka/šibka povezanost 
0,40–0,69 -srednja/zmerna povezanost 
0,70–0,89 - visoka/močna povezanost 
0,90–0,99 - zelo visoka/zelo močna povezanost 
1,00 – popolna (funkcijska) povezanost 

 

Obstaja statistično značilna, šibka pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) med oceno 

doživljanja stresa na delovnem mestu in pogostostjo zaznavanja težav ali neprijetnih občutkov v 

vratu (rx  = 0,272), v ramenih (rx  = 0,301), v zgornjem delu hrbta (rx  = 0,312), v spodnjem delu hrbta 

(rx  = 0,289), v kolenih (rx  = 0,324) in rokah (rx  = 0,354). Z večanjem občutka doživljanja stresa je 

statistično značilno pogostejše tudi zaznavanje težav v vratu, ramenih, zgornjem in spodnjem delu 

hrbta, kolenih in rokah. 

Obstaja statistično značilna, šibka pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) med 

pogostostjo pritiska in doživljanja stresa na delovnem mestu in pogostostjo zaznavanja težav ali 

neprijetnih občutkov v vratu (rx  = 0,272), ramenih (rx  = 0,252), v zgornjem delu hrbta (rx  = 0,304), v 

spodnjem delu hrbta (rx  = 0,314), v kolenih (rx  = 0,259) in v rokah (rx  = 0,297).  Z večanjem 

pogostosti pritiska in doživljanja stresa na delovnem mestu, je statistično značilno pogostejše tudi 

zaznavanje težav v vratu, ramenih, zgornjem in spodnjem delu hrbta, kolenih in rokah. 
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Tabela 30: : Analiza povezanosti – Pearsonov koeficient korelacije (doživljanje stresa in pogostost svojega dela kot 
stresnega, glede na intenzivnost zaznanih bolečin 

Na 5-stopenjski lestvici ocenite, kakšno 
stopnjo bolečine ste zaznali: 

 
v vratu 

 
v ramenih 

v zgornjem 
delu hrbta 

v 
spodnjem 
delu hrbta 

v kolenih  
v rokah 

Kako stresno 
doživljate svojo 
delo vzgojiteljice? 

Pearsonov 
koeficient korelacije 

0,248** 0,274** 0,259** 0,181* 0,334** 0,350** 

p (dvostranska) 0,002 0,001 0,001 0,026 0,000 0,000 

N 151 149 150 151 148 149 

Kako pogosto se na 
delovnem mestu 
počutite napete, 
pod stresom ali 
velikim pritiskom? 

Pearsonov 
koeficient korelacije 

0,255** 0,250** 0,272** 0,244** 0,262** 0,313** 

p (dvostranska) 0,002 0,002 0,001 0,003 0,001 0,000 

N 151 149 150 151 148 149 

** Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti 0.01 
 
Za določanje moči povezanosti spremenljivk uporabljamo spodnjo lestvico vrednosti koeficienta, in sicer: 
0,00 - ni povezanosti 
0,01–0,19 - neznatna povezanost 
0,20–0,39 - nizka/šibka povezanost 
0,40–0,69 -srednja/zmerna povezanost 
0,70–0,89 - visoka/močna povezanost 
0,90–0,99 - zelo visoka/zelo močna povezanost 
1,00 – popolna (funkcijska) povezanost 

 

Obstaja statistično značilna, šibka pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) med oceno 

doživljanja stresa na delovnem mestu in intenzivnostjo zaznavanja težav ali neprijetnih občutkov v 

vratu (rx  = 0,272), v ramenih (rx  = 0,301), v zgornjem delu hrbta (rx  = 0,312), v spodnjem delu hrbta 

(rx  = 0,289), v kolenih (rx  = 0,324) in v rokah (rx  = 0,354). Z večanjem občutka doživljanja stresa je 

statistično značilno intenzivneje tudi zaznavanje težav v vratu, ramenih, zgornjem in spodnjem delu 

hrbta, kolenih in rokah. 

Obstaja statistično značilna, šibka pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) med 

pogostostjo pritiska in doživljanja stresa na delovnem mestu in intenzivnostjo zaznavanja težav ali 

neprijetnih občutkov v vratu (rx  = 0,272), v ramenih (rx  = 0,252), v zgornjem delu hrbta (rx  = 0,304), v 

spodnjem delu hrbta (rx  = 0,314), v kolenih  (rx  = 0,259) in v rokah (rx  = 0,297). Z večanjem 

pogostosti občutenja pritiska in doživljanja stresa na delovnem mestu, je statistično značilno 

intenzivneje tudi zaznavanje težav v vratu, ramenih, zgornjem in spodnjem delu hrbta, kolenih in 

rokah. 
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Tabela 31: Analiza povezanosti – Pearsonov koeficient korelacije (ocena svojega dela kot stresnega glede na celotna sklopa 
pogostosti in intenzivnosti težav s kostno-mišičnimi obolenji) 

  Q13 skupaj Q14 skupaj 

Kako stresno doživljate svojo delo vzgojiteljice? Pearsonov koeficient 
korelacije 

0,462
**

 0,447
**

 

p (dvostranska) 0,000 0,000 

N 153 146 

Kako pogosto se na delovnem mestu počutite 
napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

Pearsonov koeficient 
korelacije 

0,431
**

 0,428
**

 

p (dvostranska) 0,000 0,000 

N 153 146 

** Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti 0.01 
 
Za določanje moči povezanosti spremenljivk uporabljamo spodnjo lestvico vrednosti koeficienta, in sicer: 
0,00 - ni povezanosti 
0,01–0,19 - neznatna povezanost 
0,20–0,39 - nizka/šibka povezanost 
0,40–0,69 -srednja/zmerna povezanost 
0,70–0,89 - visoka/močna povezanost 
0,90–0,99 - zelo visoka/zelo močna povezanost 
1,00 – popolna (funkcijska) povezanost 

 

Obstaja statistično značilna, srednje močna  pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) 

med oceno doživljanja stresa na delovnem mestu in pogostostjo zaznavanja težav ali neprijetnih 

občutkov v mišicah in sklepih (rx  = 0,462). Z večanjem doživljanja stresa na delovnem mestu 

vzgojitelja je statistično značilno pogostejše tudi zaznavanje težav kostno-mišičnih obolenj. 

Obstaja statistično značilna, srednje močna  pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) 

med oceno doživljanja stresa na delovnem mestu in intenzivnostjo zaznanih težav ali neprijetnih 

občutkov v mišicah in sklepih (rx  = 0,447). Z večanjem doživljanja stresa na delovnem mestu je 

statistično značilno intenzivneje tudi zaznavanje težav kostno-mišičnih obolenj. 

Obstaja statistično značilna, srednje močna  pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) 

med pogostostjo pritiska in doživljanja stresa na delovnem mestu in pogostostjo zaznavanja težav ali 

neprijetnih občutkov v kosteh in mišicah (rx  = 0,431). Z večanjem pogostosti doživljanja stresa kot 

dela vzgojiteljice je statistično značilno pogostejše tudi zaznavanje težav s kostno-mišičnimi obolenji. 

Obstaja statistično značilna, srednje močna  pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) 

med pogostostjo pritiska in doživljanja stresa na delovnem mestu in intenzivnostjo zaznavanja težav 

ali neprijetnih občutkov v kosteh in mišicah (rx  = 0,428). Z večanjem pogostosti doživljanja pritiska ali 

stresa na delovnem mestu je statistično značilno intenzivneje tudi zaznavanje težav s kostno-

mišičnimi obolenji. 
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Na podlagi zbranih rezultatov lahko Hipotezo 3 (Doživljanje stresa na delovnem mestu je povezano s 

z zaznavanjem in intenziteto bolečin v  mišicah in sklepih) potrdimo. 

 

H4: Telesna aktivnost je povezana z zaznavanjem in intenziteto bolečin v mišicah in sklepih. 

Tabela 32: : Analiza povezanosti – Pearsonov koeficient korelacije (telesna aktivnost glede na celotna sklopa pogostosti in 
intenzivnosti težav s kostno-mišičnimi obolenji) 

  Q13 skupaj Q14 skupaj 

Kako pogosto ste telesno dejavni? Pearsonov koeficient 
korelacije 

-0,044 -0,088 

p (dvostranska) 0,592 0,291 

N 153 146 

Kakšna je v povprečju intenzivnosti vaše vadbe? Pearsonov koeficient 
korelacije 

-0,032 -0,041 

p (dvostranska) 0,690 0,619 

N 153 146 

 

Med pogostostjo telesne dejavnosti in intenzivnostjo vadbe ne prihaja do statistično značilnih 

povezanosti (p > 0,05) s pogostostjo in intenziteto bolečin. Spremenljivki »pogostost telesne 

dejavnosti« in »intenziteta vadbe« nista statistično značilno povezani s spremenljivkama »pogostost 

občutenja bolečin« in »intenziteta občutenja bolečin«. Telesna aktivnost vzgojiteljev ni povezana ne s 

pogostostjo in ne z intenzivnostjo bolečin v mišicah in sklepih, zato Hipotezo 4 ovržemo. 

 

 

H5: Pojavnost bolečin v mišicah in sklepih ter njihova intenziteta je višja pri vzgojiteljih, ki delajo v 

prvi starostni skupini otrok. 

S T-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali prihaja do statistično značilnih razlik v pogostosti in 

intenzivnosti zaznavanja bolečin med vzgojitelji, ki delajo v prvi oziroma drugi starostni skupini. 

 

Tabela 33:  Razlika med zaposlenimi v prvi in drugi starostni skupini v pogostosti bolečin 

Merski indikatorji 
Odvisna spremenljivka 

Neodvisne spremenljivke Bolečine v mišicah in sklepih (pogostost) – Q13 SKUPAJ 

Starostna skupina št. enot povprečje std. odklon t p (dvostranska) 

Prva starostna skupina 58 2,71 0,855 1874 0,063 > 0,05 

Druga starostna skupina 95 2,45 0,807 

 

Pri celotnem sklopu pogostosti zaznavanja bolečin v mišicah in sklepih ne prihaja do statistično 

značilnih razlik v pogostosti zaznavanja (p > 0,05) glede na starostno skupino, v kateri so anketirani 
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delali v zadnjem letu. Sicer so tendence v odgovorih, s katerih lahko opazimo, da vzgojitelji, ki delajo 

v prvi starostni skupini, pogosteje zaznavajo bolečine in neugodne občutke v mišicah in sklepih kot 

vzgojitelji, ki delajo v drugi starostni skupini, vendar te razlike niso dovolj visoke, da bi bile tudi 

statistično značilno različne ob stopnji značilnosti, manjši od 5 %. Z večanjem vzorca bi lahko 

predvideli, da bi mogoče lahko razlike postale statistično značilno različne. 

 

Tabela 34: Razlika med zaposlenimi v prvi in drugi starostni skupini v intenzivnosti bolečin 

Merski indikatorji 
Odvisna spremenljivka 

Neodvisne spremenljivke 
Bolečine v mišicah in sklepih (intenzivnost) – Q14 SKUPAJ 

Starostna skupina 
št. enot povprečje 

std. odklon 
t p (dvostranska) 

Prva starostna skupina 56 2,57 0,775 1,839 0,068 > 0,05 

Druga starostna skupina 90 2,33 0,781 

 

Pri celotnem sklopu intenzivnosti zaznavanja bolečin v mišicah in sklepih, ne prihaja do statistično 

značilnih razlik v intenzivnosti zaznavanja (p > 0,05), glede na starostno skupino dela. Sicer so 

tendence v odgovorih, s katerih lahko opazimo, da vzgojitelji, ki so v zadnjem letu delali v prvi 

starostni skupini, intenzivneje zaznavajo bolečine v mišicah in sklepih kot vzgojitelji, ki so delali v 

drugi starostni skupini, vendar te razlike še zmeraj niso dovolj visoke, da bi bile tudi statistično 

značilno različne ob stopnji značilnosti, manjši od 5 %. Z večanjem vzorca bi lahko predvideli, da bi 

mogoče lahko razlike postale statistično značilno različne. 

Hipotezo 5, ki trdi, da je pojavnost bolečin v mišicah in sklepih ter njihova intenziteta višja pri 

vzgojiteljih, ki delajo v prvi starostni skupini otrok, ovržemo. 
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7 RAZPRAVA 

 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, kako pogosto se pri vzgojiteljih predšolskih otrok glede na 

njihovo samooceno pojavljajo bolečine v posameznih delih telesa ter kakšna je intenzivnost bolečin. 

Raziskati smo želeli, ali sta občutenje stresa na delovnem mestu ter telesna aktivnost povezana s 

pogostostjo in intenzivnostjo bolečin v mišicah in sklepih. Vrednotili smo tudi področja kostno-

mišičnih bolečin. 

Vzorec je zajemal 155 vzgojiteljev predšolskih otrok, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Ta je bil 

sestavljen iz treh delov. Prvi del je vseboval demografska vprašanja, drugi del se je navezoval na 

vprašanja glede občutenja stresa in telesne aktivnosti, tretji del pa je zajemal vprašanja o zaznavanju 

bolečin v mišicah in kosteh. 

Vzgojitelji so na podlagi samoocene ocenjevali pogostost in intenzivnost bolečin v posameznih delih 

telesa v zadnjih dvanajstih mesecih. Kar 91,6 % vzgojiteljev je zaznalo bolečine v spodnjem delu 

hrbta, 76,8 % v zgornjem delu hrbta, 75,5 % v vratu, 74,2 % v ramenih, 53,5 % v kolenih ter 48,4 % v 

rokah. Pri pregledu literature naslednje raziskave poročajo o nekoliko nižjem deležu pojavnosti 

bolečin; Sanders in Morse (2005) sta ugotovila, da pri delu z otroki najpogosteje občutijo bolečine v 

spodnjem delu hrbta (48 %), sledijo vrat (17 %), zgornji del hrbta (16 %), ramena (11 %) in kolena (10 

%); McGrath in Huntington (2007) sta izpostavila, da ima 42 % vzgojiteljev težave s hrbtom, v podobni 

raziskavi pa so Koch in sod. (2015) potrdili, da ima 40 % vzgojiteljev bolečine v spodnjem delu hrbta, 

sledijo pa bolečine v vratu in ramenih. Podobno so tudi Pirbalouti in sod. (2017) opisali, da ima 30,5 

% vzgojiteljev bolečine v spodnjem delu hrbta, nekoliko manj pa v vratu in ramenih. S Hi-kvadrat 

testom enakih verjetnosti smo pokazali, da več kot polovica vzgojiteljev statistično značilno pogosteje 

in intenzivneje zaznava težave v vratu, ramenih ter zgornjem in spodnjem delu hrbta. S tem smo 

potrdili Hipotezo 1, ki pravi, da več kot polovica vzgojiteljev zaznava bolečine v mišicah in sklepih. V 

naši raziskavi smo s t-testom za en vzorec ugotovili, da je pogostost in intenzivnost bolečin v 

spodnjem delu hrbta statistično značilno prevladovala pred ostalimi deli telesa. Tako smo lahko 

potrdili Hipotezo 2, ki pravi, da vzgojitelji najpogosteje in najintenzivneje zaznavajo bolečine v 

predelu spodnjega dela hrbta. Intenzivnost zaznane bolečine je povprečno gledano nekoliko nižja v 

predelu zgornjega dela hrbta, vratu in ramen, blažjo bolečino pa so občutili v kolenih in rokah.  

K nastanku bolečin v mišicah in kosteh prispevajo različne skupine dejavnikov, ki se neprestano 

prepletajo in lahko delujejo samostojno ali v kombinaciji (Gauthy, 2007). Vzrokov za nastanek bolečin 

ne moremo iskati le v delovnem okolju, vseeno pa delo v vrtcu vključuje kar nekaj psihosocialnih 

(Sottimano in sod., 2018; Converso in sod., 2018; Larsman in sod., 2007) in fizičnih (Sanders in Morse, 
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2005; King in sod., 1996; Bright in Calabro, 1999) dejavnikov tveganja. Analiza podatkov naše 

raziskave je pokazala, da kar 67,6 % odstotkov vzgojiteljev meni, da so bolečine v spodnjem delu 

hrbta povezane z njihovim delom, dobra polovica (52,3 %) pa jih meni, da je delovno okolje vzrok za 

bolečine v zgornjem delu hrbta. Glede bolečin v vratu, ramenih, rokah in kolenih pa večina 

vzgojiteljev meni, da vzrok zanje ni delo, ki ga opravljajo. 

Eden izmed psihosocialnih dejavnikov tveganja za nastanek KMO je zadovoljstvo na delovnem mestu 

(Hauke in sod., 2011). Rezultati ankete so pokazali, da je kar 94,9 % vzgojiteljev zadovoljnih ali zelo 

zadovoljnih na delovnem mestu, zato dejavnika zadovoljstvo na delovnem mestu ne bi mogli 

opredeliti kot enega izmed dejavnikov tveganja za nastanek KMO med vzgojitelji. Po drugi strani pa je 

kar 70,3 % vzgojiteljev občasno, pogosto ali zelo pogosto utrujenih na delovnem mestu. Utrujenost se 

kaže v zmanjšanju učinkovitosti in funkcionalnosti ter v zmanjšanju delovne motivacije in povečanem 

občutku obremenjenosti. Utrujenost lahko poruši delovanje bioloških funkcij in duševno stanje 

osebnosti (Balantič, Polajnar in Jevšnik, 2016). Tako lahko tudi utrujenost prispeva k večji psihični 

obremenitvi zaposlenih. 

V povprečju vzgojitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, doživljajo svoje delo zmerno stresno ter se 

redko do občasno na delovnem mestu počutijo napete, pod stresom ali velikim pritiskom. 44,5 % 

vzgojiteljev ocenjuje svoj poklic kot zmerno stresen, 29,7 % precej stresen in 8,4 % zelo stresen. V 

raziskavi o poklicnem stresu pri učiteljih in vzgojiteljih predšolskih otrok je 30,4 % vzgojiteljev ocenilo 

svoj poklic kot zmerno stresen, 45,6 % kot močno stresen, 22,0 % pa kot izjemno stresen (Slivar, 

2009). V naši raziskavi je delež vzgojiteljev, ki doživljajo svoje delo kot močno in izjemno stresno, nižji 

v primerjavi z omenjeno raziskavo, višji pa je delež tistih, ki ocenjujejo svoje delo kot zmerno stresno. 

Večja kot je psihološka obremenitev dela, večja je možnost za razvoj KMO, ne glede na anatomski 

predel telesa (Erick in Smith, 2013). V raziskavi smo ugotovili, da obstaja statistično značilna šibka 

pozitivna povezanost med oceno doživljanja stresa in pogostostjo doživljanja stresa na delovnem 

mestu ter pogostostjo in intenzivnostjo zaznave bolečin in neprijetnih občutkov v vratu, ramenih, 

zgornjem in spodnjem delu hrbta, kolenih in rokah. Glede na celoten sklop pogostosti in intenzivnosti 

bolečin v mišicah in kosteh pa obstaja srednje močna pozitivna povezanost z doživljanjem stresa na 

delovnem mestu. Bolj kot vzgojitelji glede na samooceno doživljajo svoje delo kot stresno ter bolj kot 

so po lastni oceni pogosto pod stresom, pritiskom ali napeti, pogosteje in intenzivneje zaznavajo 

bolečine in neprijetne občutke v mišicah in kosteh. S tem smo potrdili Hipotezo 3 (Vzgojitelji, ki 

ocenjujejo svoje delo bolj stresno, imajo več težav z bolečinami v mišicah in sklepih). Stres na 

delovnem mestu torej lahko opredelimo kot enega izmed psihosocialnih dejavnikov tveganja za 

nastanek KMO med vzgojitelji predšolskih otrok. 
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Različne študije poudarjajo pomen fizične vadbe ter njen preventivni in kurativni vpliv na KMO 

(Chatzitheodorou in sod., 2007; Erick in Smith, 2013; Kim in sod., 2015; Rošker in sod., 2014; Voglar 

in Šarabon, 2014). V naši raziskavi smo predpostavili, da je telesna aktivnost povezana z bolečinami v 

mišicah in sklepih. Anketiranci so najpogosteje izvajali naslednje telesne dejavnosti: hoja, 

kolesarjenje, tek in vaje za moč. Čeprav prav vzdržljivostne vadbe, kot je tek, kolesarjenje, plavanje 

(Rošker in sod., 2014) in vaje za moč mišic (Kim in sod., 2015) ugodno vplivajo na bolečine v kosteh in 

mišicah, pa v naši raziskavi tega nismo mogli potrditi. Zato smo Hipotezo 4, ki pravi, da je telesna 

aktivnost povezana s pogostostjo zaznavanja in intenzivnostjo bolečine v mišicah in sklepih, ovrgli. 

V raziskavi smo želeli ugotoviti tudi, ali obstajajo razlike v pojavnosti in intenziteti zaznane bolečine v 

mišicah in sklepih med vzgojitelji, ki so delali v prvi in drugi starostni skupini otrok. Glede na naravo 

dela v prvi starostni skupini, ki vključuje pogosto dvigovanje otrok na previjalne mize, otroške stole, 

posteljice in v splošnem več pomoči pri zagotavljanju osnovnih otrokovih potreb, smo predpostavili, 

da imajo vzgojitelji, ki delajo v prvi starostni skupini otrok, več težav z bolečinami v mišicah in kosteh. 

Grant in sod. (1995) je ugotovil, da so zaposleni v prvi starostni skupini imeli več težav z bolečinami v 

hrbtu kot zaposleni v drugi starostni skupini. Glede na analizo podatkov naše raziskave pa smo 

ugotovili, da ne prihaja do statistično značilnih razlik v pogostosti zaznavanja bolečin in njihovi 

intenziteti med vzgojitelji, ki delajo v prvi oziroma drugi starostni skupini. Sicer smo opazili tendence 

v odgovorih, da vzgojitelji prve starostne skupine pogosteje in intenzivneje zaznavajo bolečine, 

vendar razlike niso bile dovolj visoke, da bi bile tudi statistično značilne. Zato smo Hipotezo 5, ki 

pravi, da je pojavnost bolečin v mišicah in sklepih ter njihova intenziteta višja pri vzgojiteljih, ki delajo 

v prvi starostni skupini otrok, ovrgli. 

Brown in Gerberitch (1993) sta ugotovila, da ima skoraj polovica vzgojiteljev bolečine v hrbtu zaradi 

dvigovanja otrok, več kot dve tretjini pa zaradi premikanja težkega pohištva, podobno je ugotovil tudi 

Doan in sod. (2017), ki je kot najtežje naloge izpostavil dvigovanje in nošenje otrok (80 % anketiranih) 

ter premikanje pohištva in opreme (32 % anketiranih). Podobno smo ugotovili tudi v naši raziskavi, saj 

so vzgojitelji kot fizične aktivnosti, pri katerih najpogosteje občutijo bolečine in neprijetne občutke v 

mišicah in kosteh, izpostavili sklanjanje (68,4 %), dvigovanje otrok (65,2 %), sedenje na otroških stolih 

(40,6 %), čepenje (39,4 %) in prenašanje otrok (35,5 %). Zanemarljiv pa ni tudi podatek, da je kar 26,5 

% vseh anketiranih vzgojiteljev že bilo v bolniškem staležu zaradi kostno-mišičnih bolečin. 
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8 ZAKLJUČEK  

 

V diplomskem delu smo analizirali razširjenost KMO med vzgojitelji predšolskih otrok, ugotavljali 

najpogostejše mesto bolečine ter analizirali dejavnike, ki so povezani s pojavom bolečine v mišicah in 

sklepih. 

Raziskava je pokazala, da je, glede na samooceno, večina vzgojiteljev v zadnjih dvanajstih mesecih 

občutila bolečine v spodnjem in zgornjem delu hrbta, vratu in ramenih. Najpogosteje in 

najintenzivneje so bolečino občutili v spodnjem delu hrbta. Večji del vzgojiteljev je menilo, da so 

vzroki za te bolečine povezani z njihovim delom. Kot najbolj obremenjujoče aktivnosti na delovnem 

mestu so izpostavili sklanjanje, dvigovanje otrok, sedenje na otroških stolih in čepenje. Kar 26,5 % 

vprašanih je bilo zaradi kostno-mišičnih bolečin že v bolniškem staležu. 

Ugotovili smo tudi, da stres pri vzgojiteljih predstavlja enega izmed dejavnikov tveganja za pojav 

KMO. Bolj kot vzgojitelji glede na samooceno svoje delo doživljajo kot stresno, pogosteje in 

intenzivneje zaznavajo bolečine in neprijetne občutke v mišicah in kosteh.  

Glede na literaturo je fizična vadba opredeljena kot preventivni in kurativni dejavnik bolečin v 

mišicah in sklepih. Vendar v našem raziskovalnem delu povezanosti med telesno dejavnostjo 

vzgojiteljev ter pojavom bolečin nismo opazili. Prav tako nismo potrdili, da obstajajo razlike v 

pogostosti in intenzivnosti bolečin v mišicah in sklepih pri vzgojiteljih, ki delajo v prvi oziroma drugi 

starostni skupini otrok. 

V prihodnje bi bilo smiselno podrobneje opredeliti in analizirati dejavnike tveganja, ki prispevajo k 

nastanku KMO med vzgojitelji predšolskih otrok, in jih poskusiti omejiti. Priporočljivo bi bilo uvesti 

izobraževanja vzgojiteljev glede telesne mehanike in uporabe pravilnih tehnik dvigovanja bremen, 

izvesti ergonomske prilagoditve v igralnici ter izvajati krajše programe ustrezne vadbe na delovnem 

mestu. Glede na to, da je tudi stres zelo pomemben dejavnik tveganja pri KMO, bi lahko ustrezni 

treningi za uspešno reševanje konfliktnih situacij prav tako doprinesli k zmanjšanju obolenj. 
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10 PRILOGA 

10.1 Anketni vprašalnik 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

 

Sem Mira Dolenc, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ob zaključku študija 

pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Kostno-mišična obolenja vzgojiteljev predšolskih otrok, pod 

mentorstvom izr. prof. dr. Jere Gregorc. Vaši odgovori na vprašanja so ključnega pomena, zato vas 

vljudno prosim, da si vzamete nekaj minut za izpolnjevanje vprašalnika. Anketni vprašalnik je povsem 

anonimen, vsi podatki bodo uporabljeni izključno za raziskovalne namene diplomskega dela. 

 

Iskreno se vam zahvaljujem za pomoč in sodelovanje. 

 

Mira Dolenc 

 

 

 

1. Spol:    M               Ž 

 

2. Starost:  _______  let  

 

3. Prosim, označite vaše delovno mesto. 

a) vzgojitelj/-ica 

b) pomočnik/pomočnica  

c) drugo  

 

4. Koliko časa že opravljate poklic vzgojitelja? __________ let 

 

 

5. Starostna skupina, v kateri ste delali zadnje leto: 

a) prva starostna skupina 

b) druga starostna skupina 
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6. Ali ste z delom, ki ga opravljate, zadovoljni? Obkrožite ustrezno oceno; ocena 1 pomeni, da 

ste nezadovoljni, ocena 5 pa, da ste popolnoma zadovoljni. 

 

                                       

                                 1            2           3           4           5 

 

 

7. Kako pogosto ste na delovnem mestu utrujeni? Obkrožite ustrezno oceno; ocena 1 pomeni 

nikoli, 5 pa zelo pogosto. 

 

                                                1            2           3           4           5 

 

8. Kako stresno doživljate svoje delo vzgojitelja? Obkrožite ustrezno oceno; 1 pomeni, da delo 

sploh ni stresno, 5 pa, da je delo zelo stresno. 

 

                                                   1            2           3           4           5 

 

9. Kako pogosto se na delovnem mestu počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

Obkrožite ustrezno oceno; 1 pomeni nikoli, 5 pa zelo pogosto. 

 

                                     1            2           3           4           5 

 

10. Kako pogosto ste telesno dejavni? Obkrožite ustrezno oceno; 1 pomeni nikoli, 5 pa zelo 

pogosto. 

                                        1            2           3           4           5 

 

 

11. Kakšna je v povprečju intenzivnost vaše vadbe? Obkrožite ustrezno oceno; 1 pomeni zelo 

nizko intenzivnost, 5 pa zelo visoko intenzivnost. 

 

                    1            2           3           4           5 
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12. Katere vrste telesne dejavnosti najpogosteje izvajate? (odgovorov je lahko več) 

a) hoja 

b) tek 

c) kolesarjenje 

d) tek 

e) aerobika 

f) pilates 

g) joga 

h) vaje za moč 

i) ples 

j) drugo:________ 

 

 

 13. Na 5-stopenjski lestvici 
ocenite, kako pogosto 
ste v zadnjih 12 
mesecih zaznali težave 
(bolečine, neugoden 
občutek) v naslednjih 
predelih telesa. 
Obkrožite ustrezno 
oceno; 1 pomeni 
nikoli, 5 pa zelo 
pogosto. 

14. Na 5-stopenjski 
lestvici ocenite, 
kakšno stopnjo 
bolečine ste zaznali. 
Obkrožite ustrezno 
oceno; 1 pomeni, da 
bolečine niste 
zaznali, 5 pa, da ste 
zaznali zelo močno 
bolečino. 

15. Ali menite, da so 
bolečine povezane 
z vašim delom?  

 
vrat  

 

1         2          3          4           5 

 

1         2          3          4           5 

 
DA               NE             NE VEM 

 
rame 

 

1         2          3          4           5 

 

1         2          3          4           5 

 
DA               NE             NE VEM 

 
zgornji del 
hrbta 

 

1         2          3          4           5 

 

1         2          3          4           5 

 
DA               NE             NE VEM 

 
spodnji 
del hrbta 

 

1         2          3          4           5 

 

1         2          3          4           5 

 
DA               NE             NE VEM 

 
kolena 

 

1         2          3          4           5 

 

1         2          3          4           5 

 
DA               NE            NE VEM 

 
roke 

 

1         2          3          4           5  

 

1         2          3          4           5 

 
DA               NE            NE VEM 
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16. Pri katerih od naslednjih dejavnosti ocenjujete, da ste najpogosteje občutili bolečine, 

neprijetne občutke? Možnih je več odgovorov. 

a) dvigovanje otrok 

b) prenašanje otrok 

c) čepenje na tleh 

d) sklanjanje 

e) sedenje na otroških stolih 

f) sedenje na tleh 

 

 

17. Ocenite, v kolikšni meri so vas težave (bolečine, neprijetni občutki) ovirale pri vašem delu. 

Ocena 1 pomeni, da vas niso ovirale, ocena 5 pa, da so vas zelo ovirale. 

 

                          1            2           3           4           5 

 

18. Ali ste bili zaradi katere od zgoraj naštetih bolečin že v bolniškem staležu? 

a) da 

b) ne  

 

Hvala za vaš čas in sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


