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II 

 

IZVLEČEK 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se ukvarjala z zdravjem razrednih učiteljev na 

splošno. Teoretična spoznanja sem podkrepila z raziskavo o zdravju razrednih učiteljev v 

osrednji Sloveniji. Cilji raziskave so bili: ugotoviti, koliko se učitelji v prostem času ukvarjajo 

s športom, katere so najpogostejše bolezni in poškodbe razrednih učiteljev, preveriti njihovo 

zadovoljstvo z delovnim okoljem in ugotoviti, kakšno je mnenje razrednih učiteljev o vodenju 

športne vzgoje. 

 

V raziskavi je sodelovalo 121 razrednih učiteljev in športnih pedagogov, zaposlenih na 20 

osnovnih šolah v osrednji Sloveniji. Raziskava je bila kvantitativno neeksperimentalna. 

Podatke sem zbrala z vprašalnikom, ki je bil razdeljen na tri dele; 1 del: splošni podatki, 2. 

del: zdravstvene teţave in okvare, 3. del: poškodbe. 

 

Ugotovila sem, da se 93 % anketirancev ukvarja s športom. Povprečno se s športom ukvarjajo 

4,8 ure na teden. Splošnega zdravnika anketiranci največkrat obiščejo v zimskih mesecih. 

Najpogostejša bolezen med anketiranci je alergija. Kot teţave, ki so posledica dela, so 

anketiranci največkrat navedli občasno hripavost in prehlad. Sledi občasna izčrpanost. 

Poškodb je bilo med vprašanimi malo. Najbolj pogosta poškodba je bila obtolčenina. Večina 

se je poškodovala izven delovnega časa. 80 % vprašanih radi poučujejo športno vzgojo. 

Polovici anketirancev se pouk športne vzgoje zdi včasih naporen. Enak deleţ anketirancev 

športne vzgoje ne bi prepustil športnemu pedagogu.  Hrup jih najbolj moti na hodnikih. Prav 

tako jih največji deleţ odgovarja, da je tam premalo svetlobe. 
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HEALTH STATE OF PRIMARY TEACHERS IN CENTRAL SLOVENIA 

 

Nina Kocjan 

Faculty of Education Ljubljana  

 

ABSTRACT 

 

 
In the theoretical part of the dissertation I discuss the health of primary school teachers in 

general. The research goals were: find out how much teachers do sports in their free time, 

which are teachers' most common diseases and injuries, check their satisfaction with the 

working environment and establish what their opinion on teaching physical education is.  

 

121 primary school teachers from 20 primary schools in the Central Slovenia took part in the 

research. The research was quantitatively non-experimental. The data was gathered with the 

help of a questionnaire divided into three parts: general information, health problems, and 

injuries.  

 

I have found out that 93% of the respondents do sports, averagely for about 4.8 hours per 

week. They visit their physician most often in the winter time. Their most common disease is 

allergy. The most common problems stemming from their work are hoarseness and cold, 

followed by periodic exhaustion. Injuries were rare among the respondents, the most common 

were bruises. Most teachers have injured themselves in their free time. 80% of them like to 

teach physical education, and half of them find P.E. to be tiresome at times. The same share of 

the respondents would not leave the teaching of P.E. to sports teachers. They find noise to be 

the most disturbing on the hallways, where they would also prefer to have more light.  
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1 UVOD 

Nihče ne more storiti več od nas samih, da ostanemo zdravi ali izboljšamo svoje zdravstveno 

stanje. Če se tega zavedamo, je to ţe prvi korak k boljšemu zdravju. Vzdrţevati telesno 

kondicijo in tudi dobro psihično zdravje je naš vseţivljenjski projekt. Čeprav je delo 

razrednega učitelja precej dinamično in hkrati zahteva od njega, da navduši otroke za šport in 

zdrav način ţivljenja, se učitelji ne zavedajo dovolj, kako pomembno je, da tudi sami 

vzdrţujejo svoje zdravje.  

 

Temo diplomskega dela sem si izbrala, ker se zavedam, kako pomembno je ostati zdrav. Sama 

se veliko ukvarjam s športom in nad njim navdušujem tudi svoje prijatelje. V diplomskem 

delu sem se ukvarjala z vprašanjem zdravja na splošno in pa bolj podrobno z zdravjem 

razrednih učiteljev. Predstavila sem zdravstveno stanje v Sloveniji in ga primerjala s stanjem 

v Evropski uniji.  

 

Zanimalo me je, kako pedagoško delo vpliva na zdravje učiteljev in kako šola ter posamezniki 

pripomorejo k boljšemu zdravju. Opisala sem najbolj tipične napake, ki jih delajo učitelji pri 

svojem delu, in priporočila, da bi bilo teh čim manj. Pri pisanju diplomskega dela nisem imela 

teţav. Na trenutke se mi je le zdelo, da učitelji pri odgovarjanju na vprašanja niso bili dovolj 

kritični do sebe in delovnih razmer.  

 

V diplomskem delu ţelim v ospredje postaviti učitelja in njegovo zdravje. Z leti vsako delo 

pusti posledice, a če se zavedamo moţnosti poškodb, okvar, bolezni, se jim laţje izognemo 

oziroma jih preprečimo. Ţelela bi si, da bi učitelji spoznali pomen gibanja za zdravja in da ne 

bi zanemarili tudi drugih faktorjev, ki so pomembni za ohranitev zdravja. 
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2 PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 

Predmet in problem raziskave je zdravje razrednih učiteljev, ki po mojem mnenju ne storijo 

dovolj, da bi ohranili ali celo izboljšali svoje zdravje. Gre za vprašanje nasprotij, saj si učitelji 

prizadevajo, da bi otroke navdušili nad športom in da bi jim privzgojili zdrav način ţivljenja, 

a hkrati pozabljajo nase. Pri tem sebi povzročajo nepopravljivo škodo.    

2.1 ZDRAVJE 

Ljudje se od nekdaj med seboj pogovarjajo o zdravju. Skoraj vedno po pozdravu sledi 

vprašanje: »Kako si?« Čeprav je vprašanje vedno enako, ga vsak posameznik razume 

drugače. Zdravje je zelo splošen pojem. Pod njim se skriva marsikaj. Smiselno je govoriti o 

zdravju, kot o dobrini, ki ni vsakomur dana, pa tudi kot o dobrini, za katero lahko marsikaj 

naredimo sami. Latinski rek pravi: »Zdrav duh v zdravem telesu.« Čeprav je rek zelo star, ga 

nihče niti v sedanjih časih ne more zanikati.  

2.1.1 Kaj je zdravje 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (1995) je zdravje definirano kot stanje telesnega in 

duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma. Definicija je precej 

preprosta, a se v praksi velikokrat izkaţe, da ljudje ne vedo, kako širok pojem je zdravje. 

 

Včasih je veljalo, da je zdravje predvsem odsotnost bolezni. V zadnjem času se je definicija, 

kaj je zdravje, bistveno dopolnila in razširila. Zdravje je opredeljeno kot širša vrednota, kjer 

ne gre le za odsotnost bolezni, ampak za stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega 

blagostanja, ki se kaţe v zmoţnosti neprekinjenega prilagajanja okolju. Skrb za zdravje ni več 

le ozek interes posameznika, ampak vse bolj postaja tudi skrb druţbe in je ne le zasebna, 

ampak druţbena dobrina (Program področja javnega zdravja, 2011, str. 2). 

2.1.2 Fizično zdravje 

Fizično zdravje je pomembno za vsakogar. Gibanje je osnovni pogoj fizičnega zdravja, saj le 

na ta način lahko vzdrţujemo in izboljšujemo moč mišic, čvrstost kosti, gibljivost ter 

ravnoteţje (Klajnšček, 2011). 
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»Vsakodnevna telesna dejavnost ima pozitiven učinek tudi na naslednje: 

 

 zmanjšuje nevarnost prezgodnje smrti zaradi bolezni srca in oţilja, 

 zmanjšuje nevarnost razvoja sladkorne bolezni, 

 zmanjšuje nevarnost raka, 

 pomaga preprečevati visok krvni tlak, 

 pomaga pri kontroli telesne teţe, 

 pomaga zmanjšati telesne maščobe, 

 izboljša duševno počutje, 

 zmanjšuje pojav depresije in tesnobe, 

 povečuje samozavest, 

 je potrebna za normalni telesni in gibalni razvoj, 

 kronično bolnim in invalidom pomaga ohranjati ali povečati zmoţnosti vsakodnevnih 

aktivnosti« (Klajnšček, 2011, str. 1). 

 

»Podatki kaţejo, da prinaša telesna nedejavnost najmanj dvakrat večjo ogroţenost za nastanek 

in napredovanje bolezni srca in oţilja, podobno kot drugi poglavitni znani dejavniki tveganja 

za aterosklerozo – zvišan holesterol, kajenje in visok krvni tlak« (prav tam, str.1). 

 

»Fizična vadba pomaga telesu proizvajati nevrotransmiterje – endorfine, ki omogočajo dobro 

počutje. Gibanje (telesna vadba) je eden izmed najboljših antidepresivov. Vadba, prilagojena 

telesnemu stanju,  lahko pomaga omiliti znake bolezni in izboljšati fizično kondicijo ter 

preprečevati poslabšanje zdravstvenega stanja« (Strategija izboljšanja fizičnega zdravja 

zaposlenih, 2011, str. 1). 

 

Ko govorimo o fizičnem zdravju, mislimo predvsem na zdravje oziroma na stanje naših kosti, 

mišic, vezi, organov ter na delovanje teh kot celoto. Fizično zdravje je enako pomembno kot 

psihično zdravje in sta večinoma en od drugega odvisna. Upam si trditi, da eno brez drugega 

teţko obstajata. Ţe filozof John Locke je rekel: »Kdor ima to dvoje, ne potrebuje kaj več; in 

tistemu, ki mu manjka eno ali drugo, ne bo koristilo nič drugega« (povzeto po Plešej, 2000). 
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2.1.3 Psihično zdravje 

Psihično zdravje je veliko teţje razloţljivo kot fizično zdravje. Govorimo o duševnem stanju. 

Dejavniki, ki vplivajo na psihično zdravje, so različni. Fizična aktivnost dobro vpliva na naše 

psihično počutje. Kdor skrbi za fizično aktivnost, s tem veliko stori tudi za svoje psihično 

zdravje. Pokojni profesor Marušič je zapisal: »Brez duševnega zdravja ni zdravja, brez 

zdravja ni kakovostnega ţivljenja in brez kakovostnega ţivljenja ni prave učinkovitosti v 

druţbi« (Marušič, Temnik, 2009, str. 10). 

 

Jan Smuts, filozof,  je prvi govoril o »holističnem« oziroma celostnem gledanju, ko je govoril 

o teţnji narave k sintezi in organiziranju v širše celote. Organizem ni le vsota delov, ki ga 

sestavljajo, saj tudi njihov proces zdruţevanja poteka po določenih zakonitostih. Smuts je 

prepričan, da lahko človeka ter njegovo zdravje in bolezen razumemo le v okviru vseh 

vidikov njegovega bivanja – telesnih, duševnih, druţbenih in duhovnih (Jaffe, 1991).  

2.1.4 Ocena zdravstvenega stanja v Sloveniji 

»Podatki o duševnem zdravju v Sloveniji so bili zadnjič zbrani leta 1999. Takrat je bilo 

število bolnikov skoraj enajst tisoč. Najpogostejša diagnoza v bolnišnici je bila shizofrenija 

(30 %), sledile so z alkoholom povezane duševne motnje (25 %) in motnje razpoloţenja (17 

%).  Zunajbolnišnično (pri psihiatru ali splošnem oz. druţinskem zdravniku) je bilo 

pregledanih še nad 150.000 oseb, ki so ob koncu pregleda dobili diagnozo duševne motnje« 

(Marušič, Temnik, 2009, str. 32). 

 

Najpogostejša duševna motnja tako pri nas – kot po svetu – je depresivna motnja. Za njo bo 

vsaj enkrat v svojem ţivljenju zbolela vsaj šestina prebivalcev, ta trenutek pa je depresiven 

vsak dvajseti med nami (prav tam, str. 32). 

 

Kazalec duševnega zdravja je prav gotovo število samomorov. V Sloveniji je vsaka trideseta 

smrt samomor, kar je letno pribliţno 600 prebivalcev. Po številu samomorov je Slovenija 

uvrščena na osmo mesto. Pred nami so le Litva, Rusija, Belorusija, Latvija, Estonija,Ukrajina 

in Madţarska. Najpogostejši dejavnik oziroma tudi vzrok za samomor je prav gotovo 

depresija. 30 % samomorov je povezanih z duševnimi motnjami zaradi odvisnosti od 
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alkohola. Velikokrat sta vzrok za samomor tudi shizofrenija in motnje hranjenja (Ziherl, S., 

Pregelj, P., 2010). 

 

Statistika za leto 2009 kaţe, da je zastojna srčna odpoved ena najpogostejših diagnoz, zaradi 

katere so bolniki v Sloveniji hospitalizirani (SPP, 2011, str. 14). Večkrat so v bolnišnicah 

obravnavane ţenske (prav tam, str. 188).  

 

Vsako leto je v Sloveniji več hospitaliziranih (prav tam). Ţal ni mogoče vedeti, ali je ta 

podatek posledica staranja prebivalstva ali splošnega slabšega zdravstvenega stanja ljudi. 

Podatki za leto 2009 kaţejo, da je bilo zaradi poškodb in zastrupitev hospitaliziranih 31.166 

ljudi. 30.337 jih je bilo poškodovanih in 829 se jih je zastrupilo. Zaradi poškodb je umrlo 529 

ljudi. Šest ljudi je umrlo zaradi zastrupitve (Zdravstveni statistični letopis 2009, str. 5). 

Povprečno trajanje ene hospitalizacije zaradi poškodbe ali zastrupitve je trajala 6,47 dni. 

Skupaj so bili poškodovani in zastrupljeni na bolniškem dopustu 208.293 dni (prav tam, str. 

6). 

 

Med 31.166 hospitaliziranih je bilo 18.464 moških in 12.702 ţensk. Glede na to, da je bilo 

hospitaliziranih 5.762 manj ţensk kot moških, me preseneča podatek, da je število umrlih med 

moškimi in ţenskami skoraj enako, in sicer 272 moških in 263 ţensk (prav tam, str. 8).  
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Preglednica 2.1.4.1: Poškodbe in zastrupitve
1
 

 

Poškodbe in zastrupitve Število 

bolnikov 

p. glave 7397 

p. kolena in goleni 5205 

p. kolka in stegna 3557 

p. rame in nadlakti 2405 

p. trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice 2167 

p. komolca in podlakti 2155 

p. prsnega koša 1927 

p. zapestja in roke 1700 

osebe, ki se srečujejo z zdrav. sl. zaradi specifičnih postopkov in zdrav. oskrbe 739 

p. skočnega sklepa in stopala 703 

p. vratu 651 

zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje 619 

drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov 493 

zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi 468 

opekline in korozije (kemične opekline) 472 

toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora 375 

učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino 232 

kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah 

z.v. 

150 

p., ki zajemajo več telesnih področij 112 

določeni zgodnji zapleti poškodbe 43 

p. na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih 21 

ozebline 9 

 

p. – poškodbe 

 

Iz zgornje preglednice razberemo najpogostejše poškodbe in zastrupitve. Predvidevam, da je 

statistika vsako leto podobna. Največ bolnikov (4.626), ki so se poškodovali ali zastrupili je 

bilo starih med 50 in 59 let (prav tam, str. 9). 

 

Pri mladih med 20 in 29 letom najbolj izstopa veliko število poškodb glave (1.073) in 

zastrupitev z drogami, zdravili in biološkimi snovmi (88). Slednjih je bilo skoraj enako (87) 

tudi v starostni skupini 40–49 let. V starostni skupini med 30–39 let je število poškodb in 

zastrupitev manjše kot v starostnih skupinah 20–29 in 40–49 (prav tam, str. 14). Sklepam, da 

                                                
1 Povzeto po Zdravstveni statistični letopis 2009, str. 10. 
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je v tej starostni skupini poškodb in zastrupitev manj, saj je za večino ljudi to obdobje 

namenjeno ustvarjanju druţine in kariere ter na nek način ţivijo bolj umirjeno ţivljenje. 

 

Število poškodb in zastrupitev močno naraste v starostni skupini 40–49 let. Zopet se poveča 

število poškodb glave, kolena, komolca, prsnega koša, trebuha, spodnjega dela hrbta, kolka, 

stegna in posledic toksičnega učinka snovi (prav tam). Zakaj je temu tako, teţko rečemo. 

Samo predvidevamo lahko, da se v tem obdobju ljudje zopet več ukvarjajo z raznimi športi, 

saj imajo zopet malo več časa in je zaradi tega več poškodb. Razočarani nad ţivljenjem, bolni 

in tisti, ki jim ni uspelo narediti kariere ali doseči drugih pričakovanih ali ţeljenih ciljev, 

velikokrat padejo v depresijo. Da zbeţijo pred vsakdanom in se lahko sprostijo ter ţivijo 

»normalno«, se mnogi zatečejo k drogam, ki jim v hipu dajejo zagotovljeno dobro počutje.  

 

V starejših starostnih skupinah – nad 50 let – se zopet poveča število skoraj vseh vrst poškodb 

in zmanjša število zastrupitev zaradi drog ter drugih toksičnih snovi (prav tam). Sklepam, da 

so poškodbe predvsem posledica raznih padcev, saj kosti niso več tako močne, kot pri 

mlajših. 

 

Predvidevam, da bi tudi pri razrednih učiteljih prišli do podobnih rezultatov. Verjetno bi 

prišlo do odstopanj le zaradi tega, ker je v šolstvu zaposlenih bistveno večji deleţ ţensk kot 

moških.  

2.1.5 Primerjava zdravstvenega stanja v Sloveniji v primerjavi z drugimi 

evropskimi državami 

Pričakovana povprečna ţivljenjska doba novorojenih ţensk (glede na sedanje razmere) v EU 

je 81,7 let, medtem ko je pri moških 75,6 let. Ţenske ţivimo povprečno 6 let dlje kot moški. 

Zanimiv podatek je, da se v zadnjih letih bolj povečuje pričakovana ţivljenjska doba pri 

moških. Moţen razlog za ta pojav bi lahko bil način ţivljenja, ki se med spoloma ne razlikuje 

več tako močno kot v preteklosti (Europe in figures, 2011, str. 57–58). Ţivljenjska doba se 

zvišuje, kar je dober podatek za prebivalstvo, a hkrati velik ekonomski problem. 

  

V Sloveniji je povprečna pričakovana ţivljenjska doba ţensk 80,7 let in 73,5 let za moške, kar 

je pod evropskim povprečjem (prav tam). »Pričakovano trajanje ţivljenja ob rojstvu je v 

zadnjih desetletjih v drţavah EU občutno naraščalo, kar se je odraţalo v zmanjšanju deleţa 
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umrljivosti v vseh starostih skupinah. Podaljšanje pričakovanega trajanja ţivljenja je odraz 

številnih dejavnikov, tudi zvišanja ravni ţivljenjskega standarda, izboljšanja ţivljenjskega 

sloga in boljše izobrazbe, pa tudi boljšega dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev. 

Pričakovano trajanje ţivljenja novorojenega otroka je najdaljše v severnih in zahodnih 

drţavah Evrope, bistveno krajše v drţavah srednje in juţne Evrope, najkrajše v drţavah 

vzhodne Evrope« (Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji, 2009, str. 14).  

 

»V EU je imelo leta 2006 dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno teţavo 31,4 % 

oseb, od tega 29,1 % moških in 33,6 % ţensk. V Sloveniji je ta procent višji: 36,4 % oseb z 

dolgotrajno boleznijo ali dolgotrajno zdravstveno teţavo, od tega 34,1 % moških in 38,6 % 

ţensk« (prav tam, str. 16). 

 

Najpogostejši vzrok smrti v Evropski uniji so bolezni srca in oţilja ter rak (Zdravje-EU, 2011, 

str. 1). 

2.2 ZDRAVJE IN DELO RAZREDNEGA UČITELJA 

Delo razrednega učitelja se na prvi pogled ne zdi zahtevno. Mnogi mislijo, da je delo učitelja 

enostavno in večinoma zabavno. Menim, da dela razrednega učitelja ne gre opisati tako 

enostavno.  

 

Razredni učitelji so izobraţeni za poučevanje otrok od prvega do šestega razreda, čeprav se je 

v praksi pokazalo, da 6. razred večinoma poučujejo predmetni učitelji. Zaradi precej velikega 

starostnega razpona otrok mora učitelj dobro poznati njihove razvojne značilnosti. »Učitelj 

namreč skrbi za celosten razvoj učencev. Zagotavljati mora moţnosti za razvoj na 

spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoričnem področju. Otrokom omogoča, da 

ustvarjajo nova znanja in jih znajo uporabiti. Skrbi za razvoj samostojnosti, ustvarjalnosti, 

komunikacije, vedoţeljnosti, pozitivne samopodobe in otroke spodbuja h gibalni aktivnosti« 

(Opis poklica, 2011, str. 1). 

 

Učitelj se mora za vsak dan pripraviti na pouk. Priprave so vsebinske – kaj bo učil in 

metodično-didaktične – kako bo učil. Poleg tega si mora učitelj pripraviti tudi ves didaktični 

material in pripomočke, katere bo uporabil pri poučevanju. Učitelj se lahko pripravlja na delo 

v šoli ali doma (prav tam, str.1). 
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 Za vsebinsko pripravo si učitelj pomaga z učnim načrtom za posamezni razred, z učbeniki, s 

priročniki, s strokovno literaturo in z drugimi mediji. »Pri podajanju vsebine mora učitelj ves 

čas upoštevati razvojno-osebnostne lastnosti otrok. Pomembno je, da otroke za delo motivira, 

jih aktivno vključi v delo in ustvari pozitivno učno klimo« (prav tam, str. 1).  

 

Za kvalitetno učiteljevo delo je poleg priprave zelo pomembna tudi samoanaliza. Le tako 

učitelj oceni, kaj je bilo dobro, kaj ne in kaj bi lahko izboljšal. Pri tem je dobro, da si naredi 

opombe k učni pripravi. 

  

»V učiteljevo obvezo spada tudi popravljanje učenčevih izdelkov, kar lahko opravi v šoli po 

pouku ali doma. Ena izmed odgovornejših nalog učitelja je preverjanje in ocenjevanje znanja. 

Učitelj si zapisuje napredek posameznikov v redovalnico in ob zaključku leta zapiše končno 

opisno oceno v spričevalo. Vsak dan dnevno sproti zapisuje vsebino in cilje, ki jih osvajajo 

pri pouku, v dnevnik, kamor beleţi tudi kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve ter 

navzočnost učencev. Ob koncu šolskega leta osebne podatke vsakega učenca zapiše v matično 

knjigo« (prav tam, str. 1).  

 

Pomembna učiteljeva naloga je tudi razredništvo. »Razrednik skrbi za razred kot celoto in 

rešuje probleme, če se pojavijo. Med njegove naloge sodi tudi vsebinska priprava in izvedba 

vsaj treh roditeljskih sestankov, na katerih starše seznanja z delom v razredu, disciplino, 

teţavami, če se pojavijo, in seveda s pozitivnimi izkušnjami. Na govorilnih urah, ki jih 

običajno organizira enkrat na mesec, vodi osebne razgovore s starši« (prav tam, str. 1). 

 

»Potrebno je tudi stalno strokovno izpopolnjevanje, kajti učitelj se mora sproti seznanjati z 

novostmi in spremembami na svojem področju« (prav tam, str. 1). Izobraţevanja in delovni 

sestanki so prav tako večinoma za učitelja obvezni. Učitelji se mora občasno udeleţiti tudi 

letovanja in drugih oblik bivanja izven domačega kraja. 

 

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

Športna vzgoja večinoma poteka v telovadnici ali na igrišču. Delo je dinamično in večinoma 

poteka v dopoldanskem času, le dejavnosti, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure, razna 

predavanja in seminarji, potekajo v popoldanskem času« (prav tam, str. 1). 
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Delo učitelja večinoma poteka stoje. Čeprav je učitelj pri svojem delu ves čas v gibanju, je to 

gibanje lahko precej naporno in dostikrat nepravilno. Nepravilno gibanje lahko pusti 

nepopravljivo škodo. Menim, da je zelo pomembno, da bi učitelji ozavestili nepravilne gibe in 

jih popravili.  

 

Poleg telesnih okvar je zaradi nemalokdaj stresnih situacij na preizkušnji tudi učiteljeva 

psihična moč. Menim, da se učitelji premalo zavedajo, kako pomembna je psihična stabilnost 

in zanjo storijo manj kot bi resnično lahko. V nadaljevanju je opisano, kakšen vpliv ima delo 

razrednega učitelja na njegovo zdravje. 

2.2.1 Vpliv dela na zdravje razrednega učitelja 

Kot sem omenila ţe zgoraj, je delo razrednega učitelja fizično in psihično naporno. Delo z 

najmlajšimi je po mojem mnenju zahtevno zlasti zaradi tega, ker imamo opravka s populacijo, 

ki še nima veliko izkušenj.  

 

Obiskovanje šole je čas otrokovega intenzivnega razvoja, predvsem spoznavnega. Otrok 

pridobiva nove izkušenje in se tako tudi uči. »V srednjem in poznem otroštvu so otroci bolj 

kot v predhodnem razvojnem obdobju motivirani za pridobivanje novih informacij o realnem 

svetu in o razumskih razlagah stvari, dogodkov in pojavov, s katerimi se srečujejo v 

vsakdanjem ţivljenju« (Marjanovič, & Zupančič, 2004, str. 478). Ta podatek je za učitelja 

pozitiven, glede na to, da ţeli učence marsičesa naučiti. Po drugi strani pa delo z »ranljivo« 

populacijo zahteva od učitelja, da je odgovoren, strokoven in fleksibilen. Mnogokrat je delo 

psihično in fizično zahtevno in zato pušča tudi posledice. 

2.2.2 Fizične in psihične obremenitve razrednih učiteljev 

Iz izkušenj vemo, da je delo razrednih učiteljev predvsem psihično naporno, velikokrat pa tudi 

fizično. Slednje še zlasti pri poučevanju športne vzgoje. Kljub temu, da so razredni učitelji 

strokovno usposobljeni za poučevanje športne vzgoje, je velikokrat vodenje ure zelo 

zahtevno. Pri pouku športne vzgoje in tudi sicer mora učitelj paziti na pravilno dvigovanje 

pripomočkov, nošenje teţkih predmetov, pravilno izvedbo gimnastičnih vaj/prvin itd. Poleg 

tega mora ves čas imeti pod nadzorom učence, da se komu kaj ne zgodi. Hkrati mora znati 

motivirati učence, da celo uro dobro sodelujejo.  
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Menim, da je največja napaka, ki jo delajo učitelji, nepravilno sklanjanje – napačna drţa. Pri 

tem so mišice preobremenjene. »Kadar so mišice preobremenjene ali če je drţa napačna, se 

mišice napnejo in pojavijo se bolečine. Enako se zgodi pri predolgem sedenju ali napačnem 

dvigovanju. Ko se mišice napnejo, lahko v njih nastanejo mikroskopsko majhne razpoke. 

Zaradi teh poškodb se razvije vnetje, ki spet povzroči povečano napetost v mišicah 

(Schmauderer, 2005, str. 12).« 

 

V telovadnici se poveča hrup in zato učitelji govorijo bolj glasno. Tudi svetloba v 

telovadnicah velikokrat ni naravna. Psihična in fizična obremenitev razrednega učitelja pri 

vodenju športne vzgoje je tako večinoma še večja kot v razredu.  

 

Učitelji v osnovnih šolah imajo poleg neposrednega pedagoškega dela v razredu kar nekaj 

dodatnih nalog. Priprave učnih ur in ocenjevanja šolskih nalog, seminarji, pedagoške 

konference je le nekaj dodatnih nalog učitelja. Učitelji prevzemajo nove vsakodnevne 

dolţnosti (kot je nadomeščanje odsotnih sodelavcev, mentorstvo učiteljem začetnikom in 

drugih) in v širjenju obveznosti učiteljev (na področjih, kot so skupinsko delo, daljša 

navzočnost na šoli, sodelovanje pri pripravi delovnega načrta šole ali šolskega kurikuluma in 

drugih) se povečuje delovna obremenitev (Plevnik, 2011, str. 11).  

 

Šole morajo po novem zadovoljevati tudi vse večje socialne potrebe, kot so: integracija 

učencev s posebnimi potrebami, skrb za vse bolj raznoliko šolsko populacijo in druge. To je 

razlog za širitev učiteljevih druţbenih odgovornosti (prav tam). 

 

»Poleg dela v razredih in vsakodnevnih stikov z učenci morajo učitelji zdaj sodelovati tudi pri 

vseh drugih šolskih dejavnostih. Pritisk na učitelje, naj pripomorejo k delu šole tudi zunaj 

zidov svojih učilnic, na primer s sodelovanjem pri pripravah na šolske reforme ali pri 

razvijanju in vpeljevanju pedagoških novosti, je vse večji« (prav tam, str. 71). 

 

 Vse to vpliva na povečanje učiteljeve odgovornosti in na preoblikovanje učiteljskega poklica. 

S tem, ko se poveča odgovornost učitelja, se poveča tudi obremenitev, ki jo učitelji sicer 

doţivljajo različno, a so za mnoge te situacije lahko tudi stresne. 

 

Psihične obremenitve vsak učitelj doţivlja drugače. Nekdo je na splošno bolj in drug manj 

dovzeten za psihične pritiske. Kot posledica psihične obremenitve se zgodi, da so učitelji 
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večkrat pod stresom. Čeprav malo stresa (v tolikšni meri, da situacijo obvladujemo) lahko 

pozitivno vpliva na našo učinkovitost pri delu, je lahko v večji količini tudi razlog za mnoge 

zdravstvene teţave. 

 

Preglednica 2.2.2.1: Mehanizem pozitivne stresne situacije
2
 

 

                               

 

»Kadar so zunanji pritiski preveliki, se celotno delovanje organizma preusmeri v odzive za 

preţivetje. Spremenita se naše zaznavanje in obnašanje« (Stres, 2011, str. 1).  

 

Pogost ali dolgotrajen negativni stres škodljivo vpliva na naše zdravje in vsakdanje 

sposobnosti. »Znamenje škodljivega stresa je zniţanje intelektualnih sposobnosti in posledice 

na čustveni in socialni ravni, ki vplivajo na neučinkovito komunikacijo s soljudmi in z 

okolico. Simptomi in posledice negativnega stresa so: povišan krvni tlak, razbijanje srca, 

teţave s spanjem, zasoplost in pospešeno plitvo dihanje, teţave s prebavo, bolečine in 

razdraţenost v ţelodcu, motnje hranjenja, splošna mišična napetost, izguba ţelje po spolnosti, 

zniţana stopnja miselnih sposobnosti (teţave s koncentracijo, slab spomin), razdraţljivost« 

(prav tam, str. 1). 

 

Preglednica 2.2.3.2: Mehanizem negativne stresne situacije
3
  

 

                             

 

                                                
2 Vir: Stres (2011), str. 1. 
3 Vir: Stres (2011), str. 1. 
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opozorilo  
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Zaradi odgovornega dela učitelja je v šoli veliko stresnih situacij, a vsak posameznik jih 

doţivlja in obvladuje na svoj način. Eni so pri tem bolj uspešni, drugi manj. 

 

Tudi fizična obremenitev ni zanemarljiva. Učitelji namreč večino svojega dela opravijo v 

stoječem poloţaju. Zelo veliko se predklanjajo, dvigujejo, prenašajo laţje in teţje predmete 

ter delajo z računalnikom. Glavni vzrok za teţave, te imajo učitelji zlasti s hrbtom in sklepi, je 

nepravilen poloţaj telesa. Tako je na primer za večino problem, ker imajo slabo telesno drţo, 

ne dvigujejo pravilno, nosijo neprimerno obutev itd. 

 

Dvigovanje teţjih in laţjih bremen nikakor ni edina vrsta stresa, ki hrbtenici grozi s 

poškodbami. Nič manj ni nevaren duševni in čustveni stres, ki hrbtenici grozi s poškodbami. 

Kratkoročno nam čustvene stresne situacije povzročajo bolečine v hrbtenici, dolgoročno pa 

lahko povzročijo v hrbtenici resne poškodbe in tudi druge resne probleme (Hrbtenica, 2011). 

 

Veliko ljudi čustveni stres prestreza s svojimi mišicami, posebno z mišicami vratu in ramen. 

Ta stres večina pozna kot glavobol z napetostjo, ki se začenja v zatilju, od tam pa se seli 

navzgor in navzdol. Naporen delovni dan ali strah pred pomembnim pogovorom v sluţbi 

lahko povzroči neprijetno in bolečo napetost (prav tam). 

 

Bolečine običajno povzroča kri, ki se pretaka skozi vratne in hrbtne mišice. Kadar je človek 

pod vplivom stresa, se določene mišice skrčijo in stisnejo ţile. Podobno kot voda v vrtni cevi 

z zanko, krvni pretok skrčene mišice ovirajo ali pa ga celo povsem ustavijo. Kadar vrat in 

hrbtenica ne dobivata dovolj krvi, to sporočata z bolečino. Poleg trenutnega nelagodja lahko 

te situacije povzročijo tudi resnejše posledice (prav tam). 

 

Kri po telesu prenaša hranilne snovi in kisik, ki ga mišice potrebujejo za svoje delovanje. 

Zmanjšanje krvnega pretoka povzroči oslabitev mišičevja. Mišice v resnici polagoma 

izgubljajo svoj krvni dotok in oslabljene mišice so, kot smo ţe omenili, zelo dovzetne za 

poškodbe in za preobremenjenost (prav tam).  

2.2.3 Pozitivni učinki dela z otroki 

Pri delu z mladimi najdemo tudi pozitivne učinke. Kdor dela z mladimi, bo večno mlad, je 

rek, ki ga velikokrat slišimo in prav gotovo drţi. Otroci izţarevajo neverjetno energijo. 
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Predvsem pri mlajših opazimo neverjetno ţeljo po raziskovanju, učenju novih stvari in 

iskreno doţivljanje veselja. 

 

Goleman (2010) govori o nalezljivosti čustev. Zlasti hitro se to zgodi v stanju ogroţenosti. Ko 

na primer vidimo prestrašenega človeka, se naši moţgani odzovejo enako, kot če bi bili sami 

prestrašeni. Naša čustva so tako lahko v hipu enaka kot čustva sogovornika. Najlaţje si 

nalezljivost čustev predstavljamo ob pogledu na fotografijo. Ko gledamo npr. fotografije 

nasmejanega človeka, se ponavadi tudi sami nasmejemo in doţivljamo čustva veselja.  

 

»Med interakcijo dveh, ki si stojita nasproti, se nalezljivost širi po več ţivčnih krogotokih, ki 

vzporedno delujejo v moţganih vsake od oseb. Ti sistemi za čustveno okuţbo izmenjujejo ves 

spekter čustev, od ţalosti in strahu do veselja« (prav tam, str. 42). 

 

»Trenutek okuţbe pomeni pomemben ţivčni dogodek: med moţgani nastane funkcionalna 

povezava, povratna zanka, ki premosti pregrado iz koţe in lobanje med telesoma. V 

računalniškem izrazoslovju se med to povezavo moţgani »zdruţijo«, saj izhodni podatki enih 

postanejo vhodni podatki, ki poganjajo druge, in v tistem trenutku se ustvari, lahko bi rekli, 

medmoţganski krogotok. Ko sta dve enoti povezani s povratno zanko, se ob spremembi prve 

spremeni tudi druga« (prav tam). 

 

»V vsakem primeru oddajamo in sprejemamo notranja stanja – pa naj gre za smeh in neţnost 

ali za napetost in zamero (prav tam).« Vse to se dogaja podzavestno in zelo hitro. Na primer 

amigdala v nekaj milisekundah opazi znake strahu na obrazu druge osebe. Ta proces je tako 

hiter, da niti ne prodre v zavest. Morda začutimo le nejasno nelagodje« (prav tam, str. 43). 

 

Kot so nalezljiva čustva, so nalezljive tudi reakcije. Dostikrat lahko opazimo, da kadar smo 

razburjeni sami, so razburjeni tudi otroci in temu primerno se tudi vedemo. Tekom dneva se 

ves čas čustveno odzivamo, na kar teţko vplivamo, saj gre za spontan odziv na situacijo.  

 

Menim, da otroci v varnem in prijetnem okolju doţivljajo precej več pozitivnih čustev kot 

negativnih. Takšno okolje naj bi bila tudi šola. Lahko strnem, da če se otroci v šoli dobro 

počutijo, doţivljajo tudi več pozitivnih čustev in učitelji se od otrok teh pozitivnih čustev tudi 

»nalezejo«. Tako se tudi odrasli v druţbi otrok počutijo dobro in so lahko marsikdaj 

optimalna »terapija« za učiteljevo slabo počutje.  
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2.3 SKRB ZA OHRANJANJE ZDRAVJA 

2.3.1 Kako skrbimo za ohranitev zdravja 

Ohranitev zdravja je zahtevna naloga vsakega posameznika, čeprav se veliko ljudi tega ne 

zaveda. Zdravja ne moremo jemati kot samoumevno stanje telesa in duha. Največ oz. skoraj 

vse lahko naredimo namreč sami. Da ostanemo zdravi ali da si zdravstveno stanje še 

izboljšamo, zahteva od nas premišljeno preţivljanje prostega in delovnega časa.  

 

»Človeško telo je pravi čudeţ. Čeprav se zdi, da vse poteka povsem samodejno, moramo 

ustvariti podlago za njegovo delovanje – z zadostnim gibanjem, rednimi obdobji, 

namenjenimi mirovanju in počitku, in zdravo prehrano« (Schmauderer, 2005, str. 7).  

 

Gibanje 

 

»Hrbtenica tvori skupaj z drugimi kostmi ogrodje našega telesa, za njegovo gibljivost pa 

poskrbijo mišice. Da mišice ostanejo močne in gibčne, jih moramo redno razgibavati in 

raztezati. Če jih zanemarimo, se ne zmanjša le njihova moč in gibljivost, pojavijo se lahko 

tudi bolečine« (Schmauderer, 2005, str. 7). 

 

»Ne smemo pozabiti niti na srce, ki je najpomembnejša mišica našega telesa, saj se po malem 

krvnem obtoku kri prenaša od srca do pljuč, kjer se kri obogati s kisikom in steče nato nazaj v 

srce. Veliki krvni obtok opisuje tok krvi od srca v vse dele telesa in spet nazaj v srce. Tako 

kot vsako drugo mišico lahko krepimo in urimo tudi srce. Če smo primerno obremenjeni, se 

srčna mišica poveča. Tako je enako kot za ostale mišice tudi za zdravje srčne mišice 

najpomembnejše gibanje. Dobro formo ohranimo z redno in ustrezno odmerjeno vadbo« (prav 

tam, str. 7). 

 

Prehrana 

 

Skozi zgodovino se je mnenje strokovnjakov o tem, kaj je zdravo in kaj ne precej spreminjalo. 

Mnogi se izogibajo ogljikovim hidratom, drugi maščobam, veliko ljudi pa se zaradi 

zdravstvenih razlogov odpoveduje vsem izdelkom ţivalskega razloga (Landbein in Skalnik, 

2007). 
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»Danes velja, da človek za ţivljenje potrebuje vitamine: brez vitaminov veliko procesov v 

človekovi presnovi ne bi delovalo; pri tistem, ki uţiva premalo vitaminov, se kmalu pojavijo 

znaki pomanjkanja (slabša zbranost, kronična utrujenost, luskasta koţa, krhke kosti, 

neodpornost itd.). Ker so tako pomembni, te drobne organske sestavne dele prištevamo k 

bistvenim, torej ţivljenjsko pomembnim hranilnim snovem, ki jih človeški organizem sam ne 

more proizvajati (sli vsaj ne v zadostnih količinah) in jih moramo zato dobiti s hrano« (prav 

tam, str. 69, 70). 

 

»Več vitaminov potrebujejo nosečnice in doječe ţenske, otroci in mladostniki, starejši ljudje, 

ljudje, ki se ukvarjajo s športom, in tisti, ki so pogosto izpostavljeni obremenitvam okolja. 

Resnični »poţiralci« vitaminov so poleg bolezni predvsem »grehi« v ţivljenjskem slogu: 

stres, pomanjkanje spanca, prekomerno uţivanje alkohola, enostranske diete in kajenje« (prav 

tam, str. 70). 

 

»Uravnoteţena in raznolika prehrana zapolni potrebo tudi po mineralih, anorganskih spojinah, 

ki so v velikih ali majhnih količinah odgovorne za številne funkcije v človeškem telesu« (prav 

tam, str. 73). Takšen način prehranjevanja pa je tudi eden izmed nujnih pogojev, če ţelimo 

ohraniti zdravo telesno teţo (indeks t. t. pod 25).  

 

»Premalo gibanja, nezadosten vnos vlaknin (balastne snovi) in kronično pomanjkanje 

tekočine so glavni razlogi za teţave s prebavo, ki sodijo med najbolj razširjene civilizacijske 

bolezni« (Schmauderer, 2005, str. 15). 

 

»Prebavo spodbujamo s hojo po stopnicah, s tekom in s sprehodom. Še posebej koristne pa so 

vaje za krepitev trebušnih mišic, saj pri nenehnem menjavanju napenjanja in sproščanja 

spodbujamo ritmično krčenje in raztezanje (peristaltiko) črevesja, zaradi česar se vsebina 

črevesa laţe in hitreje izloči. Enak učinek doseţemo tudi s hrano, bogato z vlakninami 

(polnozrnati izdelki, zelenjava in sadje) in z zadostno količino tekočine« (prav tam, str. 15). 

 

Odrasli ljudje naj bi pojedli več manjših in energijsko ne tako bogatih obrokov. Upoštevati 

moramo tudi način ţivljenja posameznika (ukvarjanje s športom). Zaradi preseţka energije, ki 

ga dobimo s hrano, in napačnega načina ţivljenja (premalo gibanja) se veliko odraslih 

pretirano zredi (Poţar, 1998).    
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Slika 2.3.1.1: Prehranska piramida
4
 

 

 

 

  

Prehranska piramida prikazuje glavne skupine ţivil. Spodaj v piramidi se nahajajo ţivila, ki 

naj bi jih zauţili največ. To so škrobna ţivila (40 %). Sledita sadje in zelenjava (35 %), za 

katera je priporočljivo, da jih pojemo čim manj obdelana (nekuhano ali nepečeno). Manjši 

deleţ v naši prehrani naj bi predstavljala mlečna ţivila, jajca, meso in njegovi nadomestki (20 

%). Dobro je, da pojemo čim manj slaščic in druge hrane, ki vsebuje sladkor in nezdave 

maščobe (5 %). Te izdelke uporabljajmo le kot dodatek in jih zauţijmo le občasno (Poţar, 

1998).  

 

Najbolj pomembno je, da imajo obroki ustrezno energijsko vrednost glede na starost, spol, 

višino, teţo in stopnjo hranjenosti. Zagotoviti moramo ustrezno količino energijskih in 

neenergijskih hranilnih snovi. Obroki nam morajo zagotavljati sitost od obroka do obroka in 

morajo biti primerno razporejeni preko dneva. Dobro je, da hrano, ki jo zauţijemo preko 

dneva, razporedimo na pet obrokov. Z zajtrkom in dopoldansko malico naj bi zadovoljili 40 

% energijskih potreb, s kosilom in popoldansko malico prav tako 40 % energijskih potreb ter 

z večerjo preostalih 20 %. Priporočljivo je, da hrano uţivamo vedno ob istem času (prehranski 

ritem). Uţivamo popolnoma zdrava, prvovrstna in sveţa ţivila. Prehrana naj bo pestra in naj 

nam daje občutek zadovoljstva med hranjenjem in po njem. Jejmo počasi, tako da hrano 

dobro preţvečimo, preden jo pojemo (Poţar, 1998). 

                                                
4 Vir: http://www.opkp.si/sl_SI/cms/pomoc/pomoc-pri-delu-z-opkp/prehranska-piramida-64, str. 1. 
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Spanje in sprostitev 

 

Zadostna količina spanja je prav tako pomembna za zdravje, kot prehrana in gibanje. Telo se 

ponoči regenerira. »Spanje pomeni pomemben počitek za človeško telo. Eni potrebujejo več 

spanja in drugi manj, odvisno od ţivljenjskega sloga, zdravstvenega stanja in starosti 

(Sutcliffe, 2001). 

 

Še zlasti pomemben je počitek za ljudi, ki imajo bolečine v hrbtu. »Pri nenadni vzburjenosti 

ali strahu srce hitreje bije, dihanje se poglobi in pospeši, mišice se skrčijo, vendar nam vse to 

prav nič ne koristi, če te pripravljenosti ne sprostimo s silovito aktivnostjo. Če se ne naučimo 

sproščati, nas začne sčasoma mučiti kronični stres. Ta krepi mišični krč, zmanjšuje proţnost 

vezi in povečuje zavedanje bolečine – in se ujamemo v začaran krog« (prav tam, str. 84).  

 

Stres je stanje, ki se ga moramo naučiti obvladati. Kot je bilo ţe omenjeno, so škodljive 

negativne stresne situacije. V teh situacijah stresa ne obvladujemo. »Metode, kot je avtogeni 

trening ali progresivno počivanje mišic, pomagajo pri obvladovanju stresa« (Lanbein in 

Skalnik, 2007, str. 17). 

 

»Najpomembnejša telesna samozaščita je imunski sistem, nekakšna človekova notranja 

vojska, ki išče in uničuje napadalce in sovraţnike in nas ščiti pred nevarnostjo. Kot vsaka 

prava vojska ima tudi ta sistem svoje lastne obveščevalne enote ter različne oblike artilerije in 

kopenske vojske, ki spolnjujejo njeno poslanstvo« (Jaffe, 1991, str. 80). 

 

»Imunski sistem je decentraliziran telesni sistem, ki se razpreda po vsem telesu in vključuje 

krvni in mozgovni obtok ter nekatere ţleze, pa tudi celično tekočino vsake posamezne celice. 

Trdno zdravje je odvisno od usklajenega, neprekinjenega delovanja vseh treh sistemov – 

ţivčevja, odzivanja na stres in imunskega sistema. Vsi trije delujejo brez naše volje. Zaradi 

načina ţivljenja, kakršnega ţivimo v sodobni druţbi, in zaradi zlorabljanja telesa, pa 

delovanje teh treh sistemov včasih ni ustrezno. Če nas v tistem času napadejo na primer 

mikrobi, lahko hudo zbolimo« (prav tam, str. 80). 

 

Kot je bilo ţe napisano v poglavju 2.2, se moramo stresnim situacijam čimbolj izogibati in jih 

preprečevati. Pomembno je, da dovolj spimo in se sproščamo na različne načine, česar se je 

potrebno naučiti. K obvladanju stresa in z njim povezanih bolezni dobro vplivamo tudi z 
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redno rekreacijo. »S telesno vadbo zmanjšamo raven duševnega stresa in njegovega vpliva na 

telo. Duševni stres pogosto prizadene trapezasti mišici, ki se raztezata od spodnjega dela 

lobanje prek hrbta in ramen: v mišičnih vlaknih nastanejo vozli, bolečinske točke, ki 

preprečujejo, da bi se mišica sprostila« (Sutcliffe, 2001, str. 58). 

2.3.2 Šport kot pomoč za ohranitev zdravja 

Športna dejavnost je zelo pomembna za ohranitev zdravja. »Splošno telesno zdrţljivost 

doseţemo samo z redno vadbo. Vredno se je potruditi, kajti to koristi splošnemu počutju ter 

nas varuje pred številnimi boleznimi in teţavami v katerem koli starostnem obdobju« 

(Sutcliffe, 2001, str. 58). 

 

»Hrbtenica tvori skupaj z drugimi kostmi ogrodje našega telesa, za njegovo gibljivost pa 

poskrbijo mišice. Da mišice ostanejo močne in gibčne, jih moramo redno razgibavati in 

raztezati. Če jih zanemarimo, se ne zmanjša le njihova moč in gibljivost, pojavijo se lahko 

tudi bolečine« (Schmauderer, 2005, str 7). 

 

»Boljši mišični tonus, moč in vzdrţljivost pripomorejo k boljši drţi in postavi. Vaje za 

krepitev in proţnost mišic povečajo količino energije v mišicah, zato lahko na vsako zahtevo 

hitro odreagirajo, hkrati pa se zmanjšuje nevarnost poškodb ob nenadnem gibu ali zasuku. 

Močne in proţne mišice tudi dobro podpirajo hrbtenico« (Sutcliffe, 2001, str. 59). 

 

»Telesna vadba povzroči povečano izločanje sinovialne tekočine v sklepih (kakršni so tudi 

medvretenčni skepi hrbtenice), ki hrani in maţe sklepni hrustanec, zato se njegova obraba 

upočasni« (Sutcliffe, 2001, str. 59). 

 

»Z gibanjem se poveča tudi moč kit in mišic, ki postanejo proţnejše. S tem pa se poveča 

gibljivost sklepov in zmanjša nevarnost za poškodbe tkiv (prav tam).« »Redna vadba krepi 

tudi kosti, saj tako povzročamo, da se v kosti nalaga kalcij, ki zmanjšuje tveganje za nastanek 

osteoporoze« (Kralj, 2011, str. 9). 

 

Telesna vadba vpliva tudi na umske sposobnosti. »Gibanje pospešuje storilnost moţganov. 

Vse vrste športa, ki krepijo mišično moč in povečajo vzdrţljivost, zavirajo staranje moţganov 

(Kralj, 2011).« 
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Gibanje na prostem je zelo pomembno tudi za krepitev imunskega sistema. »Ne poznamo 

nobenega zdravila, ki bi imunski sistem tako okrepilo kot gibanje ob obilju kisika. Ţe po 

tridesetih minutah je v krvi 31 % več celic »ubijalk«. Postanejo bolj napadalne in se lahko 

veliko učinkoviteje bojujejo proti bakterijam in virusom – ter tudi proti rakavim celicam« 

(Kralj, 2011, str. 8).  

 

Z gibanjem tako vzdrţujemo in povečujemo odpornost. Krepimo sposobnost telesa, da se 

samo obrani vseh nevarnosti. »Če se redno rekreiramo, trebušni slinavki ni treba proizvesti 

toliko izulina. Telesne celice postanejo občutljivejše za izulin, ki zniţuje raven sladkorja v 

krvi. To zmanjšuje tveganje, da bi zboleli za starostno obliko sladkorne bolezni« (Kralj, 

2011). 

 

»Z gibanjem krepimo tudi pljuča, saj se z rednim gibanjem poveča proţnost pljučnega tkiva 

(kapaciteta pljuč) in prekrvavitev pljuč se izboljša. Celo telo je tako bolje oskrbljeno s 

kisikom. Globje dihanje vpliva tudi na vzdrţljivost in moč mišic, ki premikajo prsni koš in 

podpirajo prsni del hrbtenice« (Sutcliffe, 2001, str. 59). 

 

 »Prav tako z gibanjem krepimo srce, ki je najpomembnejša mišica v našem telesu. S 

primerno obremenitvijo se tako kot druge mišice v telesu tudi srčna mišica krepi in poveča 

(Schmauderer, 2005, str. 14).« »Ko se srčna mišica poveča, z vsakim krčenjem iztisne več 

krvi in potrebuje manj utripov« (Sutcliffe, 2001, str. 59).  

 

Za redno telesno aktivnost obstaja nešteto razlogov, ki bi nas morali spodbujati, da rekreacija 

postane naš način ţivljenja. Omeniti je potrebno tudi, da z gibanjem ohranjamo zdravo telesno 

teţo in zmanjšamo raven duševnega stresa in njegovega vpliva na telo. 

2.3.3 Kaj lahko učitelj sam stori za preprečevanje poškodb in bolezni, ki so 

posledica dela 

»Bolečine v hrbtu sodijo med najpogostejše vzroke obiskov pri zdravniku. Najbolj razširjene so 

okvare medvretenčnih ploščic, ki se najpogosteje pojavijo v spodnjem hrbtnem predelu« 

(Kolednik, 2007, str. 11). Do teh pride zaradi večinoma stoječega in sedečega dela, 

nepravilnega predklanjanja in napačnega dvigovanja predmetov.  
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Učitelji bi morali zlasti paziti, da je hrbtenica čim manj obremenjena, saj zaradi kronične 

preobremenjenosti  hrbtenice prihaja do predčasne obrabe in v najslabšem primeru do izpada 

medvretenčne ploščice (Bolečine v hrbtenici, 2011). Učitelji bi lahko veliko več storili, da ne 

bi prišlo do bolečin in okvar hrbtenice. Ker je pri učiteljevem delu veliko impulzivnih gibov, 

mnogi pozabijo na pravilne gibe.  

 

Vsem nepravilnim gibom pa se učitelj vseeno teţko izogne. Na primer: kadar otrokom razdeli 

delovne liste na mizo in nato hodi do vsakega, da preveri ali mu gre dobro. Takrat učitelj hodi 

po razredu in se pri vsakem rahlo predkloni. Če je v razredu 28 učencev in se učitelj ustavi pri 

vsakem otroku samo dvakrat, to pomeni, da se je vsaj 56 krat nepravilno predklonil in je pri 

tem trpela hrbtenica. Toliko nepravilnih gibov je učitelj storil le v eni uri pouka. Gotovo je v 

celem dnevu pouka teh gibov še veliko več. 

 

Slika 2.3.3.2: Predklanjanje 

 

 

 

Zgornja slika prikazuje vsakodnevno predklanjanje učiteljev. Hrbtenica je sicer precej manj 

obremenjena, če se ob mizo opremo z rokami, vendar bi se morali takšnemu predklanjanju 

izogibati.     

 

Kljub temu, da marsikaterega giba učitelj ne more preprečiti, pa je veliko gibov, ki bi jih 

lahko popravil. Tako bi na primer pri dvigovanju (teţkih) predmetov to lahko vedno storil iz 

počepa in z obema rokama. 
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Slika 3.3.3.2: Dvigovanje 

 

          

 

 

Kadar je učitelj v stoječem poloţaju, bi moral biti vzravnan oziroma bi moral imeti pravilno 

drţo, v kateri je hrbtenica v optimalnem poloţaju. Tudi pri sedenju bi morali biti bolj pozorni 

na drţo telesa. Največja napaka učiteljev pa je sedenje na majhnih stolih, ki so zelo 

neprimerni za odrasle. 

 

Slika 4.3.3.3: Sedenje 
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Slika 5.3.3.4: Drţa telesa 

 

       

 

Zelo pomembna je tudi ustrezna obutev. Na delovnem mestu bi morali učitelji nositi udobno 

obutev. Čevljem z visoko peto bi se morali odpovedati, saj se pri nošenju čevljev z visoko 

peto spremeni poloţaj telesa in s tem se poveča obremenitev na hrbtenico, stopala in nekatere 

sklepe.  

Slika 6.3.3.5: Obutev 

 

              

 

»Poškodbe hrbtenice preprečimo tako, da telesno drţo čez dan kolikor je mogoče pogosto 

spreminjamo. Nikoli ne smemo predolgo vztrajati v istem poloţaju. Tudi najboljše mišice ne 

prenesejo enostranske obremenitve« (Schmauderer, 2005, str. 7). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta           Kocjan Nina; Zdravje razrednih učiteljev v osrednji Sloveniji 

24 

 

2.3.4 Kako lahko učitelj čimbolje poskrbi za svoje zdravje izven delovnega 

časa 

Učitelj je v delovnem času skoraj ves čas v stoječem poloţaju. Zaradi tega trpi hrbet. Menim, 

da bi učitelji morali posebno pozornost nameniti vajam za raztezanje in krepitev hrbtnih in 

trebušnih mišic. Ţe s preprostimi vajami se lahko izognemo oziroma omilimo teţave s 

hrbtenico. Dobrodošla sta tudi počitek (ne preveč počitka) in masaţa (Schmauderer, 2005, str. 

8). 

 

Za preprečevanje okvar in poškodb hrbtenice bi učitelji morali delati vaje za krepitev mišic 

(notranja trebušna, hrbtne in mišice nog), ki telo okrepijo in mu dajejo oporo. Telesni gibi so 

tako bolje in laţje nadzorovani. Naučiti bi se moral pravilnih gibov in na splošno bolj skrbeti 

za svoje zdravje (Lanbein in Skalnik, 2007, str. 42). 

 

Med delom velikokrat pozabimo, da nismo dovolj ali nič jedli in pili. Tudi mišice potrebujejo 

energijo, saj če so te utrujene, ne morejo varovati telesa pred poškodbami. Pomembno je, da 

se pravilno prehranjujemo. Izogibati bi se morali hitri prehrani. Potrebno je jesti hrano, ki 

vsebuje kompleksne ogljikove hidrate (polnozrnate ţitarice in različne vrste testenin) ter ţivila 

z veliko vitamini (sadje, zelenjava in ribe) in minerali. Za ohranitev gibčnosti je zlasti 

pomembna zadostna količina kalcija in vitamina D. Čez dan bi morali pojesti vsaj 5 manjših 

obrokov, da bi telo ves čas imelo dovolj energije (Lanbein, Skalnik, 2007). 

 

V prostem času bi se morali čim bolje izogibati stresu. Ugotoviti moramo, katere stresne 

situacije in kateri ljudje vplivajo na naše slabo počutje ter se tem izogniti. Ker ni vedno 

moţno, da bi se izognili stresnim situacijam, se moramo s tem naučiti ţiveti. Najbolje je, da se 

v naprej sprijaznimo z neprijetnimi situacijami in ljudmi ter se odločimo, da si ne bomo gnali 

k srcu, če ne bo tako, kot smo si predstavljali. 

 

Pitje kave in drugih kofeinskih pijač ter kajenje (nikotin) lahko povzročata še dodatno 

napetost v trenutkih, ko bi se morali sprostiti. Kajenje je lahko tudi razlog za marsikatero 

drugo zdravstveno teţavo. Priporočljivo je, da te razvade omejimo ali se jim odpovemo. 
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Da bi se sprostili je dobro, da v prostem času uţivamo v miru. Lahko zapremo oči, poslušamo 

glasbo, dihamo počasi in globoko ter si zamislimo, da smo sami na sanjski plaţi in poslušamo 

valove. Tudi domišljija nam lahko pomaga pri premagovanju stresa. 

 

Pozabiti ne smemo tudi na redno rekreacijo, ki je pomembna za vzdrţevanje telesne teţe, 

sprostitev, krepitev kosti in mišic ter pozitivno vpliva na vse procese v telesu. Kdor je telesno 

aktiven, je bolje telesno in psihično pripravljen na obremenitve. Telo športnika se po 

poškodbah hitreje celi, kot pri ljudeh, ki se ne ukvarjajo s športom. Prav tako si s športom 

povečamo odpornost in smo tako manj dovzetni za sezonske bolezni. 

2.3.5 Skrb vodilnih v šoli za zdravje zaposlenih 

Mreža zdravih šol 

 

Čedalje več šol je vključenih v evropsko mreţo Zdravih šol (The European Network of Health 

Promoting Schools). »Projekt je nastal pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (Urad 

za Evropo), Sveta Evrope in Evropske komisije. Slovenija pri projektu sodeluje od leta 1993. 

Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za 

varovanje zdravja RS pa je nacionalni podporni center Zdravih šol. Sedaj v mreţi sodeluje 

268 šol, kar obsega 43 % vseh slovenskih šol (Slovenska mreţa zdravih šol, 2011, str. 1).« 

 

»Pogoji za vključitev so bili naslednji: podpora vodstva šole in več kot polovice delavcev 

šole, oblikovanje šolskega projektnega tima (predstavnik vodstva, pedagoških delavcev, 

učencev, staršev, zdravstvene in zobozdravstvene sluţbe ter lokalne skupnosti). Šola naj bi del 

svojih dejavnosti namenila tudi promociji zdravja in zdravstvenovzgojnim vsebinam (vsaj eno 

izobraţevanje za vse delavce šole na leto, interesne dejavnosti, povezane z zdravjem, za 

učence/dijake). Večina vodij šolskih timov in njihovih namestnikov se je udeleţilo 

izobraţevanj za načrtovanje in evalvacijo programov promocije zdravja oz. vzgoje za zdravje.  

Zdrave šole spodbujajo zdravje in dobro počutje učencev in vseh zaposlenih z dobro 

načrtovanim kurikulom ter šolskimi dejavnostmi na telesnem duševnem, socialnem in 

okoljskem področjem« (Slovenska mreţa zdravih šol, 2011, str. 1).  
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Rekreacija 

 

Na šoli je večinoma organizirana skupinska vadba (aerobika, pilates), ki je za zaposlene 

cenejša kot sicer. Ţal se na skupinske vadbe prijavljajo večinoma ţenske, čeprav so 

namenjene vsem. Rekreacija je na šoli ponujena večinoma v okviru projekta Zdrave šole. 

 

Prehrana 

 

Učitelji imajo v šoli moţnost, da se naročijo na šolsko prehrano. Šola tako omogoča vsem 

učiteljem moţnost toplega obroka. Če se učitelj ne odloči za prehrano v šoli, dobi denarno 

nadomestilo. 

 

2.4 IDEJE ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA 

RAZREDNIH UČITELJEV 

2.4.1 Popoldanska brezplačna organizirana vadba 

Na veliko šolah je v popoldanskih urah moţno obiskovati rekreacijo, kot sta aerobika in 

pilates. Od posamezne šole je odvisno, ali svojim zaposlenim to vrsto rekreacije plača (delno 

plača) ali ne. Po mojih opaţanjih se skupinske vadbe, ki je namenjena tudi zunanjim 

obiskovalcem, udeleţuje malo zaposlenih na šolah.  

2.4.2 Denarna spodbuda 

V Zakonu o delovnih razmerjih (2002) je opredeljen regres za letni dopust, ki ga po zakonu 

prejmejo tudi vsi zaposleni v šolstvu. Za leto, v katerem delaš več kot 6 mesecev, 

zaposlenemu pripada celoletni dopust. Če si zaposlen manj kot 6 mesecev, ti pripada 

sorazmerni deleţ. Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja na ravni 

drţave. Za leto 2011 je bila višina regresa v skladu s spremembo Zakona o določitvi 

minimalne plače (ZDMP) omejena navzdol z bruto zneskom 748,10 € oziroma najmanj 

698,00 € pri delodajalcih z izgubo v preteklem poslovnem letu. 

 

Drugih denarnih spodbud, ki bi pripomogle k izboljšanju zdravstvenega stanja razrednih 

učiteljev, nisem zasledila.  
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2.4.3 Team building 

Team building je oblika izkustvenega učenja, ki je namenjena zaposlenim v nekem podjetju. 

Zaposleni tako en dan ali nekaj dni preţivijo skupaj, večinoma v naravi. Program team 

bildinga je voden in z nalogami, ki jih ponuja, vpliva na procese razmišljanja. 

 

Med reševanjem različnih nalog, ki so zabavne, se poveča pripadnost, komunikacija postane 

bolj odprta, poveča se medsebojno zaupanje, izboljšata se sodelovanje in skupinsko iskanje 

rešitev, udeleţenci prepoznajo svojo vlogo v timu, se učijo upravljati s konflikti, presegajo se 

omejujoča prepričanja, izboljša se učinkovitost tima itd. Pri reševanju nalog se zgodijo AHA 

efekti. Najpomembneje je, da se učenje odvija spontano, izkustveno in na zabaven način 

(Teambuilding, 2011, str. 1).  

 

Team building programi so trenutno zelo popularni. Veliko podjetij je ugotovilo, kako zelo so 

takšni programi pomembni za njihov uspeh. Ker je v šolstvu prav tako mnogo skupinskega 

dela in so odnosi med zaposlenimi prav tako zelo pomembni, bi bili team building programi 

dobrodošli tudi tu. 

 

Pri nekaj slovenskih podjetjih sem preverila, ali je bila v program team buildinga vključena ţe 

katera osnovna šola. Ţal so mi odgovorili, da so se z nekaj osnovnimi šolami ţe dogovarjali, a 

do izvedbe ni prišlo. Na eni izmed šol, ki se je sprva zanimala za team buliding za svoje 

zaposlene, so navedli, da se bojijo, kaj bi v procesu team buildinga prišlo »ven« in se zaradi 

tega niso odločili za to dejavnost. 

2.4.4 Dosedanje raziskave o zdravju razrednih učiteljev 

Do sedaj je bilo narejenih le nekaj raziskav na temo zdravja razrednih učiteljev. Lara Ţorţ 

(2001) je v svojem diplomskem delu raziskovala športno-rekreativne dejavnosti in nekatere 

razvade, ki vplivajo na zdravje učiteljev razredne stopnje v občini Koper. Takrat je ugotovila, 

da na območju Kopra kadi 75,82 % anketiranih učiteljev.  

 

O razsvetljavi, razporedu, hrupu itd. je 10,99 % anketirancev odgovorilo, da so pogoji dobri. 

Za 7,14 % so le ti zadovoljivi, za 19,78 % odstotka nezadovoljivi in za 12,09 % slabi (Ţorţ, 

2001, str. 102). 
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Po njeni raziskavi se 30,77 % anketirancev redno ukvarja s športom, 62,64 % se jih s športom 

ukvarja le občasno in 6,59 % se jih s športom ne ukvarja. V svoji raziskavi je ugotovila, da 

ukvarjanje s športom pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Učitelji, ki se ukvarjajo s športom, 

so bolj zdravi, bolj odporni proti boleznim, zato na delovnem mestu bolje delujejo, imajo več 

energije in delovnega zagona. Vendar pa je število učiteljev, ki se redno ukvarjajo s športom, 

razmeroma majhno (prav tam, str. 106). 

 

Športne poškodbe, zdravstvene teţave in okvare učiteljev razrednega pouka je v svojem 

diplomskem delu raziskovala Barbara Mirtič (2007). S svojo raziskavo je ugotovila, da je 40,4 

% anketirancev občasno hripavih in 41,7 % jih občasno izgubi glas. 41,2 % anketirancev je 

občasno prehlajenih. Občasne teţave s sluhom ima 14,9 % anketirancev. Glavobole ima 

občasno 45,2 % anketirancev. Vnetje sečil ima občasno 17,5 % anketirancev. Bolečine v 

vratnem predelu hrbtenice ima občasno 25 % anketirancev in bolečine v kriţu 30,8 % 

anketirancev. Bolečine v kolku ima občasno 9,6 % anketirancev. 25 % jih občasno čuti 

bolečino v kolenu in 19,2 % v gleţnju. Bolečine v zapestju občasno teţijo 10,6 % 

anketirancev. 4,8 % anketirancev občasno mučijo bolečine v komolcu. 4,9 % jih ima občasno 

bolečine v ramenskem sklepu. Bolečine v ţelodcu ima občasno 20,2 % anketirancev. Občasne 

teţave s prebavo jih ima 22,1 %.  Občasne teţave z vidom jih ima 9,8 %. Nespečnost občasno 

muči 22,1 % anketirancev. Rezultati ankete so pokazali, da največ anketirancev mučijo 

hripavost in izguba glasu, teţave z vidom, glavoboli, prehladna obolenja, bolečine v vratnem 

predelu hrbtenice, v kriţu in v ramenskem sklepu. Sledijo bolečine v ţelodcu, teţave s 

prebavo, alergije in nespečnost. V poglavju Rezultati in razlaga sem nekaj njenih rezultatov 

primerjala s svojimi.  

 

Odnos učiteljev in profesorjev razrednega pouka do športa in športne vzgoje je v svojem 

diplomskem delu raziskovala Barbara Pestar (2001). V raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo 

učitelji razrednega pouka pozitiven odnos do športa in športne vzgoje. Enako je pokazala tudi 

moja raziskava. To se mi zdi zelo pomembno, saj stališča  in ravnanja (ukvarjanje s športom) 

učiteljev vsekakor vplivajo na razvijanje pozitivnega ali negativnega odnosa učencev do 

športa, ki ga običajno prenesejo tudi v kasnejša obdobja. 

 

Melani Centrih v članku Kako se učitelji zavarujejo pred izgorevanjem omenja raziskave, ki 

so pokazale, da se mora učitelj v eni učni uri dvestokrat odločiti, kako bo ravnal, in da mora 

rešiti povprečno 15 vzgojnih problemov. »Povratno informacijo dobi učitelj le, ko se je 
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napačno odločil, pri uspešni odločitvi pa mora sam prepoznati rezultat ali vpliv. Tako ni 

čudno, da danes številni učitelji čutijo, da so v razredu ogroţeni, neodločni in nemočni. 

Pojavlja se strah, ki je povezan z občutki, da so zahteve previsoke in da učitelj ne bo kos 

določenim nalogam. Z leti se pojavi sindrom »burn outa« ali »pregorevanja« (Centrih, M. 

1998, str. 34). 

 

Iz izkušenj vemo, da je delo razrednih učiteljev predvsem psihično naporno, velikokrat pa tudi 

fizično. Slednje še zlasti pri poučevanju športne vzgoje. Kljub temu, da so razredni učitelji 

strokovno usposobljeni za poučevanje športne vzgoje, je velikokrat vodenje ure zelo 

zahtevno. Pri pouku športne vzgoje in tudi sicer mora učitelj paziti na pravilno dvigovanje 

pripomočkov, nošenje teţkih predmetov, pravilno izvedbo gimnastičnih vaj/prvin itd. Poleg 

tega mora ves čas imeti pod nadzorom učence, da se komu kaj ne zgodi. Hkrati mora znati 

motivirati učence, da celo uro dobro sodelujejo.  

 

V telovadnici se poveča hrup in zato učitelji govorijo bolj glasno. Tudi svetloba v 

telovadnicah velikokrat ni naravna. Psihišna in fizična obrementitev razrednega učitelja pri 

vodenju športne vzgoje je tako večinoma še večja kot v razredu. Problem diplomskega dela je 

zdravstveno stanje razrednih učiteljev in odnos do poučevanja športne vzgoje 
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3 CILJI RAZISKAVE 

Skladno s predmetom in problemom raziskave so bili postaviljeni naslednji cilji: 

 

- ugotoviti, koliko se učitelji v prostem času ukvarjajo s športom, 

- ugotoviti, katerega zdravnika so učitelji največkrat obiskali in v katerih mesecih so bili 

obiski zdravnika pogostejši, 

- ugotoviti, kdaj učitelji običajno obiščejo zdravnika, 

- preveriti, kolikšna je bila povprečna odsotnost z dela in v katerih mesecih je bila ta 

največja, 

- seznaniti se, kakšno imajo učitelji mnenje o svojem zdravstvenem stanju, 

- ugotoviti, kako dobro učitelji mislijo, da skrbijo za svoje zdravje, 

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

in kako dobro le to obvladujejo, 

- ugotoviti ali učitelji kadijo ali kadi kdo drug v bivalnih prostorih, 

- ugotoviti odnos do telesne teţe, 

- ugotoviti, katere so najpogostejše bolezni in druge teţave razrednih učiteljev, 

- ugotoviti, katere so bile najpogostejše poškodbe in kje so se te zgodile, 

- preveriti zadovoljstvo razrednih učiteljev z delom in delovnim okoljem, 

- ugotoviti, kakšno je mnenje razrednih učiteljev o vodenju športne vzgoje. 
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4 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje so bile opredeljene naslednje hipoteze: 

 

H1: Razredni učitelji v osrednji Sloveniji so povprečno športno aktivni manj kot 5 ur na 

teden.  

H2: Najpogosteje učitelji obiščejo splošnega zdravnika. 

H3: Učitelji najpogosteje zdravnika obiščejo tedaj, ko si sami ne morejo več pomagati. 

H4: Povprečno so učitelji odsotni dva dni letno. Odsotnost je bila največja v zimskih mesecih. 

H5: Učitelji večinoma mislijo, da kar dobro skrbijo za svoje zdravje. 

H6: Večina učiteljev se občasno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom. 

H7: Večina učiteljev meni, da z nekaj truda obvladujejo napetosti, strese in pritiske, ki jih 

doţivljajo v ţivljenju. 

H8: Kadi manj kot tretjina anketirancev. Manj kot 10 anketirancev biva v stanovanju ali hiši, 

kjer nekdo kadi.  

H9: Večina anketirancev je zadovoljna s svojo teţo. 

H10: Med razrednimi učitelji je največ bolezni in okvar hrbtenice. Več kot polovica učiteljev 

je občasno hripavih. 

H11: Najpogostejša poškodba med učitelji je obtolčenina mišice. 

H12: Učitelji so večinoma zadovoljni s svojim delovnim okoljem in delom. 

H13: Večina učiteljev rada vodi ure športne vzgoje.  
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5 METODE DELA 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

Za svojo raziskavo sem uporabila neslučajnostni namenski vzorec, ki ga predstavlja 121 

profesorjev razrednega pouka in profesorjev športne vzgoje na področju osrednje Slovenije. 

Anketiranci so zaposleni na 20 osnovnih šolah v osrednji Sloveniji: OŠ Janka Modra v Dolu 

pri Ljubljani, OŠ Toma Brejca v  Kamniku, OŠ Ledina v Ljubljani, OŠ Trzin v Trzinu, OŠ 

Domţale v Domţalah, OŠ Venclja Perka v Domţalah, OŠ n. h. Maksa Pečarja v Črnučah, OŠ 

Komenda Moste v Komendi, OŠ Frana Albrehta v Kamniku, OŠ Vita Kreigherja v Ljubljani, 

OŠ Boţidarja Jakca v Ljubljani, OŠ Škofljica na Škofljici, OŠ Jurija Vege v Moravčah, OŠ 

Rodica na Rodici, OŠ Louisa Adamiča v Grosupljah, OŠ Prule v Ljubljani, OŠ Sostro v 

Sostrem, OŠ Poljane v Ljubljani, OŠ Roje na Rojah in OŠ Dob v Dobu pri Domţalah. 

Preglednica 5.1.1 prikazuje, koliko učiteljev posamezne šole je izpolnilo anketni vprašalnik. 
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Preglednica 5.5.4: Seznam osnovnih šol 

 

Ime šole Število anketirancev f (%)  

OŠ Janka Modra                            22 18,6 

OŠ n. H. Maksa Pečarja 16 13,6 

OŠ Komenda Moste          13 11,0 

OŠ Venclja Perka                11 9,3 

OŠ Frana Albrehta 10 8,5 

Oš Trzin 8 6,8 

OŠ Toma Brejca 6 5,1 

OŠ Domţale 6 5,1 

OŠ Roje 5 4,2 

OŠ Dob 4 3,4 

OŠ dr. Vita Kreigherja 3 2,5 

OŠ Ledina 3 2,5 

OŠ Rodica 3 2,5 

OŠ Louisa Adamača 2 1,7 

OŠ Boţidarja Jakca 1 0,8 

OŠ Škofljica 1 0,8 

OŠ Jurija Vege 1 0,8 

OŠ Prule 1 0,8 

OŠ Sostro 1 0,8 

OŠ Poljane 1 0,8 

neopredeljeni 3 2,5 

skupaj 121 100,0 

 

 

Med anketirancemi je 19 moških in 102 ţenski. Najstarejši anketiranec je star 59 let, najmlajši 

24 let. Povprečna delovna doba anketirancev je 9,8 1et. Najkrajša delovna doba treh 

anketirancev je 0,5 leta. Najdaljšo delovno dobo imata dva anketiranca, in sicer 36 let. 

 

0,8 % anketirancev meni, da je njihov druţbeni status čisto spodnji. V delavski druţbeni 

razred se šteje 5 % anketirancev. Malo manj kot 72 % anketirancev je ocenilo, da je njihov 
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druţbeni status srednji. 20,7 % anketirancev meni, da je njihov druţbeni status višji srednji in 

1,7 % jih meni, da pripadajo zgornjemu druţbenemu statusu. 

 

Graf 5.1.1: Spol   

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je bilo anketiranih večje število ţensk kot moških. Ta 

podatek je pričakovan, saj vemo, da je učiteljski poklic feminiziran. 

 

Graf 5.1.2: Delovno mesto 

 
Največ anketirancev (63 %) je razrednih učiteljev, ki poučujejo v razredu. 79 % anketirancev 

vodi ure športne vzgoje. Za raziskavo bi si ţeleli večji odstotek športnih pedagogov, saj bi 

tako lahko bolj obširno analizirali dobljene odgovore oziroma laţje primerjali odgovore 

razrednih učiteljev in športnih pedagogov med seboj.  
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5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Vprašalnik je povzet po vprašalniku Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki so ga pripravili pri 

CINDI Slovenija in delno prilagojen za potrebe diplomskega dela. Prilagojen vprašalnik je 

pripravila dr. V. Štemberger. 

 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov in je zajemal 26 vprašanj, ki so večinoma zaprtega tipa. 

Nekaj vprašanj je kombiniranega tipa. V prvem delu so vprašanja splošnega značaja. V 

drugem delu so vprašanja, ki sprašujejo o zdravstvenih teţavah in okvarah. V zadnjem, 

tretjem delu, so vprašanja, ki se nanašajo na poškodbe ter na zadovoljstvo z delom in 

delovnim prostorom. Vprašalnik je bil namenjen razrednim učiteljem in športnim pedagogom. 

Primer vprašalnika je v prilogi.  

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Zbiranje podatkov je potekalo od februarja do julija 2011 na območju osrednje Slovenije. 

Večino vprašalnikov sem v dogovoru z ravnatelji v pisni obliki osebno ali s pomočjo 

prijateljev dostavila na osnovne šole. Nekaj vprašalnikov sem poslala po elektronski pošti. 

Razdeljenih je bilo 160 vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 121 vprašalnikov. 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Glede na zastavljene cilje in hipoteze so bile za obdelavo podatkov uporabljene osnovne 

statistične metode, in sicer frekvenčna ter odstotkovna porazdelitev odgovorov in aritmetična 

sredina. Osnovna statistika je bila narejena s programom SPSS 18,0 za Windows. 
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6 REZULTATI IN RAZLAGA 

Iz zbranih vprašalnikov so bili izbrani tisti rezultati, za katere menim, da so najpomembnejši 

za našo raziskavo.  

 

Športna dejavnost 

 

Graf 6.3: Športna dejavnost 

 

 
 

Graf 6.3 prikazuje odstotek anketirancev, ki so športno dejavni. 93 % anketirancev je športno 

dejavnih. Odstotek se mi zdi precej visok in me je presenetil. Predvidevam, da je odstotek 

višji od pričakovanega, ker je več kot polovica anketirancev mlajših od 40 let. V primerjavi z 

drugimi raziskavami (SJM, 2002, Mirtič, 2007, Ţorţ, 2001) je to precej visok odstotek. 

 

Analiza raziskav SJM
5
 iz obdobja 1994–2001 je pokazala, da je redno aktivna le četrtina 

prebivalstva (Toš, Malnar, 2002, str. 90). Vendar so bili v teh raziskavah vključeni le tisti, ki 

se redno ukvarjajo s športom (dva- ali večkrat tedensko).  

 

Raziskava Mirtič, B. (2007) je pokazala, da je med učitelji 53,3 % športno aktivnih od 3 do 7 

ur na teden. Presenetljivo je, da je odstotek anketirancev – 91,3 %, ki se s športom ukvarjajo 

več kot dve uri na teden, v moji raziskavi precej višji kot v njeni raziskavi. Morda na ta 

rezultat vpliva tudi popularizacija športa. 

 

                                                
5 Slovensko javno mnenje, CJMMK, FDV 

93% 

7% 

športno dejavni 

športno nedejavni 
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Po raziskavi Tvegana vedenja in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih 

Slovenije je športno dejavnih 73,7 % (Djomba, J. K., Zaletel Kragelj, L., Maučec Zakotnik, J., 

Fras, Z., 2010, str. 152).  

 

Veseli me, da je odstotek anketirancev, ki se redno ukvarjajo s športom, v moji raziskavi 

visok, vendar dvomim, da je temu res tako. 90 % bi bil zelo dober doseţek in si ga ţelimo. Po 

vsej verjetnosti je realno stanje slabše. 

 

Anketiranci, ki so športno dejavni, se s športom ukvarjajo od 1 ure na teden do 16 ur na teden. 

Največ (20) se jih s športom ukvarja 5 ur na teden. Povprečno se s športom ukvarjajo 4,8 ure 

na teden. Do podobnega rezultata je prišla tudi Barbara Mirtič v svoji razskavi (2007), saj se 

53,3 % anketirancev povprečno s športom ukvarja 4,7 ure na teden. 

 

Menim, da tistih, ki so bili zajeti v moji anketi in se s športom ukvarjajo manj kot dve uri 

tedensko, prav tako ne morem šteti, da se s športom ukvarjajo redno. Teh je 1,7 % oziroma 5 

anketirancev. Tako lahko rečem, da po tem kazalcu 91,3 % anketirancev prakticira zdrav 

ţivljenjski slog, kar je zelo presenetljiv podatek. 

 

Obisk pri zdravniku 

 

Graf 6.4: Obisk pri zdravniku 
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Največ (68,6 %) anketirancev v zadnjih 12 mesecih obiskalo splošnega zdravnika. Analiza 

raziskav SJM – Stališča o zdravju in zdravstvu (2001) pokaţe zelo podoben rezultat – 65,1 % 

anketirancev je v zadnjih 12 mesecih potrebovalo splošnega zdravnika (Toš, Malnar, 2002, 

str. 138). Menim, da je odstotek anketirancev, ki obiščejo splošnega zdravnika, tako velik 

zato, ker ta posameznikom pomaga rešiti splošne teţave ali napiše napotnico za specialista.   

 

V raziskavi Tvegana vedenja, povezana z zdravjem, in nekatera zdravstvena stanja pri 

odraslih prebivalcih Slovenije (v nadaljevanju TV) iz leta 2010 ugotovimo, da je 80,8 % 

anketirancev v zadnjih 12 mesecih obiskalo splošnega zdravnika ali specialista (Djomba, J. 

K., Zaletel Kragelj, L., Maučec Zakotnik, J., Fras, Z., 2010, str. 10). Odstotek je po mojem 

mnenju višji zaradi tega, ker so bili v tej raziskavi zajeti ljudje vseh profilov in je zato med 

njimi precejšen odstotek ljudi, ki so zaposleni v kmetijstvu in industriji ter upokojeni, to 

pomeni starejše prebivalstvo.  

 

Zobozdravnika je v moji raziskavi obiskalo še enkrat tolikšen deleţ, kot je pokazala javno 

mnenjska raziskava oktobra 2001. Zobozdravnika je takrat obiskalo pol manj anketirancev 

(prav tam). Vzrok za to je teţko najti. Morda je odstotek v moji raziskavi višji zato, ker 

učitelji skrbijo tudi za zobno preventivo svojih učencev in so tako temu bliţe in morda tudi 

bolj dovzetni za svoje zdravje. Veliko šol ima tudi svojo zobno ordinacijo. 

 

Ker je v raziskavi sodelovalo 84 % ţensk, je povsem predvidljiv rezultat, da je velik deleţ 

anketirank obiskalo ginekologa. Na druge specialiste in druge strokovnjake se po mojem 

mnenju obrača vse več ljudi. Čedalje več ljudi se zateče tudi k alternativnim načinom 

zdravljenja ali kombinirajo alternativno zdravljenje z uradno medicinskim. 

 

Anketiranci so obiskali naslednje specialiste: okulist (7), ortoped (6), kirurg (3), dermatolog 

(2), nevrolog (2), pulmolog (2), venerolog (2), fiziater, onkolog, tirolog, kardiolog, radiolog, 

alergolog, fizioterapevt, foniater, kiropraktik in revmatolog. 

 

Graf 6.5 prikazuje obisk pri različnih zdravnikih po posameznih mesecih. Splošnega 

zdravnika je največ anketirancev (18) obiskalo v decembru. Menim, da je v tem mesecu 

veliko prehladnih obolenj in se zato obisk splošnega zdravnika tako poveča.  
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Zobozdravnika so največkrat obiskali v septembru (17). Morda jih je takrat obiskalo največ, 

saj se na začetku šolskega leta po vseh šolah začnejo intenzivno ukvarjati z zobno preventivo 

in so učitelji tudi pod vplivom tega. 

 

Ginekologa so anketiranke največkrat obiskale marca (14). Ta rezultat je teţko pripisati 

določenemu vzroku. Specialista so največkrat obiskali v januarju (9), za kar je prav tako teţko 

najti razlog. 

 

Graf 6.5: Obisk pri zdravniku po mesecih 

 

 

 

Graf 6.6 prikazuje, da je bilo največ obiskov pri zdravniku (vseh skupaj) januarja in 

februarja. Predvidevam, da je večji obisk pri zdravnikih predvsem zaradi sezonskih bolezni. 

Od septembra do januarja število obiskov narašča in od februarja do avgusta zopet pada. Julija 

in avgusta, ko so učitelji tudi sicer na dopustu, je obiskov pri zdravnikih bistveno manj.  
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Graf 6.6: Obisk pri zdravniku po mesecih   

 

 

 

Anketiranci so med naštetimi razlogi za obisk zdravnika lahko izbrali več razlogov. 

Rezultatov, ki so prikazani v preglednici, ţal ne moremo primerjati z javno mnenjsko 

raziskavo iz leta 2001, saj je bil tam vprašalnik drugače sestavljen. 

 

Predvidevam, da si ljudje večinoma ţelijo sami pomagati, a ko ugotovijo, da si ne morejo, se 

zatečejo k splošnemu zdravniku. Nad tem podatkom nisem navdušena, saj to pomeni, da 

včasih pridejo k zdravniku tudi prepozno, saj si niso znali pomagati in s tem so izgubljali čas, 

v katerem bi sicer ţe lahko ozdraveli.  

 

Da so anketiranci obiskali splošnega zdravnika zaradi napotnice, me ne preseneča, saj druge 

poti do specialista ni, če ţelimo, da ne plačamo za pregled. Preseneča me, da odstotek tistih, 

ki obiščejo zdravnika, ko so hudo bolni ali poškodovani, ni večji, saj mi ni jasno, kaj storijo 

vsi ostali. Predvidevam, da so odgovarjali glede na izkušnje.  

 

Med tistimi, ki zdravnika obiščejo takoj ob prvem znaku bolezni, je prav gotovo veliko tistih, 

ki bi si lahko pomagali sami, ampak pričakujejo od zdravnika, da bo storil nekaj več ali jim 

bo predpisal zdravila na recept. Najbolj podpiram tiste, ki hodijo na preventivne preglede. 

 

Zdravniki priporočajo, da enkrat letno preventivno obiščemo zobozdravnika. Ginekologa bi 

ţenske morale obiskati vsaj enkrat na tri leta. Na vsaki dve leti bi tisti, ki imajo očala, morali 
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obiskati okulista in enkrat letno bi vsi lahko obiskali osebnega zdravnika za pogovor, pregled 

ter glede na njegovo presojo tudi laboratorijski pregled krvi oziroma napotitev na druge 

preiskave. Če imamo teţave, opravimo preglede pogosteje. Večkrat bi si morali izmerit i krvni 

tlak in pulz ter si občasno izračunati indeks telesne teţe. Pri tem nam lahko pomagajo v 

lekarnah in na organiziranih brezplačnih pregledih, za katere skrbijo po posameznih občinah 

(Ratoša Ivica, osebna komunikacija, 21. december, 2011). 

 

Preglednica 6.1: Vzrok za obisk zdravnika  

 

Vzrok za obisk zdravnika Odstotek anketirancev (%) 

Ne morem si pomagati 57,0 

Napotnica 35,5 

Hudo bolan/poškodovan 25,6 

Prvi znaki bolezni 15,7 

Redni pregled 12,4 

 

Odsotni dnevi 

47,1 % anketirancev ni bilo odsotnih z dela niti en dan. Povprečna odsotnost vseh 

anketirancev v zadnjem letu je 0,52 dni. Povprečna odsotnost tistih, ki so bili v zadnjem letu 

odsotni z dela, je 11 dni. Največ anketirancev je bilo odsotnih z dela v januarju. Predvidevam, 

da zaradi sezonskih bolezni, saj so si grafi med seboj podobni. 

 

Graf 6.7: Odsotnost z dela po mesecih 
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Zdravstveno stanje 

Graf 6.8: Zdravstveno stanje 

 

 
 

Graf 6.8 prikazuje zdravstveno stanje anketirancev. Analiza raziskav SJM iz leta 2001 

pokaţe zelo podoben rezultat, saj se je takrat 60,2 % anketiranih opredelilo, da je njihovo 

zdravstveno stanje dobro in 26,6 %, da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro oziroma 

odlično (Toš, Malnar, 2002, str. 123). 

 

Anketiranci v javno mnenjski raziskavi niso imeli na voljo odgovora: srednje. Predvidevam, 

da je bil zaradi tega takrat odstotek anketirancev, ki so svoje zdravstveno stanje ocenili za 

slabo oziroma zelo slabo, precej višji (12,7). V moji raziskavi so anketiranci lahko ocenili 

svoje zdravstveno stanje tudi kot srednje in zaradi tega je bilo tistih, ki ocenjujejo svoje 

zdravstveno stanje za slabo in zelo slabo malo.  

 

Raziskava TV (Djomba, J. K, ed. al., 2010, str. 49) je pokazala malo slabše rezultate. Tistih, 

ki se počutijo zelo dobro in dobro je bilo v moji raziskavi 81 %, v raziskavi TV pa le 52, 9 %. 

Menim, da ta podatek pove, da je splošno počutje razrednih učiteljev sorazmerno dobro v 

primerjavi z ostalimi ljudmi. 
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Skrb za zdravje 

Graf 6.9: Skrb za zdravje 

 
Graf 6.9 prikazuje skrb anketirancev za njihovo zdravje. Rezultati so boljši od javno 

mnenjske raziskave iz leta 2001. Takrat je 9,9 % anketirancev odgovorilo, da zelo skrbijo za 

svoje zdravje in 59,7 % jih skrbi za zdravje, kar bi lahko primerjala z mojo anketo, v kateri jih 

je 65 % odgovorilo, da kar dobro skrbijo za svoje zdravje. 25,2 % jih bolj malo oziroma 

premalo skrbi za lastno zdravje, 3,4 % anketirancev skoraj nič ne skrbi za zdravje in 1,9 % 

anketirancev ni vedelo, kaj naj odgovorijo.  (Toš, Malnar, 2002, str. 127). 

Stres 

Graf 6.10: Stres 

 
 

Zgornji graf 6.10 prikazuje, kako pogosto se anketiranci počutijo napete, pod stresom ali 
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stresom ali pod velikim pritiskom. Menim, da je to dokaz, da je učiteljevo delo tudi zahtevno 

in odgovorno. 

Obvladovanje stresa 

Graf 6.11: Obvladovanje napetosti, stresa in pritiskov 

 

Zelo dober podatek je, da nihče od anketirancev nima hudih teţav zaradi stresa. V primerjavi 

z raziskavo TV (2010) je ta rezultat boljši, saj je tam 5,2 % anketirancev odgovorilo, da s 

hudimi teţavami obvladujejo stresne situacije ali jih ne obvladujejo. Ocenjujem, da poklic 

učitelja, kljub veliki odgovornosti, večinoma ni zelo stresen. 

Kajenje doma 

13 (10,8 %) anketirancev odgovarja, da v stanovanju kadijo oziroma kadijo njihovi druţinski 

člani. 

 

Graf 6.12: Kajenje 
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Pozitiven podatek je, da sedaj 94 % anketirancev ne kadi, kar pomeni, da jih je v preteklosti 

kadilo 22 več. Med anketiranci jih kadi 6 %. Po raziskavi TV v Sloveniji kadi 22,4 % 

prebivalstva (Djomba, J. K, ed. al., 2010, str. 72). Odstotek med vprašanimi v moji raziskavi 

je precej niţji. Sklepam, da je v poklicih vzgoje in izobraţevanja precej manj kadilcev kot 

med drugimi profili ljudi. Učitelji se morda bolje zavedajo nevarnosti kajenja, saj tudi sami 

poučujejo učence o posledicah kajenja. K zmanjšanju kajenja je po vsej verjetnosti vplivala 

tudi prepoved kajenja v šolskih prostorih, nato kadilski zakon in kot zadnje prepoved kajenja 

v okolici šole. 

Odnos do telesne teže 

0,8 % (1) anketirancem je vseeno glede teţe. 59,7 % (71) anketirancev je zadovoljnih s svojo 

teţo, 39,5 % (47) pa bi si jih ţelelo, da bi bili bolj suhi. V primerjavi z javnomnenjsko 

raziskavo so učitelji, vključeni v mojo raziskavo, bolj zadovoljni s svojo telesno teţo. V SJM 

raziskavi iz leta 2001 je bilo le 49,8 % zadovoljnih s svojo telesno teţo. 

Bolezni in stanja, ki jih je ugotovil zdravnik 

Graf 6.13: Bolezni 

 
 

Največ anketirancev ima alergijo. Anketiranci so našteli alergije na: cvetni prah (4), sonce (3), 

pršice (3), določeno hrano (2), ţivalsko dlako (2), laktozo (2), morske rake, čokolado, prah. 
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Strokovnjaki ugotavljajo, da je alergij čedalje več. Te so posledica preobčutljivega imunskega 

sistema, ki napačno oceni sicer nenevarno snov kot škodljivo in jo silovito napade. Veliko je 

snovi, na katere se človeško telo lahko odzove alergijsko. Razlog za tako povečano število 

alergij in tudi astme je zaradi onesnaţenega ozračja. Visoke količine dušikovega dioksida in 

velike količine delcev v zraku, nastale zaradi povečane emisije izpušnih plinov, so pomembni 

dejavniki onesnaţenja zraka (Samide, 2009, str. 4–7). 

 

Teţave s hrbtenico so po številu na drugem mestu. 13,2 % vprašanih ima te teţave. V TV 

(2010) raziskavi ima teh teţav precej večji odstotek ljudi – 28,4 %. Ne glede na to, da je med 

učitelji veliko okvar hrbtenice, jih med drugimi profili ljudi najdemo še več. 

 

Bolezni in stanja, ki jih je ugotovil oziroma potrdil zdravnik pri anketirancih, so poleg 

naštetih v grafu še: sistemski lupus, osteopenija, rak, sladkorna bolezen (nosečniška), 

kalcinacija sklepov, hiatalna kila, teţave z ţelodčno kislino, kronični tiroiditis, dedno povišan 

holesterol, slabovidnost,  parkinsonizem, depresija, dermatitis in obolenje ščitnice. 

 

Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu srečevali s teţavami (navedenimi v vprašalniku), 

za katere menijo, da so posledica delovnega okolja oziroma poklica, prikazuje graf 6.14.  

 

Graf 6.14: Teţave kot posledice dela 
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Poškodbe 

V šolskem letu 2010/2011 je bilo poškodovanih 11 anketirancev. Med poškodbami so 

anketiranci navedli: obtolčenina mišice (4), nateg mišice (4), rana koţe (3), 

natrganje/pretrganje ahilove tetive (2), poškodbe meniskusov (2), natrganje mišice (1), zlom 

kosti (1), zvin gleţnja (1), poškodbe sklepnih vezi – legimentov (1), poškodbe sklepnega 

hrustanca (1).  

 

Trije anketiranci so bili poškodovani med rednim poukom v učilnici. Dva anketiranca sta se 

poškodovala med športno vzgojo. Trije anketiranci so se poškodovali med športno interesnimi 

dejavnostmi. En anketiranec se je poškodoval trikrat. Vse poškodbe so se mu zgodile v 

prostem času. En anketiranec se je poškodoval na poti na delo. 

 

Pričakovala sem, da bo med anketiranci več poškodb. Kljub temu, da imajo učitelji tudi kar 

nekaj fizičnega dela, me veseli podatek, da se večji del poškodb zgodi izven delovnega časa, 

kar pomeni, da poškodbe večinoma niso posledice učiteljevega dela.  

 

Po številu poškodb je bil izobraţevalni sektor leta 2005 na 80. mestu. Pri tem ni podatka o 

vzrokih za nastanek poškodb in koliko je med njimi razrednih učiteljev. Poškodovanih je bilo 

214 moških in 675 ţensk, skupaj 889 (Mirtič, 2007, str. 10, 11). 

Športna vzgoja 

Graf 6.15: Poučevanje športne vzgoje  
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Zgornji graf 6.15 prikazuje, da 80 % učiteljev rado poučuje športno vzgojo. 10 % jih športne 

vzgoje ne poučuje rado. Tisti (10 %), ki so odgovorili drugo, so zapisali: 

  

 Ne poučujem športne vzgoje. 

 športno vzgojo poučujem z rahlim strahom. 

 odvisno od starosti učencev.  

 odvisno od tega, kaj delamo. 

  

V raziskavi B. Mirtič (2007) je bil odstotek tistih, ki radi poučujejo športno vzgojo, višji, kot 

pri moji raziskavi. Tam jih je 90,7 % odgovoril, da radi poučujejo športno vzgojo. Vzrok za to 

je skoraj nemogoče ugotoviti. 

 

Ne glede na to, da nekateri ne poučujejo radi športne vzgoje, pa to ne pomeni, da njihove ure 

niso kvalitetne. Včasih se človek za stvari, ki mu niso tako blizu ali jih celo ne mara, še bolj 

potrudi, da bi na koncu uspele. Graf 6.16 prikazuje mnenje učiteljev o tem, kako naporen je 

pouk športne vzgoje. 3 % anketirancev je odgovorilo: drugo. Le ti so navedli, da je pouk 

športne vzgoje včasih preodgovoren in da je nevarnost poškodb velika zaradi velikega števila 

otrok. Dodajajo, da je pouk športne vzgoje v današnjih dneh bolj naporen, kot je bil včasih. 

Ena anketiranka meni, da je športna vzgoja naporna zaradi priprave orodij, ki so teţka.  

 

V primerjavi z rezultati raziskave B. Mirtič (2007) jih je v moji večji odstotek odgovorilo, da 

je pouk športne vzgoje večkrat naporen, ampak manj jih je odgovorilo, da včasih ali nikoli. 

Vseeno jih je v obeh raziskavah največ odgovorilo, da je pouk športne vzgoje včasih naporen. 

 

Graf 6.16: Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen  

 

25% 

17% 

5% 3% 

50% 

redko 

da, večkrat 

ne, nikoli 

drugo 

včasih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta           Kocjan Nina; Zdravje razrednih učiteljev v osrednji Sloveniji 

49 

 

Hrup in svetloba 

Graf 6.17 prikazuje, kako zelo anketirance moti hrup na delovnem mestu. Iz grafa lahko 

razberemo, da večino hrup najmanj moti v kabinetu in v zbornici. V zbornici in kabinetu 

večine hrup ne moti oz. jih moti le občasno. Bolj kot v učilnici učitelje moti hrup v prostorih 

za športno vzgojo. Največ anketirancev (24 %) moti hrup v ostalih prostorih po šoli.   

 

Graf 6.17: Hrup 

 

 

 

Graf 6.18 prikazuje mnenje anketirancev o kakovosti svetlobe v delovnih prostorih. 20 % 

vprašanih pravi, da je v učilnicah premalo svetlobe. Zbornica se večini (92 %) zdi primerno 

svetla. Zelo podobno so učitelji odgovorili o svetlobi v prostorih za športno vzgojo. 21 % jih 

meni, da je v teh prostorih premalo svetlobe. Največ anketirancev (35 %) je ocenilo, da je 

premalo svetlobe v vseh ostalih prostorih šole, ki niso bili našteti zgoraj.  

 

Nekaj anketirancev je še dodalo, da kabinetov nimajo, a bi si zelo ţeleli imeti prostor, kjer bi 

se lahko pripravili na delo. 
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Graf 6.18: Svetloba 

 
 

Poučevanje športne vzgoje 

 

V tretjem delu anketnega vprašalnika so anketiranci odgovarjali tudi na vprašanje: Bi ure 

športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom? Kot prikazuje graf 6.19, polovica ne bi 

prepustila športne vzgoje športnim pedagogom. Anketiranci, ki so podali drugačen odgovor, 

so navedli, da bi si ţeleli športno vzgojo voditi skupaj s športnim pedagogom, oziroma, da jo 

ţe poučujejo v sodelovanju s športnim pedagogom. Nekateri menijo, da bi športno vzgojo 

prepustili športnim pedagogom, če bi poučevali v drugem triletju. Tisti, ki se ne čutijo 

strokovno dovolj kompetentne, bi si pri nekaterih vsebinah ţeleli sodelovanja športnega 

pedagoga. En anketiranec odgovarja, da bi ure športne vzgoje prepustil, če bi učitelji športne 

vzgoje potrebovali ure. 

 

V raziskavi B. Mirtič (2007) jih je manjši odstotek (10,3) odgovorilo, da bi športno vzgojo 

prepustili športnim pedagogom. Ta odstotek se je v moji raziskavi precej povečal (26). Morda 

je vzrok za to, da so razredni učitelji začeli razmišljat drugače in ne jemljejo tega, kot da niso 

sposobni za vodenje, ampak kot pomoč, ki jim jo športni pedagogi lahko nudijo. Menim, da bi 

bilo sodelovanje športnega pedagoga in razrednega učitelja najboljša rešitev. Ponekod takšen 

pouk ţe poteka. 
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Graf 6.19: Bi športno vzgojo prepustili športnim pedagogom  

 
Spodnji graf (6.20) prikazuje odgovore anketirancev na vprašanje: Ali je med uro športne 

vzgoje jakost vašega glasu veliko večja kot sicer? Skoraj polovica (47 %) vprašanih 

odgovarja, da jakost njihovega glasu včasih večja kot sicer. Ta rezultat je po mojem mnenju 

še precej nizek, saj so prostori za športno vzgojo večinoma večji prostori (avla, telovadnica, 

dvorana) in v teh prostorih se glas učitelja porazgubi. Učitelj je tako prisiljen, da govori 

glasneje. Tudi sicer je v prostorih za športno vzgojo bolj hrupno, saj tam otroci tečejo, 

skačejo, uporabljajo športna orodja itd. 

 

 5 % vprašanih je odgovorilo drugače. Navedli so, da sicer ne poučujejo športne vzgoje, 

vendar slišijo druge učitelje, ko morajo govoriti glasneje. 

 

Rezultati, do katerih sem prišla z mojo raziskavo, so skoraj enaki kot rezultati raziskave B. 

Mirtič (2007). Menim, da je nemogoče, da se jakost učiteljevega glasu včasih ne bi povečala, 

saj je prostor za športno vzgojo ponavadi večji in v takih prostorih se glas bolj porazgubi.  

 

Graf 6.20: Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega glasu veliko večja kot sicer  
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7 RAZPRAVA 

H1: Razredni učitelji v osrednji Sloveniji so povprečno športno aktivni manj kot 5 ur na 

teden.  

Predvidevala sem, da so razredni učitelji aktivni manj kot 5 ur. Moja predvidevanja so se 

potrdila, saj se s športom ukvarjajo povprečno 4,8 ure na teden.  

 

H2: Najpogosteje učitelji obiščejo splošnega zdravnika. 

Hipoteza, da učitelji najpogosteje obiščejo splošnega zdravnika se je potrdila. Obiski so bili 

najbolj pogosti v zimskih mesecih. 

 

H3: Učitelji najpogosteje zdravnika obiščejo tedaj, ko si sami ne morejo več pomagati. 

V raziskavi se je hipoteza, da učitelji najpogosteje zdravnika obiščejo tedaj, ko si sami ne 

morejo več pomagati, potrdila.  

 

H4: Povprečno so učitelji odsotni 2 dneva letno. Odsotnost je bila največja v zimskih 

mesecih. 

Prvi del hipoteze moramo ovreči, saj so bili učitelji povprečno odsotni z dela le 0,52 dni.  

Med tistimi, ki pa so bili odsotni z dela, pa so bili povprečno odsotni 11 dni. Drugi del 

hipoteze lahko potrdimo, saj je bilo največ anketirancev odsotnih z dela decembra, januarja in 

februarja. 

 

H5: Učitelji večinoma mislijo, da kar dobro skrbijo za svoje zdravje. 

Hipoteza se je potrdila, saj je 65 % anketirancev odgovorilo tako. Sama menim, da bi lahko za 

svoje zdravje skrbeli še bolj. 

 

H6: Večina učiteljev se občasno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom. 

Hipotezo, da se večina učiteljev občasno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom, 

lahko potrdim, saj je tako odgovorilo 64,2 % anketirancev. Kar nekaj jih je odgovorilo, da se 
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tako počutijo pogosto (22,5 %) in nekaj (3,3 %), da se tako počutijo vsak dan. Ti podatki me 

ne presenečajo. 

 

H7: Večina učiteljev meni, da z nekaj truda obvladujejo napetosti, strese in pritiske, ki 

jih doţivljajo v ţivljenju. 

Izkazalo se je, da 81 % anketirancev z nekaj truda obvladuje napetosti, strese in pritiske, ki jih 

doţivljajo v ţivljenju. Hipotezo zaradi tega lahko potrdim.  

 

H8: Kadi manj kot tretjina anketirancev. Manj kot 10 anketirancev biva v stanovanju 

ali hiši, kjer nekdo kadi.  

Prvi del hipoteze lahko potrdim, saj sedaj kadi le 6 % anketirancev. Ta podatek me izredno 

veseli, saj je sicer med prebivalstvom kadilcev precej več (24 %).  Drugi del hipoteze se v 

raziskavi ţal ni potrdil, saj v prostorih, kjer se kadi, ţivi 13 anketirancev (10,8 %)  

 

H9: Večina anketirancev je zadovoljna s svojo teţo. 

Hipotezo lahko potrdim, saj je skoraj 60 % anketirancev zadovoljnih s svojo telesno teţo. 

 

H10: Med razrednimi učitelji je največ bolezni in okvar hrbtenice. Več kot polovica 

učiteljev je občasno hripava. 

Predvidevanja, da je med razrednimi učitelji največ bolezni in okvar hrbtenice, se niso 

izpolnila. Bolj pogoste so alergije. Preseneča me, da ima toliko odraslih teţave z alergijami. 

Za le te je največkrat vzrok način ţivljenja in okolje. Zavedati bi se morali, da se tudi na tem 

področju da kaj storiti, saj so nekatere alergije ozdravljive, druge pa lahko preprečimo. 

 

Teţave s hrbtenico so na drugem mestu, kar je zelo pogosto. Podatek me ne preseneča. 

Menim, da bi se to lahko spremenilo, če bi se učitelji zavedali, kaj počno narobe, in bi več 

storili na preventivi, da do teţav ne bi prišlo oziroma bi bile milejše. 

Med zdravstvenimi teţavami sem po deleţu primerjala tiste, ki posameznike »mučijo« 

občasno. Pri tem sem ugotovila, da jih je več kot polovica občasno hripava. S tem se je moja 

hipoteza potrdila. Prav gotovo bi bilo za učitelja bolje, da bi imeli v razredu manj učencev, a 
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ta ţelja je v trenutnih razmerah v drţavi nerealna. Bolj realno bi bilo urediti šolske prostore, 

da v njih ne bi tako odmevalo. 

 

H11: Najpogostejša poškodba med učitelji je obtolčenina mišice. 

Čeprav poškodb med anketirancimi ni bilo veliko, lahko hipotezo potrdim. Po številu je na 

prvem mestu obtolčenina mišice (4) skupaj z nategom mišice (4). 

 

H12: Učitelji so večinoma zadovoljni s svojim delovnim okoljem in delom. 

Hipotezo lahko potrdim, saj 80 % učiteljev rado poučuje športno vzgojo. 80 % učiteljev se 

poučevanje športne vzgoje včasih zdi naporno. Vseeno 50 % anketirancev športne vzgoje ne 

bi prepustilo športnim pedagogom. Tudi delovni prostor jih večinoma ne moti. Po mnenju 

učiteljev je preveč hrupa in premalo svetlobe v prostorih za športno vzgojo in v ostalih 

prostorih (hodniki). 

 

H13: Večina učiteljev rada vodi ure športne vzgoje.  

Potrdila se je tudi hipoteza, da učitelji radi vodijo športno vzgojo, saj je tako odgovorilo 80 % 

anketirancev. Tako velikega deleţa vseeno nisem pričakovala. Polovica vprašanih športne 

vzgoje ne bi ţelela prepustiti športnim pedagogom, 24 % pa jih športno vzgojo vodi skupaj s 

športnim pedagogom oziroma si ţelijo, da bi bilo tako. Meni se zdi vodenje športne vzgoje v 

paru s športnim pedagogom odlična ideja. Menim, da bi takšen pouk imel mnoge prednosti. 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta           Kocjan Nina; Zdravje razrednih učiteljev v osrednji Sloveniji 

55 

 

8 SKLEP 

Iz izkušenj vemo, da je delo razrednih učiteljev predvsem psihično naporno, velikokrat pa tudi 

fizično. Slednje še zlasti pri poučevanju športne vzgoje. Kljub temu, da so razredni učitelji 

strokovno usposobljeni za poučevanje športne vzgoje, je velikokrat vodenje ure zelo 

zahtevno. Pri pouku športne vzgoje in tudi sicer mora učitelj paziti na pravilno dvigovanje 

pripomočkov, nošenje teţkih predmetov, pravilno izvedbo gimnastičnih vaj/prvin itd. Poleg 

tega mora ves čas imeti pod nadzorom učence, da se komu, kaj ne zgodi. Hkrati mora znati 

motivirati učence, da celo uro dobro sodelujejo.  

 

V telovadnici se poveča hrup in zato učitelji govorijo bolj glasno. Tudi svetloba v 

telovadnicah velikokrat ni naravna. Psihična in fizična obremenitev razrednega učitelja pri 

vodenju športne vzgoje je tako po mojem mnenju večinoma še večja kot v razredu. 

 

Pri pisanju diplomskega dela nisem imela posebnih teţav. Ţal je bilo narejenih malo raziskav 

o zdravju razrednih učiteljev, tako da ni bilo moţno ugotoviti morebitnih sprememb ali 

narediti primerjave z razrednimi učitelji v drugih regijah.  

 

Rezultati v raziskavi so večinoma boljši kot rezultati ostalih raziskav, kar me zelo veseli. 

Zdravstveno stanje razrednih učiteljev v osrednji Sloveniji bi ocenila za srednje dobro. 

Menim, da vseeno storijo premalo za ohranitev zdravja. Meni je to skoraj nerazumljivo, saj se 

sama zelo dobro zavedam pomena ohranjanja zdravja. Zdi se mi, da ljudem manjka 

zavedanja, da za zdravje nista pomembna samo prehrana ali samo šport, ampak da je za 

zdravje pomembno vse: prehrana, gibanje, sprostitev, spanje, način ţivljenja, delo, stres, 

okolica v kateri ţivimo ... Zdravje je tako kompleksen problem, da je prav, da se ga tako tudi 

lotimo. Zdi se mi pomembno poudariti, da ni nikoli prepozno, da se začnemo ukvarjati s 

športom, začnemo bolj zdravo jesti, se sproščati, spremenimo slabe navade itd.  

 

Za prihodnost se mi zdi smiselno spremljati zdravstveno stanje razrednih učiteljev, da bi 

videli, ali se stanje izboljšuje ali slabša. Dobro bi bilo spremljati tudi, kaj jedo, kdaj jedo, 

koliko spijo, s katerimi športi se ukvarjajo, ali se sproščajo itd. 
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Zdi se mi, da bi tudi šola morala narediti več, da bi se učitelji bolje razumeli med seboj, saj so 

medosebni odnosi na nekaterih šolah zelo slabi in to prav gotovo vpliva tudi na zdravje 

učiteljev in kvaliteto njihovega dela. Za to bi bil team building zelo dober. 

 

S svojim diplomskim delom sem ţelela predstaviti zdravstveno stanje učiteljev in spodbuditi 

tudi druge k razmišljanju o lastnem zdravstvenem stanju ter skrbi za zdravje. Če mi je uspelo 

prepričati vsaj eno osebo, je moj cilj doseţen.  
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10 PRILOGA 

10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK  

Spoštovani, 

 

Moje ime je Nina Kocjan. Sem študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela opravljam raziskavo na področju 

športa pri predmetu Teorija športa z didaktiko športne vzgoje. Tema raziskave so bolezni, 

okvare, poškodbe, nastale kot posledica opravljanja učiteljskega dela. Mentorica diplomskega 

dela je dr. Vesna Štemberger. 

 

Vprašalnik, ki je pred vami, je namenjen razrednim učiteljem in športnim pedagogom. Vsak 

vprašalnik, ki ga izpolnite in vrnete, je dragocen. Z večjim številom odgovorjenih 

vprašalnikov se zanesljivost rezultatov raziskave in njen pomen povečata. Prosim vas, da pri 

vprašanjih, kjer ni posebej naveden način izpolnjevanja, preprosto obkroţite ustrezen 

odgovor. 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

 

Nina Kocjan 

 

I. SPLOŠNI PODATKI 

Prosim, obkroţite ali vpišite podatek. 

Spol   M  Ţ 

Leto rojstva  _________  

Delovna doba  ______ let 

Ime šole  

 ______________________________________________________ 

 

Obkroţite kombinacijo zaposlitve, ki velja za vas (poklicna izobrazba in delovno mesto): 

 

 a) razredni učitelj, poučujem v razredu 

 b) razredni učitelj, delam v podaljšanem bivanju 

 c) športni pedagog, delam v telovadnici 

 d) športni pedagog, delam v podaljšanem bivanju 
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Kako bi ocenili vaš druţbeni status? 

Druţbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), druţbeno močjo 

ter stopnjo ugleda in spoštovanja, ki ju druţba pripisuje določenemu poloţaju in osebi na tem 

poloţaju. 

 

 a) čisto spodnji 

 b) delavski 

 c) srednji  

 d) višji srednji 

 e) zgornji 

 f) ne vem 

 

Obkroţite trditev, ki velja za vas. 

 

a) V prostem času sem športno dejaven/na  ______ ur na teden. 

b) V prostem času nisem športno dejaven/na. 

 

II. ZDRAVSTVENE 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 članov 

– velja za vsa vprašanja)? 

  

 - splošnega zdravnika       DA  NE 

 - zobozdravnika       DA  NE 

 - ginekologa        DA  NE 

 - specialista (1), dopišite katerega:_____________________ DA  NE 

 - specialista (2), dopišite katerega:_____________________ DA  NE 

 - drugo: ________________________________________   

 

2.) Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od naštetih zdravnikov, 

prosimo obkroţite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo. 
 

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

zobozdravnik 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 običajno obiščete splošnega zdravnika? Moţnih več odgovorov. 

 

 a) hodim na redne, preventivne preglede 

 b) ob prvih znakih bolezni 

 c) tedaj, ko si sam/a ne morem več pomagati 

 d) tedaj, ko sem zelo hudo bolan/a, poškodovan/a 

 e) kadar potrebujem napotnico 

 

4.) Koliko dni ste bili v zadnjih 12-ih mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela 

oziroma nezmoţni opravljati običajne delovne obveznosti? Če se ne spomnite točno, 

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 običajne 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 nič 

e) ne vem, kaj bi rekel/a 

 

8.) Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

 

a) nikoli 

b) zelo redko 

c) občasno 

d) pogosto 

e) vsak dan 

 

9.) Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doţivljate v ţivljenju? 

 

a) Zlahka jih obvladujem. 

b) Z nekaj truda jih obvladujem . 

c) Z večjim 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 član vaše druţine kadi v stanovanju ali v bivalnih 

prostorih? 

 

  DA     NE 
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11.) Ali sedaj kadite? 

 

a) ne kadim in nikoli nisem kadil-a 

b) sedaj ne kadim, a prej sem kadil-a 

c) sedaj kadim 

 

12.) Vpišite podatke 

 

Telesna višina: ___ cm 

Telesna  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 srčno kap (miokardni infarkt) 

 bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris) 

 srčno popuščanje  

 moţgansko kap in njene posledice 

 bolezni in okvare hrbtenice 

 bolezni  in okvare sklepov (artritisi in artroze) 

 kronično obstruktivno pljučno bolezen 

 bronhialno astmo 

 čir (ulkus) na ţelodcu ali dvanajstniku 

 jetrno cirozo 

 kronično okvaro glasilk 

 alergijo, (na kaj): ______________________________________ 

 delna, popolna izguba sluha 

 katero od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni artritis …) 

 psihična obolenja ( depresija, shizofrenija, anksioznost ipd.) 

 drugo, (ni zgoraj našteto): 

_____________________________________________________ 
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15.) 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. 

 

Zdravstvena teţava Nikoli Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 

hripavost     

izguba glasu     

prehlad     

teţave s sluhom     

utrujenost     

izčrpanost     

glavobol     

vnetje sečil     

bolečine v vratnem predelu hrbtenice     

bolečine v kriţu     

bolečine v kolku     

bolečine v kolenu     

bolečine v zapestju     

bolečine v komolcu     

bolečine v ramenskem sklepu     

bolečine v ţelodcu     

teţave s prebavo     

teţave z vidom     

nespečnost     

 

 

POŠKODBE 
 

1.)  Koliko poškodb ste v zadnjih 12-ih mesecih doţiveli v sluţbenem času ter v času 

prihoda na delo ali odhoda z dela? 

 

a) Število poškodb: ________ 

b) nisem bil/a poškodovana. 
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2.) Če ste bili poškodovani, obkroţite in vpišite podatke v preglednico. Če 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 

obtolčenina 

mišice 

 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

nateg mišice 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

natrganje 

mišice 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

pretrganje 

mišice 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

natrganje, 

pretrganje 

Ahilove tetive 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

natrganje, 

pretrganje 

tetiv na prstih 

rok 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

zlom kosti 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

obtolčenina 

sklepa 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

zvin sklepa 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

zvin 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 

izpah sklepa 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

poškodbe 

meniskusov 

 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

poškodbe 

sklepne 

ovojnice 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

poškodbe 

sklepnih vezi 

- ligamentov 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

poškodbe 

sklepnega 

hrustanca 

športno 

interesne 

dejavnosti 

Športni dan, 

šola v naravi 

na pot na 

delo 
na poti z dela drugje: 

redni pouk, 

predmet: 
Št.dni: 

brez 

bolniškega 

dopusta 

 

 

3.) Radi poučujete športno vzgojo? 

a) da 

b) ne 

c) drugo: 

_____________________________________________________________ 
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4.) Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen? 

a) da, večkrat 

b) včasih 

c) redko 

d) ne,  nikoli 

e) drugo: 

_____________________________________________________________ 

 

 

5.) V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? 

 
 hrup svetloba 

delovni prostor 

sploh me ne moti; v 

prostoru je 

večinoma dovolj 

tiho, da lahko 

govorim z normalno 

močjo glasu  

občasno 

me moti 

zelo me moti; v 

prostoru je pogosto 

tako glasno, da 

moram govoriti 

glasneje kot sicer 

premalo svetlobe, 

pogosto moramo 

uporabljati luči 

primerna svetloba, 

luči uporabljamo 

ob slabem 

vremenu oziroma 

ko je zunaj temno 

preveč 

svetlobe, 

nenehno 

moramo 

zastirati okna 

učilnica, v 

kateri poteka 

pouka 

      

zbornica        

kabinet, kjer se 

pripravljam na 

delo 

      

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 večja kot sicer? 

a) vedno 

b) včasih 

c) redko 

d) nikoli 

e) drugo: 

_____________________________________________________________ 

 

 


