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IZVLEČEK 

V diplomskem delu sem ţelela ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka in športni pedagogi 

sprejemajo poučevanje športne vzgoje, koliko se posvečajo športni dejavnosti v prostem času, 

kako pogosto in katere zdravnike najpogosteje obiskujejo, kakšen odnos imajo do svoje 

telesne teţe, katere so najpogostejše bolezni oziroma stanja, s katerimi se soočajo ter kako so 

zadovoljni s svojim delovnim okoljem. 

Raziskava je potekala v aprilu in maju 2011. Pri raziskovalnemu delu sem se opirala na 

anonimni vprašalnik, ki ga je rešilo 83 razrednih učiteljev in športnih pedagogov na 13-ih 

osnovnih šolah na gorenjskem. 

Ugotovila sem, da učitelji obiskujejo zdravnike manj kot enkrat letno, običajno v zimskem 

času in ko si ne morejo več pomagati sami. Povprečno so zaradi bolezni ali poškodb odsotni z 

dela manj kot en teden letno, najpogosteje v pomladnem času. Večina učiteljev svoje 

zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro, za svoje zdravje učitelji tudi dobro skrbijo. Napetosti, 

stresa in velikih pritiskov učitelji ne doţivljajo pogosto, z njimi se z nekaj truda uspešno 

spopadajo. Zelo malo učiteljev kadi, večina je zadovoljna s svojo telesno teţo. Učitelji imajo 

do poučevanja športne vzgoje dober odnos in pri tem predmetu ne čutijo prevelikih naporov. 

Rezultati raziskave so tudi pokazali, da so učitelji srednje zadovoljni z delovnim okoljem. 

 

Ključne besede 

Poškodbe in bolezni učiteljev, zdravje, odnos do poučevanja športne vzgoje, delovno okolje, 

odsotnost učiteljev z dela.    
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ABSTRACT  

Health problems, defects and injuries as a result of teaching job in the Gorenjska region 

The purpose of the thesis was to examine the primary school teachers' and sports pedagogues' 

perception of teaching physical education, their engagement in free time sports activities as 

well as how often and for what reasons they seek medical care, what is their body weight 

perception, the most common diseases or illnesses they suffer from, as well as their 

satisfaction with their work environment. 

The survey was conducted in April and May 2011. The research work was based on an 

anonymous questionnaire, that was completed by 83 primary school teachers and sports 

pedagogues employed at 13 primary schools in the Gorenjska Region. 

The research shows that teachers seek medical care less than once a year, usually in the winter 

period and when they need professional advice. On average, their absence from work amounts 

to less than one week a year and is most commonly reported in spring. Most teachers perceive 

their health condition as being good and they take good care of their health. They are not 

often exposed to tension and stress or feel under pressure at work, since they successfully deal 

with these issues on their own. Very few teachers smoke and they are mostly satisfied with 

their body weight. Teachers' perception of teaching physical education is positive and they do 

not feel under pressure when teaching this subject. Results of the research also show that 

teachers are satisfied with their work environment. 

 

Key words  

Injuries and illnesses among teachers, health, perception of physical education teaching, work 

environment, absence from work among teachers. 
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1. UVOD 

Tema o zdravju učiteljev me je takoj pritegnila. Vse več se namreč pedagoška in raziskovalna 

stroka ukvarjata z objekti poučevanja, torej z otroki, na stranski tir pa postavljajo  izvajalce 

vzgoje in izobraţevanja. To se mi na nek način zdi krivično, saj sta za uspešen odnos učenec – 

učitelj enako pomembna oba subjekta. Pomembno je, da nas ne zanimajo samo učenčeve 

potrebe, občutki, ţelje...ampak moramo upoštevati tudi učitelja, pedagoga, ki izobraţevanje 

izvaja. Bolje bomo poznali učitelja in njegove lastnosti (zdravstveno stanje,  način dela, ki sta 

tudi odvisna od zdravja, ta pa od načina prehranjevanja, količine in načina športnega 

udejstvovanja itd.), boljši in uspešnejši ter prijetnejši je lahko odnos med učiteljem in drugimi 

s katerimi sodeluje (učenci, starši otrok, sodelavci). 

Razredni učitelj se mora na pouk športne vzgoje ustrezno pripraviti. V sklopu učnega načrta 

in v njem zapisanih ciljev mora vnaprej načrtovati športno-vzgojni proces. To delo je 

zahtevno, saj mora pri načrtovanju športne vzgoje učitelj upoštevati tudi druge dejavnike: 

individualne potrebe učencev, razvrstitev šolskih tekmovanj, razvojno stopnjo učencev, 

vremenske razmere in materialne pripomočke, ki so v šoli na voljo.  

Nekateri učitelji športno vzgojo zelo radi poučujejo, drugim pa je zaradi naštetih dejavnikov v 

breme ali pa bi pri izvajanju športne vzgoje ţeleli pomoč športnega pedagoga.  

Poučevanje nasploh, še posebej pa poučevanje športne vzgoje pri učiteljih pogosto povzroči 

zdravstvene teţave, kot so hripavost, izguba glasu, utrujenost, glavobol, bolečine v sklepih 

ipd. to je posledica glasnejšega govorjenja zaradi večjih prostorov, večjega hrupa, fizične 

aktivnosti in demonstracij vaj med učenjem novih športnih vsebin.  

Za učiteljevo zdravje je pomembno, da ohranja telesno aktivnost in se giba, da ostaja telesno 

zdrav. Zdravje je torej osnovni pogoj, da učitelj lahko kakovostno vodi pouk in opravlja svoje 

delo.  Pomanjkanje gibanja namreč s časoma lahko povzroči kronične nenalezljive bolezni, ki 

pa učitelja na nek način onesposobijo za korektno opravljanje svojega dela – učence preko  

čim bolj pestrega in raznolikega pouka privesti do zavedanja, da je športna vzgoja 

prepotrebna za zdrav način ţivljenja. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 

Predmet raziskave predstavlja, kako razredni učitelji in športni pedagogi zaznavajo 

poučevanje športne vzgoje, kako gibanje vpliva na njihovo zdravstveno stanje ter kako 

posledično zdravstveno stanje vpliva na njihovo izvajanje pedagoškega poklica. 

Na telesno in mentalno zdravje ljudi vpliva več dejavnikov – telesna aktivnost, uravnoteţeno 

in kakovostno prehranjevanje, miselno delo, udejstvovanje v interesnih dejavnostih, 

izogibanje nezdravim ţivljenjskim navadam (npr. kajenje, pitje alkohola) ipd. 

Vrhunska mednarodna zdruţenja (Mednarodno športno-medicinsko zdruţenje, Svetovna 

zdravstvena organizacija, Mednarodna zdravstvena konferenca) zato priporočajo telesno 

aktivno ţivljenje, ki vpliva na več specifičnih zdravstvenih ciljev, ki pozitivno vplivajo na 

zdravje posameznika. 

Na osnovi vprašalnika bom poskušala ugotoviti ali se učitelji počutijo kompetentne za 

poučevanje športne vzgoje, katere bolezni ali okvare se pri razrednih učiteljih in športnih 

pedagogih pojavljajo najpogosteje in zakaj. Raziskali bomo tudi zadovoljstvo učiteljev s 

svojim delovnim okoljem. 
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2.1 VPLIV GIBANJA NA OHRANJANJE  ZDRAVJA 

2.1.1 Povezanost telesne vadbe in zdravja 

V zadnjem času so znanstveniki  z različnih področji dokazali številne pozitivne učinke 

telesne vadbe. Ti učinki se kaţejo tako na boljši fizični pripravljenosti kot tudi na psihičnih 

funkcijah posameznika. Če telovadimo, izţarevamo več samozavesti in energije, smo 

sposobni narediti več v krajšem času, lahko sprejmemo več obremenitev in se naučimo 

obvladovati stres, smo bolj sproščeni, redkeje zbolimo, imamo boljši občutek za svoje telo, 

smo videti mlajši in se na splošno bolje počutimo.  

Visoka raven telesnih sposobnosti je tudi ena izmed pozitivnih meril stopenj zdravja. Redna 

telesna dejavnost primerne vrste, trajanja, intenzivnosti in pogostosti povečuje telesno 

sposobnost, najbolj z izboljšanjem sposobnosti sistemov za prenos kisika in hranljivih snovi 

ter regulacijskih mehanizmov ţivčnega sistema.  

»Telesna vadba je pomemben dejavnik pri preprečevanju koronarne bolezni srca in 

preprečevanju ter upočasnitvi zmanjšanja delovne sposobnosti, do česar prihaja s starostjo. 

Rezultati več novejših raziskav opozarjajo na pomembnost telesne dejavnosti pri 

preprečevanju razvoja nekaterih oblik raka. Sedeči način ţivljenja povečuje moţnost raka na 

črevesju. Pri telesno dejavnih ţenskah se redkeje pojavlja rak na prsih in rodilih, kar je 

verjetno povezano s spremembo ravni spolnih hormonov pod vplivom telesne dejavnosti« 

(Mišigoj-Duraković, 2003, str. 12).  

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

prebivalcih Slovenije, avtorji strnjeno predstavijo številne neposredne in posredne učinke 

redne in zmerne telesne dejavnosti na zdravje ljudi (Zaletel-Kragelj, Fras, & Maučec-

Zakotnik, 2004): 

- Krepi kosti in mišice ter razvija, povečuje in vzdrţuje psihofizične oziroma 

funkcionalne sposobnosti telesa, kar posledično povečuje tudi sposobnost samostojnega 

ţivljenja v starosti. 

- Zmanjšuje nevarnost nastanka in preprečuje napredovanje različnih kroničnih 

nenalezljivih bolezni. 
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- Pripomore k zmanjševanju stresa, anksioznosti in depresije. 

- Pomaga pri povečevanju samozaupanja, samozavesti in samospoštovanja. 

- Pomaga pri vzpostavljanju socialnih interakcij in socialni integraciji, pospeševanju 

ekonomskega in socialnega razvoja posameznikov, druţin, skupnosti in celega naroda.  

Izboljšanje in vzdrţevanje funkcionalnih sposobnosti organizma lahko doseţemo s telesno 

aktivnostjo določene vrste in obsega, ki spodbuja aerobno vzdrţljivost organizma. Vadba naj 

bi potekala vsaj trikrat tedensko, s trajanjem po 30 minut.  

Raziskave so pokazale da redno ukvarjanje s športom zmanjšuje stopnjo umrljivosti. Telesno 

aktivni ljudje, ki tedensko »pokurijo« 1000 kcal, imajo v primerjavi s telesno neaktivnimi 30 

% manjšo umrljivost. Tedenska poraba 2000 kcal pa zmanjšuje umrljivost za 50 % (Blinc, & 

Bresjanac, 2005). 

Redna telesna dejavnost odloţi s starostjo povezane kronične bolezni in invalidnost v 

povprečju kar za 15 let, kar pomeni izrazito podaljšanje kakovostnega ţivljenjskega obdobja 

in skrajšanje bolehanja pred smrtjo (Blinc, & Bresjanac, 2005: 774). 

»Ob redni telesni vadbi se ţivljenje v primerjavi z neaktivno populacijo v povprečju podaljša 

za pribliţno dve leti, predvsem pa je mogoče tudi v visoki starosti ohranjati vzdrţljivost in 

mišično moč, kar omogoča samostojno ţivljenje. Telesna vadba zmanjšuje depresivnost in 

povečuje občutje splošnega zadovoljstva« (Blinc, & Bresjanac, 2005, str. 771). 

Športna aktivnost ima kot oblika telesne aktivnosti po zdravstvenem pojmovanju vse 

pozitivne učinke, ki jih ima tudi tekmovalni šport. Pri rekreaciji namreč uporabljamo enake 

oblike gibanj kot jih uporabljajo profesionalni športniki. Razlika pa je v namenu – osnovni 

namen rekreacije je zabava, sprostitev, pri tekmovalnem športu pa gre za zmago. Če torej 

primerjamo tekmovalni šport in rekreacijo ima slednja prednost, ker je lahko mnoţična ne 

glede na starost in zdravstveno stanje, prav tako pa je moţnost poškodb manjša. 
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2.1.2 Prilagoditev organizma na telesno vadbo 

Različne vrste in intenzitete telesne vadbe na telo vplivajo različno. Največja količina ali 

hitrost aktiviranja energije, namreč določa energijsko kapaciteto človeškega organizma, s tem 

pa tudi skrajno velikost telesne aktivnosti. Različne velikosti energijskih kapacitet in raven 

njihovega izkoristka ločita posameznike, kar je zelo pomembno pri doseganju vrhunskih 

rezultatov. Ker v organizmu praktično nimamo rezerv kisika, mora človeško telo tako v 

mirovanju kot tudi med telesno aktivnostjo neprestano prenašati kisik iz atmosfere v celice. 

To nalogo opravlja prenosni (transportni) sistem za kisik, ki ga sestavljajo dihalni, srčno-ţilni 

sistem in kri. Rečemo lahko, da funkcionalna sposobnost prenosnega sistema za kisik tako 

določa delovne sposobnosti ter številne športnofiziološke in motorične parametre športne 

sposobnosti  (Mišigoj-Duraković, 2003).  

Redna dolgotrajna telesna aktivnost, v prenosnem sistemu za kisik in nadrejenih regulacijskih 

sistemih povzroči vrsto pomembnih strukturnih in fizioloških sprememb, ki značilno 

izboljšajo njihovo funkcionalno kapaciteto in njihovo reaktivnost ter zagotovijo povečanje 

energijskih in delovnih telesnih zmogljivosti oziroma športne vzdrţljivosti. Te spremembe so 

rezultat adaptacije oziroma prilagoditve organizma na dolgotrajne draţljaje treningov, da bi si 

organizem zagotovil svoj obstoj in učinkovitejše delovanje pod drugačnimi pogoji.  

Na procese prilagoditve vsakega posameznika pod vplivom treninga aerobne vzdrţljivosti 

deluje več dejavnikov (Mišigoj-Duraković, 2003): 

- dednost 

-      starost  

- spol 

- biološka reaktivnost (občutljivost na draţljaje) 

- trening. 

Vegetativne spremembe se v prvi stopnji adaptacije kaţejo kot izboljšanje učinkovitosti 

oskrbe aktivnih tkiv z energijskimi snovmi. Najbolj pomemben znak je zmanjšanje frekvence 
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srca v mirovanju in pri določeni ravneh submaksimalne
1
  obremenitve. To ima velik 

zdravstveni učinek, saj s tem pomembno zmanjšamo obremenitev srca, izboljšamo njegovo 

učinkovitost ter zmanjšamo potrebo po kisiku.  

Primerno izbrana športno-rekreativna vadba ugodno učinkuje tudi na osnovne motorične 

(gibalne) sposobnosti, ki naj bi jih v zrelem obdobju še posebej ohranjali: 

- Moč. Še zlasti vzdrţljivostna je potrebna pri vseh športnih dejavnostih, ki vsebujejo 

ciklično ponavljajoče se gibalne vzorce (npr. hoja, tek, plavanje, kolesarjenje idr.). Bolj ima 

človek razvito moč, bolj je sposoben izkoristiti silo svojih mišic in premagovati zunanje sile.   

Brez moči ni mogoče izvesti nobenega učinkovitega gibanja, zato je ta motorična sposobnost 

najbolj temeljna. 

- Koordinacija. Poleg moči je koordinacija ena osnovnih gibalnih sposobnosti, ki lahko  

ljudem v starosti precej oteţi ali pa olajša vsakodnevne dejavnosti.  

- Gibljivost. Gibljivost je mogoče z redno vadbo ohranjati na ustrezni ravni v pozno 

starost. Pri tem so posebej vidni učinki na ohranjanju proţnosti mišic in gibljivosti sklepov. 

 

 

  

  

                                                           
1
 S povečevanjem napora nam potreba po preskrbi celic z energetskimi viri raste. Da telo zadovolji tem 

potrebam, mora do celic privesti več krvi, torej povečati frekvenco srca. Frekvenca srca linearno narašča, do 

submaksimalne obremenitve nato pa doseţe določen plato. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                     Alič Anja; diplomsko delo 

 

- 7 - 

 

2.1.3 Vpliv telesne vadbe na srčno-ţilni in dihalni sistem 

Srčno-ţilna in dihalna funkcija sta poglavitni pri sposobnosti opravljanja telesnega napora, pri 

katerem gre za prenos kisika mišičevju in za odstranjevanje ogljikovega dioksida.  

Celotna dolţina našega oţilja znaša pribliţno sto tisoč kilometrov. Po ţilah kri neprestano 

kroţi, in sicer po dveh krvnih obtokih: v malem (pljučnem) krvnem obtoku in v velikem 

krvnem obtoku. Arterije oziroma odvodnice so ţile, ki vodijo kri od srca in morajo pri tem 

prenesti precejšen pritisk. Prav zaradi tega, je njihova mišična plast močnejša kot pri venah – 

ţilah, ki kri dovajajo do srca. Tem zapletenim telesnim sistemom lahko učinkovito 

pomagamo, npr. s telesno aktivnostjo. Tako spodbudo najbolj potrebuje naše srce, saj zares 

zaţivi šele z ustreznim gibanjem, sicer se poleni in postane velika ovira pri osnovnih 

človeških elementih gibanja, kot je hoja in vzpenjanje po stopnicah (Jeanmaire, 2005). 

Poleg telesne aktivnosti, je pomembno tudi dihanje. Le-to dovaja krvnemu obtoku kisik, ki je 

potreben zato, da lahko učinkovito deluje in varčuje z energijo. Kisik prihaja v kri prek pljuč, 

od tam pa se črpa v moţgane, v mišice in v srce. Več kot ima srce na voljo kisika, tem več 

krvi potisne ob vsakem utripu v telo. To pa hkrati omogoča ţilam, da bolje uravnavajo pritisk 

v svoji notranjosti in preprečujejo povišan krvni tlak. Krvnemu obtoku najbolj koristi globoko 

in enakomerno dihanje.    

Redna in pravilno izvajana športna aktivnost ima torej vpliv tudi na dihalni sistem, saj poveča 

volumen pljuč, okrepi dihalne mišice, dihanje pa postane bolj ekonomično.   

S telesno vadbo lahko izboljšamo zdravje notranjih organskih sistemov, kar je zelo 

pomembno. Zaradi bolezni srca in oţilja namreč umre vsak tretji Slovenec, za boleznimi dihal 

pa vsak dvanajsti (Boţič, & Zupanič, 2009).  

Okvare srca, na katere moramo biti pozorni ob izbiri telesne aktivnosti: 

- prirojene srčne napake 

- pridobljene srčne napake 

- hipertrofična kardiomiopatija, prolaps mitralne zaklopke in akutni miokarditis 

- arterijska hipertenzija 
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- koronarna bolezen srca 

- aritmije. 

Nekatere raziskave dokazujejo, da imajo tisti posamezniki, ki redno vadijo, niţji krvni pritisk 

od tistih, ki ne vadijo. Prav tako imajo manj moţnosti, da bi kdajkoli v ţivljenju imeli zvišan 

krvni pritisk.  

Prva in edina dolgotrajna študija primarnega preprečevanja zvišanega krvnega pritiska je 

pokazala pri 75 % oseb obeh spolov, starih od 30 do 44 let in nagnjenih k zvišanju krvnega 

pritiska, da dietni način prehranjevanja in telesna vadba izboljšata prenašanje naporov 

(Mišigoj-Duraković, 2003).   

Bolnike, ki imajo zmerno ali teţko zvišan pritisk ali pa tudi druge okvare srca, je v prvi vrsti 

treba zdraviti z zdravili  in prilagoditi prehrano in šele nato s previdnostjo izvajati telesno 

vadbo, če se krvni pritisk spusti na »varno« raven.  Priporočljiva je aerobna aktivnost, ki ima 

večji vpliv na spremembo dejavnikov tveganja od drugih vrst aktivnosti. Aerobne aktivnosti 

izberemo ob upoštevanju zdravstvenega stanja in nagnjenj osebe oziroma bolnika: hoja, 

plavanje, tek, kolesarjenje, vrtnarjenje in drugo.  

Zakaj se bolnikom z zvišanim pritiskom pod vplivom telesne vadbe pritisk zniţuje še ni 

povsem jasno. Verjetno gre za vpliv zmanjšanja telesne teţe (najbolj maščobnega tkiva) in za 

to, da se zaradi telesne vadbe širijo krvne ţile. 

 

2.1.4 Vpliv vadbe na psihično stanje 

Telesna vadba oziroma gibanje na posameznika ne vpliva zgolj na področju fizioloških in 

biokemičnih sprememb, temveč vpliva tudi na njegovo psihično blagostanje. Gibanje namreč 

daje moţnost ohranjanja in izboljšanja psihičnega blagostanja posameznika na različne 

načine, ki so ključni za dobro psihično počutje (Mišigoj-Duraković, 2003): 

- kot dejavnik kratkoročnih sprememb razpoloţenja 

- kot sredstvo doseganja občutka zadovoljstva in uţivanja 
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- kot sredstvo za zmanjšanje ali izničenje negativnih učinkov stresa.  

Telesna aktivnost zmanjšuje napetost oziroma ima pomirjevalni in sprostitveni učinek. 

Zmanjšujeta se tudi ţivčno-mišična napetost in stres.  

Ugotovljene so bile tudi povezave med telesno vadbo in patopsihološkimi motnjami, kot sta 

depresija in anksioznost. Ugotovili so izredno dobre učinke telesne vadbe, predvsem pri 

moţnosti zmanjšanja odmerka potrebnih zdravil, zmanjšanju intenzivnosti motenj in pri 

izboljšanju splošnega funkcioniranja pacienta (osamosvojitev posameznika pri vsakodnevnih 

dejavnostih, soočanje s situacijami, ki so ga prej motile ipd.). Svetovna zdravstvena 

organizacija predvideva, da bo v tem stoletju depresija postala vodilni vzrok nesposobnosti za 

delo in eden vodilnih dejavnikov prezgodnje smrti v razvitem svetu.  

Telesna aktivnost na osebnostne lastnosti in psihična stanja ljudi vpliva različno – glede na 

spol, starost, socialni razred, debelost, kajenje, samsko ţivljenje in psihiatrično kategorijo 

vadečega. Večje psihične učinke naj bi vadba povzročila pri ţenskah. Prav tako pa naj bi bile 

ţenske bolj motivirane z osebnim razvojem, medtem ko moške k gibanju najbolj spodbuja 

tekmovalnost. Psihološki cilji telesne vadbe se razlikujejo tudi glede na starost. Pri mlajših 

gibanje največkrat predstavlja uţivanje v dejavnostih in zadovoljevanje motivov, pri starejših 

pa poskuša dvigniti samospoštovanje, zaupanje vase, razpoloţenje in povečati sposobnost 

soočanja s stresom. Pri starejših gre pri telesni vadbi v prvi vrsti za socialni pomen, druţenje, 

kar pa posledično vpliva na psihično boljše počutje. Dejavnik, ki pa najpomembneje vpliva na 

pozitiven učinek telesne vadbe na psihično stanje posameznika, pa je sprejetje programa 

vadbe. Največjo korist od vadbe imajo namreč tisti, ki se strinjajo s programom, za katerega 

so se prostovoljno odločili. Nesprejetje programa vadbe pa velikokrat vodi še v izostajanje od 

vadbe in končno opustitev vadbe.  

Telesna vadba nam nudi »time out« oziroma izključitev iz vsakodnevnih problemov in s tem 

vpliva na pozitivne spremembe psihičnega počutja. Če je napredek v dejavnosti zaznaven, pa 

nam poleg tega razvija tudi občutek kompetentnosti in vrednosti. Vsi ti občutki pozitivno 

vplivajo na psihično stanje vadečega.  

Ob večini pozitivnih učinkov telesne vadbe, pa se pojavijo tudi nekateri, ki prej lahko 

povzročijo negativno kot pozitivno razpoloţenje. Osnovni problem je poraba časa. Čas, ki ga 

porabimo za telesno vadbo, prevoz do vadišča in nazaj, bi lahko posvetili na primer drugi 
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dejavnosti, ki ji vadeči pripisuje pomembnost ali nujnost. Tukaj lahko pride do konflikta, ki 

vse pozitivne učinke vadbe izniči. Rešitev, ki jo lahko uporabimo je čim boljša razporeditev 

našega časa. Velik del vadbe lahko na primer vključimo v dnevne dejavnosti (pešačenje ali 

voţnja s kolesom do sluţbe, hoja po stopnicah, delo na vrtu s klasičnim orodjem) ter 

obiskujemo bliţnje športne terene in dvorane. Druga teţava, ki se lahko pojavi in vzbuja 

neprijetne občutke, je poraba denarja za namen telesne aktivnosti. Mnogi potencialni vadeči 

namreč menijo, da so vsote denarja za drago opremo, luksuzno dvorano itn. previsoke, da bi si 

določeno aktivnost privoščili. Dejstvo pa je, da nam ni potrebno vloţiti toliko denarja, pa 

lahko ravno tako doseţemo pozitivne psihične učinke. Te lahko doseţemo tudi v skromnejših, 

cenejših pogojih. Tretja, manj pogosta, a zelo intenzivna nevarnost, ki se lahko ob telesni 

vadbi pojavi pa je t.i. negativna odvisnost od vadbe. Ta je lahko povezana z nezadovoljstvom 

s svojim telesom  in z obsesivno ţeljo po vadbi. Če se oseba z omenjeno motnjo ne giba 

toliko, kolikor bi se ţelela, se pojavijo neugodna čustvena stanja, glavoboli, napetosti ter 

občutek krivde. V takem primeru lahko pomaga tudi občasna popolna prekinitev z vadbo, v 

skrajnem primeru pa strokovna psihološka pomoč (Mišigoj-Duraković, 2003: 278-284). 

 

2.1.5 Socializacijski vidik telesne vadbe 

Telesna vadba ima na posameznika tudi socializacijske učinke, kar pomeni, da vpliva na laţjo 

vključitev v določeno okolje. Na eni strani druţba oziroma socialno okolje vpliva na 

socializacijski proces in postavlja »pravila igre«, po drugi strani pa vloga telesne vadbe pri 

osvajanju novi spoznanj v kulturi, ki ji posameznik pripada, vpliva na razvoj druţbe. Rečemo 

torej lahko, da je vključevanje v športne dejavnosti dvostranski proces. V vseh fazah 

socializacije je gibanje eno od sredstev, ki ta proces vsebinsko bogati in ga naredi bolj 

dinamičnega.   

V procesu socializacije
2
 glavno vlogo igrajo trije dejavniki: subjekt, institucije in kultura. 

Vsak izmed teh treh dejavnikov ima svojo vlogo. Vloga subjekta kot bitja, ki aktivno sodeluje 

v procesu in ni le »glina«, ki jo oblikujejo osebne in abstraktne okoliščine ter institucije, 

pomeni, da se človek le z aktivnim odnosom proti okolju razvije v osebo, ki je sposobna 

komunicirati z drugimi. Vloga institucij je odvisna od ciljev, vrednot, norm in kulturnih 

                                                           
2
 Proces, v katerem  se ljudje prilagajamo družbi, živimo, se vključujemo v družbo in prejemamo njeno kulturo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                     Alič Anja; diplomsko delo 

 

- 11 - 

 

tehnik neke druţbe. Proces socializacije pa vedno opazujemo skozi vlogo kulture, kot sistema 

pomembnosti, v katerem delujemo in glede na to, kako mlade osebe pri tem sodelujejo – ali 

pasivno sprejemajo pomen, ki jim ga daje njihova kultura ali pa s temi spoznanji gradijo na 

svojem dozorevanju (Mišigoj-Duraković, 2003).  

»Telesna vadba ima kot socializacijsko sredstvo lahko pomembno vlogo v procesu 

resocializacije oseb, ki se poskušajo osvoboditi neke odvisnosti, na primer kajenja, alkohola 

ali narkotikov« (Mišigoj-Duraković, 2003: 290).  

Ena od oblik boja proti odvisnosti je tudi to, da bi telesno dejavnost čim bolj izkoriščali ţe v 

predšolskem in šolskem obdobju, saj bi s tem kasneje mlade osebe lahko svojo individualnost 

zadovoljevale z veseljem do gibanja, na pa z odvisnostjo do različnih škodljivih substanc 

(droge, tobak, alkohol).  

S telesno aktivnostjo oziroma športom se otroci pa tudi odrasli (Mišigoj-Duraković, 2003: 

292): 

- Učijo s pomočjo spretnosti, z individualnimi doseţki, z delitvijo vlog po spolu, z 

izraţanjem čustev in z mentalnimi reakcijami. 

- Laţje soočajo s spoznavanjem in zbliţevanjem z neposrednim socialnim okoljem. 

- Učinkoviteje znajdejo v interakciji z okoljem in se naučijo delovati v tekmovalnih 

okoliščinah.  

Kakor je od statusa druţine v socialni strukturi odvisno, kakšno vzgojo in izobrazbo bo otrok 

dobil, je tudi sodelovanje v športnih dejavnostih podrejeno enakim vplivom. V druţini se prek 

športa in telesne vadbe socializirajo ne samo otroci, temveč tudi starši, ki svoje otroke vodijo 

na športne aktivnosti. 

 

2.1.6 Posledice telesne neaktivnosti na zdravje 

»Telesna neaktivnost je definirana kot odsotnost telesne vadbe, ki vodi v nastanek ali 

poslabšanje velikega števila bolezni (npr. koronarne bolezni, sladkorna bolezen, osteoporoza, 

debelost)« (http://vunderl.weebly.com/4/post/2011/2/telesna-neaktivnost.html, 31. 8. 2011). 
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Za športno neaktivnost prebivalstva je gotovo več razlogov. Glavni razlog za neukvarjanje s 

športom je pomanjkanje prostega časa. Strokovnjaki ugotavljajo, da ljudje razpolagajo z 

določeno količino prostega časa, vendar ga namenjajo drugim dejavnostim. Drugi prav tako 

pomemben razlog za telesno neaktivnost, je pomanjkanje denarja. Tukaj gre predvsem za 

ljudi na robu socialne varnosti, ki kot razlog za neukvarjanje s športom navajajo nizek osebni 

ali druţinski standard. Kot tretji razlog so v študijah razkrili tudi neustrezno športno ponudbo, 

slabo organiziranost, pomanjkanje ustreznih športnih objektov, pomanjkanje znanja itn. 

(Mišigoj-Duraković, 2003).  

Po nekaterih definicijah  je telesno nedejaven tisti, ki ni aktiven vsaj 30 minut na dan. Takih je 

v drţavah Evropske unije okrog 60 % ljudi. 

Telesna neaktivnost lahko vodi do nastanka najpogostejših bolezni današnjega časa (Kozjek, 

2011): 

- Debelost, 

- Bolezni srca in oţilja,  

- Rakaste bolezni, 

- Nespečnost in psihične motnje (depresija, anksioznost), 

- Motnje presnove, 

- Osteoporoza. 

Slabe ţivljenjske navade, kamor poleg telesne neaktivnosti, uvrščamo tudi nepravilno 

prehrano in stres, slabo vplivajo na naše zdravje, zlasti na krvni tlak, ki ga nekateri imenujejo 

tudi »tihi ubijalec«. 
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2.1.7 Sodobna stališča do telesne vadbe in temeljna zdravstvena priporočila 

Ob prehodu v tretje tisočletje smo priča nedvomnih, znanstveno argumentiranih dokazov o 

povezanosti ravni telesne aktivnosti, vadbe in zdravja. Ţe v prejšnjem stoletju pa so rezultati 

znanstveno-raziskovalnih projektov govorili o pozitivnih vplivih gibanja in vadbe na zdravje 

in o negativnih učinkih »sedečega« načina ţivljenja. Vrhunska mednarodna zdruţenja zato 

priporočajo telesno vadbo, ki pozitivno učinkuje na zdravje. 

Tabela 1: Stališča in priporočila nekaterih pomembnih zdruţenj 

Mednarodno športno-

medicinsko zdruţenje 

(FIMS) 

(Stališče: telesna vadba – 

pomemben dejavnik zdravja) 

Vsakdo mora biti tri- do petkrat tedensko po 30 do 60 

minut vključen v programe aerobne vadbe, kot so hoja, tek, 

plavanje, pohodništvo, kolesarjenje, veslanje, drsanje, hoja 

in tek na smučeh. Izbor dejavnosti je odvisen od nagnjenj, 

moţnosti, starosti in telesne pripravljenosti. Za starejše in 

osebe z znanimi dejavniki tveganja  priporočajo zdravniški 

pregled. 

Zdruţenje internistov Velike 

Britanije 

(Poročilo) 

Redna vadba ima mnoge fizične in psihološke dobrobiti, 

predvsem pri preprečevanju koronarne bolezni srca in 

osteoporoze v postmenopavzi. Telesna vadba ima 

pomembno vlogo pri vzdrţevanju telesne teţe, odklanja 

pojav sladkorne bolezni in mišično-kostnih bolezni. Z 

redno rekreativno vadbo je treba začeti v otroštvu in 

nadaljevati do starejšega ţivljenjskega obdobja. Zdravniki 

naj svojim pacientom priporočajo primerne programe in 

intenzivnost vadbe, pri tem pa upoštevajo nevarnosti za 

posamezne bolnike.  

Svetovno zdruţenje za 

hipertenzijo 

(Stališče) 

Telesna vadba je priporočljiva za zmerno hipertenzijo in ob 

farmakološkem zdravljenju za teţjo hipertenzijo. 

Priporočamo vzdrţljivostne aktivnosti, kot so hoja, tek, 

kolesarjenje, plavanje, tek na smučeh, gimnastične vaje. 

Program vadbe je treba pričeti z lahkimi do zmernimi 
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aktivnostmi. Priporočamo zdravniški pregled pri dotlej 

neaktivnih osebah. Priporočljivi so skupinski programi 

vadbe. 

Ameriško kardiološko 

zdruţenje 

Neaktivnost označujemo kot dejavnik tveganja pri 

holesterolu, kajenju in hipertenziji. V prihodnosti je treba 

raziskovanje usmeriti na metode razširjanja znanja o 

prednostih telesne vadbe in povečanja sodelovanja pri 

vadbi. 

Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO) 

Mednarodno kardiološko 

zdruţenje 

(Stališča) 

Telesna neaktivnost je pomemben dejavnik tveganja za 

razvoj koronarne bolezni srca. Zdravstveni ukrepi 

industrijsko razvitih deţel naj vključujejo vpliv na telesno 

vadbo. Treba je priporočati redno lahko do zmerno telesno 

aktivnost za katero je znanstveno dokazan pozitiven vpliv 

na zdravje. Pričakujemo pozitivne učinke na neaktivni del 

prebivalstva, ki bo najlaţje sprejel oblike telesne vadbe 

manjše intenzivnosti 

WHO/FIMS Vse ravni drţavne uprave naj spodbujajo telesno aktivnost 

in skrbijo za potrebe pešcev ter kolesarjev. Treba je 

izpopolniti znanje zdravnikov in drugih zdravstvenih 

delavcev ter učiteljev, da vzpodbujajo in svetujejo 

pacientom in učencem; preskrbeti prostor in opremo; 

vzpodbujati javne izobraţevalne akcije prek medijev.   

8. konferenca evropskih 

ministrov, odgovornih za 

šport  

Da bi dosegli najboljši zdravstveni, druţbeni in ekonomski 

učinek redne telesne aktivnosti, je treba pri vseh starostnih 

skupinah vzpodbujati in omogočati telesne aktivnosti, ki jih 

je mogoče uresničiti v sklopu vsakodnevnih aktivnosti. 

Vključujejo naj vsakodnevno najmanj 30 minut hoje ali 

kolesarjenja zmerne intenzivnosti.  

Mednarodna zdravstvena Telesna aktivnost vpliva na telesno in psihosocionalno 
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konferenca: 

Telesna aktivnost in telesna ter 

psihična dobrobit 

(Stališča) 

zdravje ter je pomembna v vseh obdobjih ţivljenjskega 

ciklusa. Vlade naj sprejmejo ukrepe za spodbujanje 

sodelovanja vseh starostnih skupin pri telesnih aktivnostih 

in ustvarijo primerne pogoje za telesno aktivnost. To 

zahteva sodelovanje vladnih institucij, znanstvenih in 

strokovnih institucij, zasebnikov ter drugih dejavnikov. 

(Mišigoj-Duraković, 2003: 404, 405) 

Telesno aktivno ţivljenje oziroma redna telesna vadba vpliva na več specifičnih zdravstvenih 

ciljev, ki pozitivno vplivajo na zdravje posameznika. Redna telesna aktivnost namreč ohranja 

in izboljšuje stopnje zdravja, preprečuje razvoj nenalezljivih bolezni odraslih in starejših, 

zdravi in rehabilitira stanje akutnih in kroničnih bolezni, ohranja sposobnosti samostojnega 

ţivljenja v starosti in povečuje funkcionalne sposobnosti oziroma telesno pripravljenost.  

Pri preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni ima mnogo pomembnejšo vlogo rednost in 

skupni obseg vadbe kot intenzivnost vadbe.  

Priporočila za telesno vadbo odraslih se vrtijo okrog štirih sestavin vadbe (Mišigoj-

Duraković, 2003): 

- Vrsta aktivnosti 

Strokovnjaki priporočajo aerobne in ritmične aktivnosti, ki zahtevajo uporabo velikih 

mišičnih skupin in lahko potekajo kontinuirano, kot so npr. hoja, lahkoten tek, pohodništvo, 

kolesarjenje, plavanje, drsanje, veslanje, tek na smučeh, igre aerobne vrste ipd.  

Takšne aktivnosti lahko potekajo dovolj dolgo, da povzročijo trenutni draţljaj na 

prilagoditvene spremembe srčno-ţilnega sistema. Tiste aktivnosti, ki zahtevajo kratkotrajno 

hitrost in hitre gibe, ne povzročijo značilnega izboljšanja funkcionalnih sposobnosti srčno-

ţilnega in dihalnega sistema. Takšne aktivnosti tudi niso priporočljive, posebno ne za do sedaj 

neaktivne osebe in za starejše osebe.  
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- Intenzivnost vadbe 

Priporočljivo je vaditi z intenzivnostjo med 50 in 85 % individualne rezerve srčnega utripa, 

kar ustreza od 50 do 85 % individualnega maksimalnega sprejema kisika, da bi povzročili 

izboljšanje aerobne vzdrţljivosti.  

Glede na to, da se frekvenca bitja srca povečuje s povečevanjem intenzivnosti obremenitve, je 

frekvenca srca najpreprostejša mera ocene obremenitve organizma. Za večino odraslih oseb je 

razpon bitja srca pri vadbi med 140 in 160 udarcev v minuti. 

Telesno neaktivne osebe morajo začeti vaditi z niţjo intenzivnostjo in krajšim trajanjem, 

posebna previdnost pa je potrebna pri starejših, ki se nikoli niso ukvarjali s telesno vadbo. Pri 

načrtovanju programa vadbe moramo biti zelo pozorni tudi pri bolnikih s srčno-ţilnimi 

boleznimi, kateri so ob večji obremenitvi bolj izpostavljeni nevarnosti pojava malignih 

aritmij.  

- Pogostost vadbe 

Novejša stališča priporočajo vsakodnevno telesno aktivnost, vendar zmerne intenzivnosti in 

takšne oblike, ki jo je mogoče izvajati vsakodnevno (hitra hoja, plavanje, gimnastične vaje, 

vrtnarjenje, pospravljanje stanovanja).  

- Trajanje vadbe 

Aerobne aktivnosti naj trajajo od 20 do 60 minut. Trajanje vadbe je obratno sorazmerno 

intenzivnosti vadbe in je odvisno od stopnje treniranosti in funkcionalnih sposobnosti. 

Povprečno priporočeno trajanje vadbe je običajno od 30 do 40 minut. 

Novejša stališča zagovarjajo tudi izvajanje aktivnosti v presledkih, če ni mogoče izvajati 

kontinuirane aktivnosti navedenega trajanja. Dobro je izvajati aktivnost krajšega trajanja od 

10 do 15 minut večkrat dnevno, tako da je skupno dnevno trajanje aktivnosti ali vadbe 

najmanj 30 minut. 
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2.2 POMEN ZDRAVJA ZA KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE DELA 

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

(SSKJ, 2000). 

Ţe najznamenitejši grški zdravnik Hipokrat, ki je ţivel 460-377 n. š.,  je priporočal naj ljudje 

manj jedo in se več gibljejo. Ohranjenih je okoli 60 njegovih del, v katerih daje velik pomen 

hoji in teku, pa tudi gimnastičnim vajam in masaţam. Po končani vadbi priporoča kopel v 

vodah različne temperature. Posebno znamenit je Hipokratov nasvet o pomenu zmernosti za 

zdrav način ţivljenja: delo, hrana, pijača, spanje, ljubezen – vsega po malo. 

Kaj pomeni zdravo ţiveti? To pomeni uravnoteţeno in kakovostno prehranjevanje, veliko 

gibanja in ukvarjanja s športom, vsakodnevno izobraţevanje in miselno delo, udejstvovanje v 

različnih interesnih dejavnostih, navezovanje pristnih čustvenih odnosov in izogibanje 

nezdravim ţivljenjskim navadam (kajenje, alkohol, druge odvisnosti itn.). 

Zdravje lahko v vsakdanjem ţivljenju ohranjamo in udejanjamo le z veliko vedenja in znanja. 

Le-to pridobivamo vse od rojstva, prek otroštva, mladostništva in zrelih let, vse do pozne 

starosti. Pridobljeno znanje tako zrelemu človeku predstavlja »obrambni zid« ali pa vsaj večjo 

moţnost obrambe pred nezdravim slogom ţivljenja, saj je seznanjen s tem kaj je zanj koristno 

in kaj ne. Poleg kakovostnega znanja o zdravem ţivljenjskem slogu pa so za to, da 

posameznik ostane na strani tistih, ki zdravo ţivijo ali si vsaj prizadevajo zdravo ţiveti, 

potrebni še drugi ustrezni procesi: intelektualni (miselni), emocionalni (čustveni) in 

motivacijski (vodeni in hoteni). 

Dobro zdravstveno stanje je osnovni pogoj dobrega počutja, psihične uravnoteţenosti, dobrih 

medsebojnih odnosov, uspešnosti pri izobraţevanju in delu. Določa način in obseg 

vključevanja v vsakdanje ţivljenje, športne dejavnosti, hkrati pa pomembno vpliva na 

oblikovanje celovite biopsihosocialne
3
 podobe človeka (Mišigoj-Duraković, 2003). 

 

 

                                                           
3
 Biološki, pihološki in socialni dejavniki, zdruţeni v posamezniku.    
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Slika 1: Splošno zdravstveno stanje prebivalstva v Sloveniji  

 

(Boţič, & Zupanič, 2009) 

Graf prikazuje rezultate raziskave  splošnega zdravstvenega stanja po spolu in starostnih 

skupinah v Sloveniji za leto 2007. Opazimo lahko, da imajo moški o svojem splošnem 

zdravstvenem stanju nekoliko boljše mnenje, kot ga imajo ţenske o svojem. Vidimo tudi, da 

starejši kot so prebivalci, tem slabše je njihovo splošno zdravstveno stanje. Skoraj dve tretjini 

prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, sta svoje splošno zdravstveno stanje ocenili kot 

dobro ali zelo dobro, 27,1 % pa ga je ocenilo kot srednje dobro (Boţič, & Zupanič, 2009, str. 

31).   

Telesna vadba je torej pomembna za ohranjanje zdravja - posledično se dviguje tudi raven 

prilagoditvenih sposobnosti gibalno aktivnih oseb, izboljšanje psihofizičnih sposobnosti ter 

zvišanje ravni motoričnih in funkcionalnih sposobnosti – zdravje pa je pogoj, da lahko 

uspešno premagujemo vsakdanje ovire ter kakovostno opravljamo svoje delo, zato ga vedno 

bolj smatramo kot vrednoto. 
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2.3 DOSEDANJE RAZISKAVE 

2.3.1 Raziskava "Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih 

Slovenije"  

To je prva obseţna raziskava v Sloveniji, s katero strokovnjaki raziskujejo z zdravjem 

povezan vedenjski slog prebivalcev na drţavni in istočasno na območni ravni. Raziskava je 

zastavljena kot del širšega mednarodnega projekta CINDI Health Monitor (CHM). Ta projekt 

poteka v okviru mednarodnega programa za boj proti nenalezljivim boleznim Svetovne 

zdravstvene organizacije (SZO) - Countrywide Integrated Noncomunicable Diseases 

Intervention (CINDI). 

Ta raziskava na velikem vzorcu populacije odraslih Slovencev, starih od 25 do 64 let, 

raziskuje vedenjski slog Slovencev, povezan z zdravjem. 

V preučevani populaciji glede na različne značilnosti opazovancev - biološke (spol, starost), 

sociološke (izobrazba, delo, ki ga opravljajo, bivalno okolje) in zdravstvene (bolezni in 

stanja), ocenjujejo razširjenost (prevalenco) in intenzivnost ter medsebojno povezanost 

naslednjih skupin vedenjskih dejavnikov tveganja (Zaletel-Kragelj, Fras, & Maučec-Zakotnik, 

2004): 

1. kadilskih navad, 

2. pivskih navad, 

3. prehranskih navad, 

4. gibalnih navad, 

5. obnašanja v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, 

6. navad glede koriščenja nekaterih zdravstvenih storitev. 
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Pomen raziskave (Zaletel-Kragelj, Fras, & Maučec-Zakotnik, 2004):  

- Pričakovana dolgoročna korist raziskave bo predvsem v zniţevanju oziroma v začetni 

fazi v zaustavljanju naraščanja števila prebivalcev, ki zbolijo za kardiovaskularnimi in 

drugimi nenalezljivimi boleznimi oziroma premik začetka teh bolezni v kasnejša starostna 

obdobja. 

- Podobno potencialno korist pričakujejo tudi pri zunanjih vzrokih smrti, predvsem 

prometnih nezgodah. Potencialno bi to pomenilo zniţevanje sredstev, potrebnih za zdravljenje 

prebivalcev zaradi omenjenih bolezni in stanj. 

 

Pomembni povzetki in glavne ugotovitve raziskave za nekaj skupin tveganega vedenja 

(Zaletel-Kragelj, Fras, & Maučec-Zakotnik, 2004): 

1. Tvegano stresno vedenje 

Prevalenco tveganega stresnega vedenja v populaciji odraslih prebivalcev Slovenije 

ocenjujejo na 24,3 %. Raziskave kaţejo, da je za zdravje ogroţajoče, stresno obremenjen 

predvsem aktivno zaposlen del odraslega prebivalstva. Med njimi so mnogo bolj ogroţene 

ţenske kot moški. Na eni strani so ţenske v najniţji izobrazbeni skupini (nedokončana 

osnovna šola), na drugi pa ţenske v najvišji (dokončana fakulteta, visoka šola ali akademija).  

2. Kajenje 

Pogostost kajenja v populaciji odraslih prebivalcev Slovenije ocenjujejo na 23,7 %.  

V zadnjih letih je bila Slovenija pri obvladovanju tobačne epidemije relativno uspešna. S 

sprejetjem restriktivne zakonodaje skupaj z leti plodne javne razprave in številnimi 

medijskimi aktivnostmi ter izobraţevalnimi programi se je število kadilcev v Sloveniji  

zmanjšalo na relativno nizko raven. Vendar pa zaradi aktivnega in pasivnega kajenja še vedno 

zboli in umre preveč prebivalcev Slovenije. Predvsem se kajenje širi med mladimi, med 

katerimi so še posebej ogroţena mlada dekleta. Najpogostejši profili nadpovprečno ogroţenih 

zaradi kajenja so tako moški kot ţenske. Večini moških je skupno, da gre za moške v starosti 

od 30-39 ali 40-49, z dokončano 2/3-letno poklicno šolo, z aktivno zaposlitvijo, sodijo v 
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delavski ali srednji druţbeni sloj in ţivijo v preteţno vaškem okolju v vzhodnem delu 

Slovenje. Najpogostejšim ţenskim profilom je skupno to, da gre za ţenske, stare predvsem 

30-39 let, z dokončano 4-letno srednjo šolo ali gimnazijo, ki so aktivno zaposlene in ţivijo v 

mestnem okolju v vzhodnem delu Slovenije.  

 

3. Nezdravo prehranjevanje 

Pri opredeljevanju nezdravega prehranjevanja so upoštevane naslednje komponente:  

- Število obrokov – kot nezdravo je upoštevano uţivanje 2 obrokov dnevno ali manj. 

- Uţivanje zelenjave – kot nezdravo je upoštevano uţivanje zelenjave manj kot 1-krat 

na dan. 

- Uţivanje sadja – kot nezdravo je upoštevano uţivanje sadja manj kot 1-krat na dan. 

- Uţivanje mleka in mlečnih izdelkov – kot nezdravo je upoštevano uţivanje mleka in 

mlečnih izdelkov manj kot 1-krat na dan. 

- Uţivanje rdečega mesa – kot nezdravo je upoštevano uţivanje rdečega mesa 1-krat ali 

več na dan. 

- Uţivanje rib – kot nezdravo je upoštevano uţivanje rib in morskih sadeţev manj kot 1-

krat na teden. 

- Uţivanje ţit – kot nezdravo je upoštevano uţivanje ţit manj kot 1-krat na teden. 

- Uţivanje ocvrte hrane – kot nezdravo je upoštevano uţivanje ocvrtih jedi več kot 3-

krat na mesec. 

Med tiste, ki se prehranjujejo nezdravo, so uvrstili anketirance, pri katerih so našli 4 ali več 

kriterijev nezdravega načina prehranjevanja.  

Pogostost nezdravega prehranjevanja v populaciji odraslih Slovencev so ocenili na 46,5 %. 

Med najpogostejšimi profili ljudi, ki se nezdravo prehranjujejo, so tako moški kot ţenske. Za 

moške je značilno, da so v starosti od 30-39 ali 40-49, preteţno z dokončano 2/3-letno 
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poklicno šolo, z aktivno zaposlitvijo, sodijo v delavski ali srednji druţbeni sloj, ţivijo v 

preteţno vaškem okolju, v vzhodnem delu Slovenije. Za ţenske je značilno, da so v glavnem 

stare 40-49 let, z dokončano 2/3-letno poklicno šolo, so aktivno zaposlene, ţivijo v vaškem 

okolju, v vzhodnem delu Slovenije.  

 

4. Nezadostna telesna dejavnost 

Med anketirance z nezadostno telesno dejavnostjo so uvrstili anketirance, ki niso nič ali pa 

skoraj nič ali pa neredno telesno aktivni. Pogostost nezadostne telesne dejavnosti v populaciji 

odraslih prebivalcev Slovenije je bila ocenjena na 16,4 %. Med najbolj ogroţenimi so ţenske, 

večini od teh pa je skupno, da gre za najmanj srednje izobraţene ţenske (v večini so visoko 

izobraţene), ki se uvrščajo v srednji druţbeni razred (manjši del tudi v višjega). Prihajajo 

predvsem iz mestnega bivalnega okolja v osrednjem delu Slovenije. 

 

2.3.2 Zdravje v Sloveniji 1990-1999  

Med leti 1990 in 1999 so bili vzroki za obisk pri zdravniku splošne medicine najpogosteje 

bolezni dihal (20 %), bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva (12 %), poškodbe in 

zastrupitve (10,2 %) ter bolezni obtočil (8,9 %) (Markota, 2001). 
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Slika 2: Število kurativnih in preventivnih obiskov zdravnikov 

 

(Markota, 2001) 

Iz zgornje slike je razvidno število kurativnih in preventivnih obiskov zdravnikov na 1000 

prebivalcev med 1990 in 1999.  

V nasprotju z večanjem obiskov zaradi diagnostike in zdravljenja (kurativni obiski) se število 

preventivnih obiskov med odraslimi prebivalci še naprej vztrajno zniţuje. V zadnjih letih je 

število opravljenih preventivnih pregledov zanemarljivo. 

 

2.3.3 Nacionalna anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu (2007) 

Konec leta 2007 je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) v sodelovanju s 

Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS) izvedel nacionalno anketo o zdravju in 

zdravstvenem varstvu. Na podlagi omenjene ankete so prikazani deleţi prevalence 

posameznih kroničnih bolezni med prebivalci Slovenije, starimi 15 let in več. 
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Slika 3: Rezultati ankete glede kroničnih bolezni in bolezenskih stanj v Sloveniji 

 

(Boţič, & Zupanič, 2009) 

Tri četrtine (76,3 %) prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, ima oz. je ţe kdaj imelo vsaj 

eno izmed navedenih bolezni ali bolezenskih stanj.  

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

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

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

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

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

bolezenska stanja je imelo manj kot 10 % prebivalcev. 
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3.  CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave sem si postavila naslednje cilje raziskave: 

1. Ugotoviti kolikokrat letno učitelji obiščejo zdravnika, v katerem mesecu so obiski 

zdravnikov najpogostejši in kdaj se učitelji odločijo za odhod po zdravniško pomoč.  

2. Ugotoviti koliko dni v letu so učitelji zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela in v 

katerih mesecih je njihova odsotnost najpogostejša. 

3. Ugotoviti kako učitelji ocenjujejo svoje zdravstveno stanje in kako skrbijo za svoje 

zdravje. 

4. Ugotoviti kako pogosto se učitelji počutijo napete, pod stresom ali velikim pritiskom 

in kako obvladujejo le-te pojave. 

5. Ugotoviti ali učitelji ali drugi člani njihove druţine kadijo v stanovanju/bivalnih 

prostorih. 

6. Ugotoviti primernost telesne teţe učiteljev in njihov odnos do lastne teţe. 

7. Ugotoviti katere bolezni oziroma stanja, ki jih potrdi zdravnik, se pojavljajo pri 

učiteljih ter s katerimi teţavami se učitelji srečujejo in menijo, da so posledica 

njihovega poklica oz. delovnega okolja in koliko poškodb so učitelji v zadnjih 12-ih 

mesecih utrpeli v sluţbenem času. 

8. Ugotoviti ali učitelji radi poučujejo športno vzgojo ali bi jo rajši prepustili športnim 

pedagogom in ali se jim zdi pouk športne vzgoje naporen.  

9. Ugotoviti ali so učitelji zadovoljni s svojim delovnim okoljem in ter ali med uro 

športne vzgoje uporabljajo večjo jakost govorjenja kot sicer. 
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4. HIPOTEZE 

V skladu s postavljenimi cilji sem opredelila naslednje hipoteze:  

H1: učitelji posameznega zdravnika (zobozdravnik, ginekolog, splošni zdravnik) obiščejo več 

kot enkrat letno.   

H2: učitelji zdravnika najpogosteje obiščejo v zimskem času. 

H3: učitelji se za zdravniško pomoč odločijo, ko si ne morejo več pomagati sami.  

H4: učitelji so zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela manj kot en teden (sedem dni) letno. 

H5: učitelji so zaradi poškodb in bolezni najpogosteje odsotni v zimskem času (mesec 

december, januar, februar). 

H6: večina učiteljev svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro ali zelo dobro.  

H7: učitelji premalo skrbijo za svoje zdravje. 

H8: večina učiteljev se pogosto čuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom. 

H9: več kot polovica učiteljev z nekaj truda obvladuje napetosti, strese in pritiske, ki jih 

doţivlja v ţivljenju.  

H10: manj kot polovica učiteljev in članov njihovih druţin kadi v stanovanju ali v bivalnih 

prostorih.  

H11: več kot polovica učiteljev ima primerno telesno teţo. 

H12: učitelji so zadovoljni s svojo telesno teţo. 

H13: večina učiteljev ima vsaj eno bolezen ali bolezensko stanje, ki ga je potrdil zdravnik. 

H14: učitelji se občasno spopadajo z zdravstvenimi teţavami, ki so posledica njihovega 

delovnega okolja oziroma poklica, ki ga opravljajo.  

H15: zelo malo učiteljev je v zadnjih 12-ih mesecih v sluţbenem času doţivelo poškodbo.  
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H16:  učitelji radi poučujejo športno vzgojo. 

H17: pouk športne vzgoje se učiteljem redko zdi naporen. 

H18: ur športne vzgoje učitelji ne bi prepustili športnim pedagogom.  

H19: učitelji med uro športne vzgoje uporabljajo večjo jakost govorjenja kot sicer. 

H20: učitelji so srednje zadovoljni s svojim delovnim okoljem. 
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5. METODE DELA 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

Uporabila sem metodo anketiranja. Vprašalnik je na 12-ih različnih osnovnih šolah izpolnilo 

83 razrednih učiteljic/učiteljev in športnih pedagogov, ki poučujejo v prvi in drugi triadi 

osnovne šole. Vzorec anketiranih predstavljajo učitelji/učiteljice razrednega pouka in športni 

pedagogi na osnovnih šolah v gorenjski regiji. 

Tabela 2: Seznam osnovnih šol  z zaporednimi številkami 

KRAJ IN IME OSNOVNE ŠOLE 

OZIROMA PODRUŢNICE 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

OŠ POLJANE 1 

OŠ ŢELEZNIKI 2 

OŠ STRAŢIŠČE 3 

OŠ GORENJA VAS, I. Tavčar 4 

OŠ CERKLJE, D. Jenko 5 

OŠ MOJSTRANA, 16. decembra 6 

OŠ BOHINJSKA BISTRICA, dr. J. Mencinger 7 

OŠ RADOVLJICA, A. T. Linhart 8 

OŠ ŢIRI 9 

OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH 10 

OŠ BISTRICA pri TRŢIČU 11 

OŠ OREHEK 12 

OŠ GORJE 13 
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Tabela 3: Spol vprašanih 

SPOL f f (%) 

Ţenski 78 94 

Moški 5 6 

SKUPAJ 83 100 

 

Vprašalnik sem razdelila na 13 osnovnih matičnih šol. Od vseh vprašanih je bilo 78 ţensk, kar 

v odstotkih pomeni 94 %. Nizek je bil deleţ moških, saj jih je sodelovalo le 5, torej 6 %. 

Prav za učiteljski poklic je značilna feminizacija poklica. Učiteljski poklic se je feminiziral v 

1. desetletju 20. stoletja, ko so ţenske dobile moţnost izobraţevanja. Feminizacija poklica je 

med drugim uvedla tudi povečanje števila šolskih mest in podaljšanje šolskega leta. Danes pa 

naj bi bil vzrok feminizacije poklica predvsem prenizka plača oziroma slabo nagrajevanje. 

Niţje ko se spuščamo po lestvici pedagoških poklicev, slabše je delo plačano – najniţjo plačo 

torej prejemajo pedagoginje v predšolski vzgoji. Poleg feminizacije, pa je učiteljski poklic 

podvrţen tudi proletarizaciji in intenzifikaciji dela, kar velikokrat vodi k intelektualnemu 

razvrednotenju učiteljev. 

 

Tabela 4: Starost vprašanih 

 

STAROST (v letih) f f (%) 

25-30 10 12,1 

31-36 18 21,7 

37-42 9 10,8 

43-48 20 24,1 

49-54 16 19,3 

55-60 5 6,0 

61-63 2 2,4 

Brez odgovora 3 3,6 

SKUPAJ 83 100 
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Vprašani so bili stari od 25 do 63 let. Največ jih je bilo starih od 43 do 48 let, in sicer kar 20, 

kar v odstotkih pomeni 24,1 %. Najmanj zastopana starostna skupina je najstarejša. Med 

vprašanimi sta bila stara najmanj 61 let le dva vprašana, torej 2,4 % sodelujočih. Trije 

vprašani na vprašanje niso odgovorili. 

 

Tabela 5: Delovna doba vprašanih 

DELOVNA DOBA (v letih) f f (%) 

1-6 14 16,9 

7-12 15 18,1 

13-18 9 10,8 

19-24 11 13,3 

25-30 22 26,5 

31-36 10 12,0 

37-40 1 1,2 

Brez odgovora  1 1,2 

SKUPAJ 83 100 

 

 

Delovna doba vprašanih se giblje od enega leta do 40 let. Največ vprašanih  je imelo med 25 

in 30 let delovne dobe. Teh je bilo 22, kar je v odstotkih 26,5 %. Samo ena od vprašanih, kar 

pomeni 1,2 %,  pa je imela od 37 do 40 let delovne dobe. Predvidevam da v Sloveniji ni 

veliko učiteljev, ki bi imelo več kot 35 let delovnih izkušenj, saj se običajno zaposlijo šele po 

študiju. Na vprašanje ni odgovorila ena oseba. 
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Tabela 6: Osnovne šole, kjer vprašani poučujejo 

OSNOVNA ŠOLA f f (%) 

1 9 10,8 

2 8 9,6 

3 14 16,9 

4 13 15,7 

5 8 9,6 

6 6 7,2 

7 8 9,6 

8 12 14,5 

9 1 1,2 

10 1 1,2 

11 1 1,2 

12 1 1,2 

13 1 1,2 

 

 V raziskovalnem delu diplomskega dela je največ rešenih vprašalnikov prispevala Osnovna 

šola Straţišče. Teh je bilo 14 oziroma skoraj 17 % vseh rešenih vprašalnikov. S petih 

osnovnih šol pa sem prejela po en rešen vprašalnik. Vse razen teh petih vprašalnikov (ki so 

bili rešeni preko elektronske pošte) sem po pošti posredovala na šole, ki so privolile v 

sodelovanje, rešene pa so mi poslali nazaj.   
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Tabela 7: Poklicna izobrazba in delovno mesto 

VRSTA ZAPOSLITVE f f (%) 

Razredni učitelj,  

poučujem v razredu 

58 69,9 

Razredni učitelj,  

delam v podaljšanem bivanju 

13 15,7 

Športni pedagog,  

delam v telovadnici 

11 13,3 

Športni pedagog,  

delam v podaljšanem bivanju 

0 0 

Brez odgovora 1 1,2 

SKUPAJ 83 100 

 

Vprašalnik so reševali razredni učitelji, ki bodisi poučujejo v razredu bodisi delajo v 

podaljšanem bivanju, in pa športni pedagogi, ki bodisi delajo v telovadnici ali pa delajo v 

podaljšanem bivanju. Med vprašanimi je bilo največ tistih, ki imajo poklicno izobrazbo 

razrednega učitelja in delajo v razredu. V številkah to pomeni 58 oseb oziroma skoraj 70 % 

vprašanih. Med vsemi sodelujočimi pa ni bilo nobene osebe, ki bo bila po izobrazbi športni 

pedagog in bi delala samo v podaljšanem bivanju. Na vprašanje ni odgovorila 1 oseba. 

 

Tabela 8: Druţbeni status vprašanih 

DRUŢBENI STATUS f f (%) 

Čisto spodnji 0 0 

Delavski 1 1,2 

Srednji 50 60,2 

Višji srednji 27 32,5 

Zgornji 0 0 

Ne vem 4 4,8 

Brez odgovora 1 1,2 
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DRUŢBENI STATUS f f (%) 

SKUPAJ 83 100 

 

Največ vprašanih, to je 50 oseb ali dobrih 60 %, se je umestilo v srednji druţbeni status. 

Relativno visok je tudi deleţ tistih, ki se smatrajo za višji srednji druţbeni razred, teh je 32,5 

odstotkov. Nihče od sodelujočih pa se ni opredelil kot zgornji ali pa čisto spodnji druţbeni 

razred. Ena oseba na vprašanje ni odgovorila.   

 

5.2 SPREMENLJIVKE V VPRAŠALNIKU 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo vprašalnika za razredne učitelje in športne pedagoge 

(priloga). Vprašalnik za učitelje vsebuje 26 vprašanj. Večina vprašanj je zaprtega, nekatera 

tudi odprtega tipa. Vprašalnik je razdeljen na tri tematske sklope: splošni podatki, zdravstvene 

teţave in okvare ter poškodbe. Povzet je po vprašalniku Z zdravjem povezan vedenjski slog, 

ki so ga pripravili pri CINDI Slovenija, za potrebe diplomskega dela ga je delno prilagodila 

dr. Vesna Štemberger.  

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Podatke za empirični del diplomskega dela sem zbrala s pomočjo vprašalnika. Zbiranje 

podatkov je potekalo v mesecu aprilu in maju 2011, zbrani podatki pa se nanašajo na šolsko 

leto 2010/2011.  

Vprašalnike za učitelje/učiteljice razrednega pouka in športne pedagoge sem po predhodnem 

dogovoru z ravnatelji/cami šol, osebno odnesla v OŠ ali pa sem jih poslala po pošti. 

Vprašalnik je vključeval natančna navodila za reševanje, tako da z reševanjem ni bilo teţav. 

Reševanje vprašalnikov je potekalo individualno. Vsaki šoli sem ob anketah priloţila kuverto, 

v kateri so mi izpolnjene vprašalnike vrnili. Pet vprašalnikov je bilo rešenih v elektronski 

verziji.  
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5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Uporabila sem metodo anketiranja. Anonimni vprašalnik sem poslala na vse gorenjske 

osnovne šole. Vprašalnik je namenjen razrednim učiteljem in športnim pedagogom, ki 

poučujejo v prvi in drugi triadi osnovne šole v gorenjski regiji. 

Dobljene podatke sem vnesla v tabelo Microsoft Excel in jih potem obdelala s pomočjo 

statističnega programa SPSS 18.0 za Windows. Pri raziskavi sem uporabila metodo osnovne 

statistike (pogostost pojavljanja posameznih odgovorov oziroma frekvenc, relativna 

frekvenca, odstotek odgovorov, aritmetična sredina).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                     Alič Anja; diplomsko delo 

 

- 35 - 

 

6. REZULTATI 

Rezultati, pridobljeni na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, so predstavljeni s pomočjo tabel, 

grafov in s komentarji.  

Tabela 9: Športna dejavnost vprašanih 

ŠPORTNA DEJAVNOST f f (%) 

Da  77 92,8 

Ne  6 7,2 

SKUPAJ 83 100 

 

Od vprašanih se jih 77, kar pomeni več kot 92 %, v prostem času ukvarja s športno 

dejavnostjo. Športno nedejavnih pa je od vseh vprašanih 6, kar je 7,2 % vprašanih. 

Kot sem zapisala v teoretičnem delu tega dela, so s prvo obseţnejšo raziskavo v Sloveniji (v 

sklopu širšega mednarodnega projekta CINDI Health Monitor), s katero so strokovnjaki 

raziskovali z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev na drţavni in istočasno na 

območni ravni, ugotovili, da je 16,4 % Slovencev nezadostno telesno aktivnih. Sem spadajo 

tisti, ki se nič ali pa skoraj nič ne ukvarjajo s telesno dejavnostjo.    

Če torej primerjam rezultate raziskave tega diplomskega dela in rezultate zgoraj omenjene 

raziskave, so učitelji, ki so bili vključeni v našo raziskavo, povprečno precej več telesno 

dejavni, kot Slovenci nasploh.  
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Tabela 10: Ure športne dejavnosti na teden 

URE ŠPORTNE 

DEJAVNOSTI NA TEDEN 

f f (%) 

1-3 33 39,8 

4-6 29 34,9 

7-9 11 13,3 

10-12 3 3,6 

13-15 1 1,2 

Neaktivni  6 7,2 

SKUPAJ 83 100 

 

Največ vprašanih se v prostem času s športno dejavnostjo ukvarja 1-3 ure na teden. Teh je 33 

oseb oziroma skoraj 40 %. Glede na to, da se v prostem času gibljejo 1-3 ure na teden, poleg 

tega pa so telesno aktivni še v sklopu poučevanja športne vzgoje, menim, da je ta mnoţica 

učiteljev dovolj telesno aktivna. Skoraj 35 % vprašanih športni dejavnosti v prostem času 

posveti 4-6 ur. Največ, kar 13-15 ur na teden, pa športnim dejavnostim posveti en vprašani. 
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Slika 4: Obiskanost zdravnikov v zadnjih 12-ih mesecih v odstotkih 

 

Na vprašanje ali so učitelji v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od naštetih zdravnikov, 

je največ vprašanih odgovorilo, da so obiskali splošnega zdravnika in zobozdravnika. 

Splošnega zdravnika je v zadnjem letu obiskalo 66,3 % vprašanih, zobozdravnika pa 67,5 % 

vprašanih. Visok rezultat splošnega zdravnika mi je povsem razumljiv, saj če se pojavi 

določena bolezen ali podobno, najprej obiščemo svojega splošnega zdravnika, šele nato pa 

nas on napoti do različnih specialistov, če je to potrebno.  

59 % odstotkov vprašanih, je v zadnjem letu obiskalo ginekologa. Ta odstotek se mi zdi 

zadovoljiv, saj vsaka ţenska, stara od 20 do 64 let, potrebuje test PAP enkrat na tri leta. Test 

PAP ali Papanicolaouov test, je presejalni preskus za citološko ugotavljanje raka 

materničnega vratu ali hormonskega stanja ţenske. Temelji na mikroskopskem pregledu 

obarvanih celic iz materničnega vratu ter pomaga pri zgodnjem odkrivanju raka materničnega 

vratu. 

Najpogosteje obiskan zdravnik specialist je dermatolog s 5-imi obiski. Štirje učitelji so v 

zadnjem letu obiskali otolaringologa in gastroenterologa. Po trije vprašani so obiskali kirurga, 

nevrologa in okulista. Kardiologijo, kolonoskopijo in ortopedijo sta obiskala po dva vprašana. 

Po eden od vprašanih pa je v zadnjem letu obiskal še diabetologa, ginekologa, onkologa, 

pulmologa, ter specialista za ščitnico in ultrazvok.    
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Tabela 11: Obiski zdravnikov glede na mesece v letu 

ZDRAVNIK  jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj 

Splošni 

zdravnik 

1,2 7,2 4,8 4,8 8,4 6,0 9,6 16,9 9,6 13,3 7,2 6,0 

Zobozdravnik 3,6 1,2 3,6 7,2 8,4 7,2 16,9 16,9 18,1 18,1 18,1 4,8 

Ginekolog 6,0 2,4 4,8 4,8 6,0 9,6 3,6 4,8 4,8 6,0 4,8 6,0 

Specialist 1 3,6 2,4 3,6 1,2 2,4 3,6 2,4 1,2 6,0 7,2 2,4 2,4 

Specialist 2 0 0 0 0 2,4 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 0 1,2 

Drugo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Na vprašanje, v katerem mesecu v zadnjem letu so obiskali katerega od naštetih zdravnikov, 

so vprašani podali naslednje odgovore. Splošni zdravnik je po rezultatih raziskave sodeč, 

največkrat obiskan meseca januarja – takrat ga je obiskalo skoraj 17 % vprašanih oseb. Tako 

izstopajoče visok rezultat lahko pripišemo letnemu času, saj so takrat na pohodu tako 

imenovane zimske bolezni (prehlad, kašelj, gripa, koţne alergije zaradi mraza, vročina, 

bolečine v ţrelu ipd.). Iz enakega vzroka,  je verjetno obiskanost splošnega zdravnika prav v 

poletnih mesecih (junij) najniţja – 1,2 %. 

Zobozdravnik ima največjo obiskanost v zimskih in pomladnih mesecih in znaša od skoraj 17 

% do 18,1 %.  

Ginekologa največ vprašanih obišče meseca novembra, in sicer 9,6 %. Ni pa velikega 

odstopanja v drugih mesecih leta – obiskanost je relativno enakomerno razdeljena na vse 

mesece leta.  

Tudi specialista so vprašani obiskali v jesensko-zimsko-pomladnem času, manj pa v poletnem 

času. 
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Slika 5: Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? 

 

Največ vprašanih, skoraj 63 %, splošnega zdravnika obišče, ko si sam/a ne more več 

pomagati. Pol manj vprašanih, dobrih 31%, obišče splošnega zdravnika kadar potrebuje 

napotnico. Iz grafa lahko razberemo, da se rednih, preventivnih pregledov in pregledov ob 

prvih znakih bolezni udeleţuje relativno nizek odstotek vprašanih – med 13 % in 18 %. 

Mislim, da bi bilo bolje, da bi se učitelji vsaj enkrat letno udeleţili preventivnih pregledov in 

da bi obiskali zdravnika ob prvih znakih bolezni, in tako preprečili morebitna (hujša) 

obolenja. Splošno je priporočljivo, da po 40. letu starosti preventivni pregled opravimo vsakih 

pet let, vendar je lahko to obdobje za nekatere bolezni predolgo in se bolezni razvijejo do te 

mere, da niso več ali pa so le deloma ozdravljive. Ravnatelj oziroma poslovodni organ zavoda 

je odgovoren za varno delo, zato mora organizirati preventivne zdravstvene preglede najmanj 

enkrat na tri leta za vse delavce zavoda. Na preventivnih pregledih zdravniki izvedejo 

laboratorijske analize, ultrazvok organov, rentgenski pregled pljuč in srca, pogovor z 

zdravnikom in za moške urološki pregled.  
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Slika 6: Število dni odsotnosti z dela v zadnjih 12-ih mesecih  

 

Vprašani v zadnjem letu v večini niso bili odsotni z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Kar 46 

oseb oziroma 55,4 % vseh sodelujočih v raziskavi, je v preteklem letu normalno opravljalo 

svoje delovne obveznosti, torej brez bolniškega dopusta. En ali dva dneva v letu sta bila 

odsotna po dva učitelja. 20 učiteljev je bilo odsotnih z dela od 3 do 20 dni. Trije vprašani pa 

so bili z dela odsotni daljše časovno obdobje – 30 dni, 50 dni in 60 dni. Zanimivo je, da tri 

vprašane osebe, ki so navedle, da s v zadnjem letu v sluţbenem času utrpele poškodbe, 

bolniškega dopusta niso koristile. Povprečno je učitelj zaradi poškodb in bolezni letno 

odsoten z dela nekaj več kot 4 dni. Leta 2007 je povprečno število dni odsotnosti na delavca v 

Evropski uniji znašalo 4,6 dni, Slovenija pa se je uvrstila v sam vrh z 8,7 dnevi bolniškega 

dopusta na leto (vir: ZZZS).  

 

Tabela 12: Mesec odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe 

 Sep  Okt  Nov  Dec  Jan    Feb  Mar  Apr  Maj  

Odstotek 

manjkajočih 

0 6,0 8,4 6,0 6,0 4,8 7,2 9,6 1,2 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

0 1 2 3 4 5 10 14 20 30 50 60 

Število dni odsotnosti z dela v zadnjih 12-ih mesecih  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                     Alič Anja; diplomsko delo 

 

- 41 - 

 

Vprašani so odgovarjali na vprašanje, v katerih mesecih v tekočem šolskem letu so bili (če so 

bili) zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela. Zanimivo je, da v septembru, se pravi v 

prvem mesecu po poletnih šolskih počitnicah, ni bil odsoten z dela nobeden od učiteljev. 

Največ učiteljev je bilo zaradi bolezni ali poškodbe odsotnih z dela meseca aprila, in sicer 9,6 

%. Tudi novembra je bilo z dela odsotnih več učiteljev kot znaša povprečje – 8,4 %. Verjetno 

na to dejstvo vpliva menjavanje letnih časov (jesen, pomlad) in vremenskih razmer (toplo, 

hladno), pri čemer je človeško telo večkrat premalo odporno na viruse in bakterije iz okolja. 

 

Slika 7: Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 

 

Več kot polovica učiteljev, 56 % vprašanih, ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro. 

Relativno visok odstotek je tudi tistih, ki svoje zdravstveno stanje opredeljujejo kot zelo 

dobro. 13 % vprašanih pa je na vprašanje odgovorilo s srednjo moţnostjo. Moţnosti slabo ali 

zelo slabo zdravstveno stanje, ni izbral nihče od sodelujočih v raziskavi, kar se mi zdi zelo 

spodbudno. 

Zanimivo je, da so strokovnjaki ugotovili, da imajo moški o svojem splošnem zdravstvenem 

stanju na splošno nekoliko boljše mnenje kot ga imajo ţenske o svojem. Med petimi moškimi 

v naši raziskavi so trije moški učitelji svoje zdravstveno stanje ocenili kot dobro, eden kot 

13% 

31% 

56% 

0% 

0% 

Ocena zdravstvenega stanja 

Srednje 

Zelo dobro 

Dobro  

Zelo slabo 

Slabo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                     Alič Anja; diplomsko delo 

 

- 42 - 

 

srednje, eden pa kot zelo dobro. Tako da v naši raziskavi ne izstopajo po tem, da bi svoje 

zdravstveno stanje ocenili drugače kot ţenski del vprašanih.  

 

Slika 8: Kako skrbite za svoje zdravje? 

 

Glede na prejšnje vprašanje, kako učitelji ocenjujejo svoje zdravstveno stanje, je zanimivo 

sledeče – koliko so pripravljeni skrbeti za svoje zdravje. Več kot tri četrtine sodelujočih je na 

to vprašanje odgovorilo, da kar dobro skrbi za svoje zdravje. 13 % učiteljev se zaveda, da 

premalo skrbijo za svoje zdravje. Devet odstotkov vprašanih je priznalo, da se skrbi za 

zdravje zelo posvečajo. Samo 2 % vprašanih učiteljev pa je odgovorilo, da skoraj nič ne 

skrbijo za zdravje ali pa ne vejo, kako bi se opredelili. Vidimo lahko, da povprečno učitelji 

kar dobro skrbijo za svoje zdravje in posledično svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro. 
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Slika 9: Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

 

Napetost, stres in veliki pritiski so dejavniki, ki vedno bolj vplivajo na posameznika in 

njegovo delovanje. 66 % vprašanih je odgovorilo, da se z njimi soočajo občasno, 12 % jih je 

odgovorilo, da se zelo redko počutijo napete, pod stresom ali velikim pritiskom, 22 % 

vprašanih pa je priznalo, da se pogosto počutijo pod vplivom teh treh dejavnikov. Nihče od 

sodelujočih se ne počuti, da bi se vsak dan spopadal z napetostjo, stresom, pritiski, prav tako 

ni nihče izbral odgovora, da se nikoli ne počuti napetega. Menim, da so napetosti, stresi in 

drugi pritiski na posameznika vedno bolj izraziti, ne samo v učiteljskem poklicu, ampak tudi v 

drugih poklicih. Menim, da je to posledica vedno bolj ciljno usmerjenega dela, ni pa toliko 

poudarka na kvaliteti opravljenega dela, torej na samem procesu dela. 
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Slika 10: Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doţivljate v ţivljenju? 

 

Glede na to, da se skoraj 90 % učiteljev občasno ali pogosto spopada z napetostjo, stresom in 

pritiski, je zanimivo, kako jih premagujejo. Več kot tri četrtine učiteljev napetosti in stres 

obvladuje z nekaj truda. Devet učiteljev (10% učiteljev) stres zlahka obvladuje, 11 % pa stres 

obvladuje z večjim naporom. Nihče od sodelujočih ni izbral moţnosti, da stres obvladuje s 

hudimi teţavami ali pa da ga sploh ne obvladuje. Ena oseba na vprašanje ni odgovorila. Glede 

na to, da so napetosti, stres in pritiski v sodobnem načinu ţivljenja vse bolj pogosti, menim, 

da je pomembno, da vsak posameznik pri sebi odkrije najboljši način, s katerim vsa ta 

negativna občutja obvladuje oziroma jih premaguje. 
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Tabela 13: Kajenje v domačem stanovanju ali v bivalnih prostorih 

ODGOVOR f f (%) 

Da 6 7,2 

Ne 77 92,8 

SKUPAJ 83 100 

 

Na vprašanje ali vprašani ali drugi člani njihove druţine kadijo v stanovanju ali bivalnih 

prostorih je skoraj 93 % vprašanih odgovorilo, da ne kadi in tudi ne kadi kdo izmed njihovih 

druţinskih članov. V zadnjih letih je število kadilcev v Sloveniji sicer precej upadlo. To so 

dosegli s sprejetjem restriktivne zakonodaje, s številnimi javnimi razpravami in medijskimi 

aktivnostmi ter izobraţevalnimi programi. Najpogostejši profili kadilcev so tako moški kot 

ţenske, z aktivno zaposlitvijo in sodijo v srednji  ali delavski druţbeni sloj.   

 

Tabela 14: Ali sedaj kadite? 

ODGOVOR f f(%) 

Ne kadim in nikoli nisem 

kadila 

59 71,1 

Sedaj ne kadim, a prej sem 

kadil/a 

14 16,9 

Sedaj kadim 10 12,0 

SKUPAJ 83 100 

 

Med vprašanimi je 12 % tistih, ki kadijo. To je glede na raziskavo o tveganih dejavnikih 

zdravja, ki je opisana v teoretičnem uvodu, precej nizek deleţ. Pogostost kajenja v populaciji 

odraslih prebivalcev Slovenije namreč ocenjujejo na 23,7 %.  

V raziskavi je bilo tudi 17 % tistih, ki so v preteklosti kadili, zdaj pa ne več. Vsekakor je za 

vse osebe, ki opravljajo pedagoško delo bolje, da se takim razvadam izogibajo, saj so s svojim 

načinom ţivljenja tudi zgled mlajšim in starejšim otrokom, ki so dnevno v njihovi bliţini. 
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Tabela 15: Vpišite podatke – telesna višina 

ODGOVOR f f (%) 

154-159 11 13,3 

160-165 29 34,9 

166-171 21 25,3 

172-177 11 13,3 

178-183 5 6,0 

Brez odgovora 6 7,2 

SKUPAJ 83 100 

 

Največ vprašanih – skoraj 35 % vseh sodelujočih, meri v višino med 160 cm in 165 cm. Iz 

tabele lahko razberemo, da je višjih od 177 cm, malo. Od tega dva moška in tri ţenske. 

Povprečna telesna višina vseh učiteljev je 166,2 cm. Šest učiteljev na vprašanje ni podalo 

odgovora. 

 

Tabela 16: Vpišite podatke – telesna teţa 

ODGOVOR f f (%) 

45-50 4 4,8 

51-56 11 13,3 

57-62 19 22,9 

63-68 17 20,5 

69-74 14 16,9 

75-80 6 7,2 

81-86 4 4,8 

87-92 1 1,2 

Brez odgovora 7 8,4 

SKUPAJ 83 100 
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Največ vprašanih, skoraj 23 %, ima telesno teţo med 57 kg in 62 kg, kar se mi zdi dobro 

povprečje. V današnjem času, ko prevladuje delo v sedečem poloţaju, ko imamo na vsakem 

koraku prodajalno nezdrave - hitre prehrane, ko se ne moremo toliko posvečati telesni 

aktivnosti kot bi si ţeleli, je to kar vzpodbuden rezultat. Povprečna teţa vseh vprašanih znaša 

64,6 kg.  Pet učiteljev pa se je znašlo najniţje na lestvici, torej tehtajo več kot 80 kg. Eden od 

njih je moški. Na vprašanje ni odgovorilo sedem anketiranih, kar je precej velik deleţ. Po 

mojem mnenju, jim (prevelika) telesna teţa predstavlja tabu ali pa niso dovolj samozavestni, 

če njihova teţa ni »idealna«.  

Iz podatkov, ki smo jih o telesni teţi in telesni višini dobili, lahko izračunamo povprečen 

indeks telesne mase vprašanih. Ta nam pove, v kateri razred prehranjenosti posameznik ali 

skupina spada. Indeks telesne mase ali I.T.M. izračunamo tako, da telesno teţo (v kilogramih) 

delimo s kvadratom telesne višine (v metrih). Obstaja 5 razredov prehranjenosti: 

podhranjenost (I.T.M. do 19,9), normalna teţa (I.T.M. 20 – 24,9), debelost I. stopnje (I.T.M. 

25 – 29,9), debelost II. Stopnje (I.T.M. 30 – 39,9) in debelost III. stopnje (I.T.M. nad 40).  

Izračunala sem povprečno telesno teţo in telesno maso vprašanih. Povprečna telesna teţa vseh 

vključenih v raziskavo znaša 64,6 kg, telesna višina pa 166,2 cm. Povprečen indeks telesne 

mase učitelja v raziskavi torej znaša 23,4. Iz tega lahko v grobem rečemo, da imajo učitelji, 

obravnavano celostno, normalno telesno teţo.  

Rezultati so zgolj informativne narave, saj je posameznikova idealna teţa odvisna od več 

dejavnikov. 
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Slika 11: Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teţe? 

 

Več kot polovica vprašanih – 60 %, je s svojo telesno teţo zadovoljna. Precej velik deleţ 

učiteljev pa bi radi svojo teţo spremenili, in sicer bi jo radi zmanjšali. Glede na prejšnje 

vprašanje, kjer so učitelji navedli svojo telesno višino in teţo, je zelo malo takih primerov, ki 

imajo previsok indeks telesne mase oziroma so predebeli. Ţeljo po bolj suhi postavi bi 

pripisala dejstvu, da se v današnjih dneh ljudje veliko posvečajo svojemu zunanjemu izgledu, 

saj smo v medijih v veliki meri deleţni nerealnih in nezdravih postav, ki pa so kljub temu za 

veliko ljudi lepotni ideal in se le-tem ţeli pribliţati veliko ljudi. Dva na vprašanje nista 

odgovorila. 

 

Tabela 17: Potrjene bolezni in stanja učiteljev  

ODGOVOR f f (%) 

Zvišan krvni tlak 

(hipertenzija) 

5 6,0 

Sladkorna bolezen (diabetes) 2 2,4 

Bolezni in okvare hrbtenice 5 6,0 

Bolezni in okvare sklepov 8 9,6 
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ODGOVOR f f (%) 

(artritis in artroza) 

Bronhialna astma 4 4,8 

Čir na ţelodcu ali 

dvanajstniku 

1 1,2 

Jetrna ciroza 1 1,2 

Kronična okvara glasilk 4 4,8 

Alergija 19 22,9 

Delna, popolna izguba sluha 2 2,4 

Avtoimunska bolezen 

(hepatitis, multipla skleroza 

…) 

1 1,2 

Drugo 14 16,9 

SKUPAJ 66 79,5 

 

Učitelji imajo različne bolezni ali stanja, ki so potrjeni od zdravnikov. Največ učiteljev se od 

vseh bolezni in zdravstvenih stanj spopada z alergijami, teh je skoraj 23 %, kar je zelo visok 

odstotek. Obstaja več vrst alergij: alergijske bolezni dihal, alergije na strupe ţuţelk, alergije 

na hrano, alergije na cepiva in zdravila in koţne alergijske bolezni. Med učitelji za alergijo na 

ţivila trpijo štirje učitelji, in sicer so alergični na jajca, koruzo, mleko, in druge vrste hrane. 

Dva vprašana sta alergična na zdravila, in sicer na antibiotik in na aspirinsko kislino. Koţne 

alergijske bolezni ima 6 učiteljev, in sicer na ţivalsko dlako, ptičje perje, razkuţilna sredstva, 

kredo in klor. Največ učiteljev pa trpi za alergijskimi boleznimi dihal. Devet jih je alergičnih 

na cvetni prah, sedem na pršice, dva na plevel, po eden pa na prah, trave in plesni.  

Za boleznimi ali okvarami sklepov (artritis in artroza) trpi osem učiteljev. Ta bolezen je med 

najpogostejšimi na svetu. Bolezen nastopi, ko se hrustanec med kostmi v sklepu preveč izrabi 

in se začnejo kosti drgniti med seboj. Moţnost, da se razvije artritis, se poveča, če smo utrpeli 

poškodbe v sklepih zaradi nesreč ali zaradi stalne uporabe sklepov pri športu ali delu. Na 

pojav bolezni vplivajo tudi dednost, prevelika teţa, stres in prehrana. 
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Šest odstotkov vprašanih ima teţave s povišanim krvnim tlakom ali hipertenzijo. To je tudi 

splošno zelo razširjena bolezen. V Sloveniji naj bi za njo trpelo kar 40 % odrasle populacije, 

tako da je rezultat naše raziskave relativno nizek. Na to bolezen lahko z zdravim načinom 

ţivljenja namreč zelo vplivamo, torej lahko sklepamo, da imajo vprašani dokaj zdrav način 

ţivljenja.  

Bolečine v hrbtenici so posledica daljšega stanja, dvigovanja, sklanjanja in vrtenja telesa. Vse 

te dejavnosti lahko opazimo pri delu učiteljev, zato je ta bolezen med učitelji tudi tako 

pogosta.  

Manj pogosto se med učitelji pojavljajo naslednje bolezni: sladkorna bolezen, bronhialna 

astma,  čir na črevesju, jetrna ciroza, izguba sluha in avtoimunske bolezni.  

Sodelujoči v raziskavi so poleg danih odgovorov, zapisali še nekaj drugih bolezni oziroma 

bolezenskih stanj, med katerimi je najpogostejši holesterol, sledijo mu migrena, slabokrvnost, 

bolezni ščitnice, rak na dojki, Duypitrenov sindrom, kratkovidnost, nosna polipoza in 

sarkoidoza. 

 

Tabela 18: Pogostost srečevanja učiteljev s teţavami, ki so posledica delovnega okolja 

Zdravstvena teţava Nikoli Občasno Pogosto Zelo 

pogosto 

Brez 

odgovora 

Hripavost 13,3 56,6 14,5 3,6 12,0 

Izguba glasu 44,6 41,0 1,2 0 13,3 

Prehlad 4,8 65,1 15,7 1,2 13,3 

Teţave s sluhom 65,1 8,4 6,0 1,2 19,3 

Utrujenost 2,4 53,0 31,3 8,4 4,8 

Izčrpanost 18,1 47,0 14,5 3,6 16,9 

Glavobol 16,9 45,8 16,9 2,4 18,1 

Vnetje sečil 63,9 13,3 0 0 22,9 

Bolečine v vratnem predelu 

hrbtenice 

44,6 24,1 10,8 3,6 16,9 
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Zdravstvena teţava Nikoli Občasno Pogosto Zelo 

pogosto 

Brez 

odgovora 

Bolečine v kriţu 36,1 32,5 12,0 2,4 16,9 

Bolečine v kolku 66,3 9,6 1,2 0 22,9 

Bolečine v kolenu 59,0 13,3 6,0 2,4 19,3 

Bolečine v zapestju 69,9 7,2 1,2 0 21,7 

Bolečine v komolcu 69,9 4,8 2,4 0 22,9 

Bolečine v ramenskem 

sklepu 

62,7 12,0 3,6 1,2 20,5 

Bolečine v ţelodcu 48,2 25,3 7,2 1,2 18,1 

Teţave s prebavo 48,2 28,9 2,4 0 20,5 

Teţave z vidom 41,0 28,9 7,2 6,0 16,9 

Nespečnost 37,3 38,6 4,8 1,2 18,1 

 

Nobena od zgoraj naštetih zdravstvenih teţav (in je posledica delovnega okolja) se pri učitelji 

ne pojavlja pogosto in zelo pogosto, kar kaţe na to, da imajo vprašani relativno malo 

zdravstvenih teţav, ki so posledica njihovega dela. Občasno pa imajo učitelji teţave s 

hripavostjo, prehladom, utrujenostjo, izčrpanostjo, glavobolom in nespečnostjo. Glede na to, 

da imajo vprašani vsak delovni dan stik z velikim številom ljudi, govorijo relativno veliko in 

glasno, morajo imeti načrtovan vsak trenutek delovnega dne in morajo biti zelo iznajdljivi, 

dinamični in energični, so vse te teţave razumljive. Ostale teţave se pri učiteljih ne pojavljajo 

ali pa se učitelji niso opredelili pri odgovoru. 

 

Tabela 19:  Število poškodb v sluţbenem času v zadnjih 12-ih mesecih  

ODGOVOR f f (%) 

1 poškodba 3 3,6 

Nisem bil/a poškodovan/a 80 96,4 

SKUPAJ 83 100 
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Glede na to, da pri izvajanju učiteljskega poklica zaposleni niso izpostavljeni velikim fizičnim 

obremenitvam, se mi zdi rezultat vprašanja logičen. Na vprašanje ali so v zadnjih 12-ih 

mesecih doţiveli kakšno poškodbo v sluţbenem času ter v času prihoda na delo, so le trije 

vprašani odgovorili pritrdilno. Vrste poškodbe, do katerih je med vprašanimi prišlo v 

sluţbenem času, so izpah sklepa, do katerega je prišlo med rednim poukom športne vzgoje, 

pretrganje mišice med izvajanjem športno interesnih dejavnosti in rana koţe med rednim 

poukom (v času malice). Vse tri osebe, ki so utrpele naštete poškodbe pa, zanimivo, niso  

koristile bolniškega dopusta. 

 

Slika 12: Radi poučujete športno vzgojo? 

 

Pouk športne vzgoje da energijo, sveţino za bolj statične šolske predmete oziroma tisti del 

pouka, ki ga učenci bolj ali manj presedijo v klopeh. To velja tako za učence kot tudi za 

učitelje, kar dokazujejo rezultati raziskave. Kar 89 % vprašanih radih poučuje športno vzgojo. 

Pet odstotkov sodelujočih v raziskavi ne mara poučevati športne vzgoje. Od teh sta dve ţenski 

starejši od 54 let, dve pa mlajši od 27 let. Pri starejših dveh, jima poučevanje športne vzgoje 

verjetno oteţuje manjša telesna zmogljivost in telesne sposobnosti, kar pri nekaterih 

zahtevnejših športnih vsebinah lahko predstavlja teţavo. Šest odstotkov učiteljev pa je k 
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vprašanju pripisalo svoj odgovor – trije učitelji športne vzgoje ne poučujejo, eden jo poučuje 

skupaj s športnim pedagogom, eden pa poučuje samo določene vsebine  športne vzgoje. 

 

Slika 13: Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen? 

 

Pogoji za izvajanje športne vzgoje v osnovnih šolah so različni. Mislim da je to tudi razlog, 

kako naporen se zdi učiteljem pouk športne vzgoje. Če v šolah namreč nimajo dovolj 

prostora, naprav, orodij, pripomočkov, morajo učitelji iskati druge alternative za izpeljavo 

določenih vsebin. Kljub temu, da smo pri prejšnjem vprašanju ugotovili, da učitelji v večini 

radi poučujejo športno vzgojo, pa so pri tem vprašanju priznali, da se jim zdi pouk športne 

vzgoje kar naporen. Več kot polovici vprašanih je ta pouk naporen večkrat ali pa včasih. Ena 

četrtina učiteljev smatra pouk športne vzgoje tako, da jim je redko naporen. Dokaj visok deleţ 

je tudi učiteljev, ki se jim pouk športne vzgoje nikoli ne zdi naporen. To se mi zdi zanimivo, 

saj morajo učitelji v večjih prostorih obvladati veliko število otrok, ki po navadi postanejo 

precej radoţivi, ko stopijo izza šolskih klopi. Očitno imajo tako dobro disciplino, da ne 

dosegajo večjih naporov, ko izvajajo pouk športne vzgoje. Trije vprašani so zapisali svoje 

odgovore na vprašanje. Dva sta zapisala, da odgovora ne vesta, ker trenutno ne poučujeta 

športne vzgoje, eden pa je napisal, da se mu zdi pouk športne vzgoje naporen, prav zaradi 

slabih pogojev dela. 
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Tabela 20: V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem (hrup)? 

 HRUP Neopredeljeni  

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 

 

učilnica, v kateri 

poteka pouk 

9,6 65,1 4,8 9,6 

zbornica  68,7 19,3 4,8 7,2 

kabinet, kjer se 

pripravljam na 

delo 

53,0 7,2 2,4 37,3 

ostali šolski 

prostori, kjer se 

zadrţujete 

(hodnik, 

jedilnica…) 

26,5 49,4 16,9 7,2 

prostor, kjer 

izvajate športno 

vzgojo 

31,33 42,2 18,1 8,4 
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Tabela 21: V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem (svetloba)? 

 SVETLOBA Neopredeljeni  

delovni prostor 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 pouk 

9,6 65,1 4,8 20,5 

zbornica  14,5 62,7 1,2 21,7 

kabinet, kjer se 

pripravljam na delo 

12,0 41,0 0 47,0 

ostali šolski 

prostori, kjer se 

zadrţujete (hodnik, 

jedilnica…) 

19,3 61,4 0 19,3 

prostor, kjer 

izvajate športno 

vzgojo 

14,5 65,1 0 20,5 

 

Delovno okolje učitelja sestavlja več prostorov – učilnica, kjer poteka pouk; zbornica; 

kabinet, kjer se pripravljajo na delo; ostali šolski prostori (hodnik, jedilnica) in prostor, kjer 

izvajajo športno vzgojo. Vprašani so zadovoljstvo z delovnim okoljem ocenjevali glede dveh 

dejavnikov, hrupa in svetlobe. Kar zadeva hrup, so učitelji najbolj zadovoljni z zbornico in 

kabinetom, kjer se pripravljajo na delo. Tam večinoma lahko govorijo z normalno močjo 

glasu. Občasno jih moti hrup v učilnici, kjer izvajajo pouk, v prostorih, kjer izvajajo pouk 

športne vzgoje in v ostalih šolskih prostorih. V nobenem delovnem prostoru povprečno ni 

tako hrupno, da bi bilo zelo moteče. Ob drugem dejavniku, svetlobi, smo dobili pričakovane 

odgovore. Učitelji v vseh delovnih prostorih svetlobo ocenjujejo kot primerno in luči 

uporabljajo le ob slabem vremenu ali ko je zunaj temno. Pri obeh dejavnikih je bil visok 
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odstotek vprašanih neopredeljenih pri delovnem prostoru kabinet, saj večina razrednih 

učiteljev le-tega sploh nima. 

 

Slika 14: Ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom? 

 

Skoraj 70 % vprašanih učiteljev pravi, da ur športne vzgoje ne bi prepustili športnim 

pedagogom. Ta rezultat lepo sovpada z vprašanjem ali radi poučujejo športno vzgojo, saj je 

bil tudi pri tem vprašanju odstotek tistih, ki ga radi poučujejo, zelo visok. Nekateri se bi 

pouku športne vzgoje radi izognili, in ga prepustili športnim pedagogom. Zanimivo je, da je 

od teh kar pet učiteljic iz iste šole in so v povprečju stare 51 let. Glede na njihovo starost 

sklepam, da bi pouk športne vzgoje raje prepustile športnim pedagogom, ki laţje 

demonstrirajo športne vsebine, kot one, ki verjetno niso več tako gibljive in je moţnost 

poškodb pri vajah večja. Drugi razlog vidim tudi v njihovem znanju o poučevanju športne 

vzgoje. Mlajši učitelji namreč poznajo najnovejša teoretična izhodišča za delo, katere so 

starejši učitelji ţe lahko pozabili ali pa jih še sploh niso spoznali. Nekaj učiteljev je zapisalo 

tudi svoje odgovore. Dva sta zapisala, da sodelujeta in pomagata pri izvedbi športne vzgoje 

skupaj s športnim pedagogom, dva si tega ţelita zaradi prevelikega števila otrok, eden je 

zapisal, da bi občasno prepustil pouk športnemu pedagogu (ob zahtevnejših vsebinah), eden 

pa športne vzgoje ne izvaja. 13 % učiteljev na vprašanje ni odgovorilo. 

8% 

11% 

13% 

68% 

Drugo 

Da 

Brez odgovora 

Ne 
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Slika 15: Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega govora veliko večja kot sicer? 

 

Za uspešen pouk je potrebna uspešna komunikacija med učiteljem in njegovimi učenci. Pouk 

športne vzgoje se po navadi izvaja v večjih prostorih, kot sta telovadnica in dvorana ali pa na 

prostem v naravi. Ta večji prostor in otroci v gibanju, pa zahtevajo precej večjo jakost glasu, 

kot jo učitelji izkoriščajo v razredu. Skoraj 80 % vprašanih je potrdilo, da vedno ali pa včasih 

uporabljajo večjo jakost glasu med športno vzgojo kot sicer. To pomeni velik obremenitev 

govornih organov, zato med učitelji tako pogosto pride do hripavosti in bolečin v ţrelu.  Da  

nikoli ne poveča jakosti glasu pri uri športne vzgoje, ni izbral nihče izmed vprašanih.  Dva 

izmed učiteljev sta zapisala, da športne vzgoje ne poučujeta, trije pa na vprašanje niso podali 

odgovora. 
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7. SKLEP 

Cilji mojega diplomskega dela so bili, da ugotovim, katere zdravnike učitelji obiskujejo in 

kolikokrat letno. Ugotavljala sem tudi, koliko dni v letu in predvsem v katerih mesecih so 

najpogosteje odsotni z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Zanimalo me je, kako učitelji 

ocenjujejo svoje zdravstveno stanje, kako skrbijo za svoje zdravje, kako pogosto se počutijo 

napete in kako obvladujejo strese, ki jih doţivljajo. Ugotavljala sem tudi povezanost zdravja s 

kajenjem. Raziskati sem ţelela primernost telesne teţe učiteljev ter njihov odnos do lastne 

teţe ter katere bolezni oziroma stanja se pojavljajo pri učiteljih najpogosteje. Z vidika 

poučevanja športne vzgoje pa me je zanimalo, ali učitelji radi poučujejo športno vzgojo ali bi 

jo rajši prepustili športnim pedagogom in kako so zadovoljni s svojim delovnim okoljem. 

Vprašalnik, ki sem ga uporabila v raziskavi je povzet po vprašalniku Z zdravjem povezan 

vedenjski slog, ki so ga pripravili pri CINDI Slovenija, za potrebe diplomskega dela ga je 

delno prilagodila dr. Vesna Štemberger.  

Dobljene podatke smo obdelali z računalniškim statističnim programom SPSS 18.0 za 

Windows. Pri raziskavi sem uporabila metodo osnovne statistike (pogostost pojavljanja 

posameznih odgovorov oziroma frekvenc, relativna frekvenca, odstotek odgovorov, 

aritmetična sredina). 

 

Hipoteze so sestavljene na osnovi ciljev, ki sem jih sestavila po vprašalniku. Postavila sem 20 

hipotez, od tega sem jih  13 potrdila, sedem pa ovrgla. 

Glede na cilje raziskave in postavljene hipoteze sem prišla do naslednjih zaključkov: 

 

- Hipoteza 1: Učitelji posameznega zdravnika (splošni zdravnik, zobozdravnik, 

ginekolog, specialist) obiščejo več kot enkrat letno.  

Več kot 65 % vprašanih je na vprašanje, ali so v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od 

naštetih zdravnikov, odgovorilo pritrdilno za splošnega zdravnika in zobozdravnika. Skoraj 

60 % vprašanih je v preteklem letu obiskalo tudi ginekologa. Moja hipoteza je bila, da učitelji 
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posameznega zdravnika obiščejo več kot enkrat letno, kar se ni izkazalo kot resnično, torej 

moram hipotezo ovreči. 

 

- Hipoteza 2: Učitelji zdravnika najpogosteje obiščejo v zimskem času. 

Splošni zdravnik je s strani vprašanih učiteljev najpogosteje obiskan januarja, zobozdravnik 

februarja, marca in aprila, ginekolog novembra in specialist  marca. Tako stanje lahko po 

mojem mnenju pripišemo letnemu času, saj so takrat na pohodu zimske bolezni (prehlad, 

kašelj, gripa, vročina itn.). Ker so vsi najpogostejši meseci obiskov zdravnika v zimskem ali 

vsaj »vremensko« zimskem času leta, lahko svojo hipotezo potrdim.  

 

- Hipoteza 3: Učitelji se za zdravniško pomoč odločijo, ko si ne morejo več pomagati 

sami.  

Skoraj 63 % vprašanih splošnega zdravnika obišče, ko si sami ne morejo več pomagati. Pol 

manj ga obišče takrat, ko potrebujejo napotnico, rednih preventivnih pregledov in pregledov 

ob prvih znakih bolezni pa se udeleţuje le malo učiteljev. Svojo hipotezo lahko potrdim.  

 

- Hipoteza 4: Povprečno so učitelji zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela manj kot 

en teden (sedem dni) letno.  

Več kot 55 % učiteljev je v preteklem letu svoje delovne obveznosti opravljalo normalno, se 

pravi niso bili odsotni z dela. 37 ostalih učiteljev pa je bilo zaradi poškodbe ali bolezni 

nezmoţnih opravljati svoje delo od enega pa do 60 dni. Povprečno je učitelj zaradi poškodb in 

bolezni odsoten z dela nekaj več kot 4 dni na leto. Torej lahko svojo hipotezo potrdim. 

 

- Hipoteza 5: Učitelji so zaradi poškodb in bolezni najpogosteje odsotni v zimskem času 

(december, januar, februar).  
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Glede na to, da sem predpostavljala, da so učitelji najpogosteje odsotni v zimskem letnem 

času, moram hipotezo ovreči. Zanimivo je, da vprašani zdravnike povprečno najpogosteje 

obiskujejo v zimskih mesecih, a to ni hkrati tudi čas, ko bi najpogosteje manjkali v sluţbi. 

Največkrat so zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela v mesecu aprilu. Iz rezultatov 

raziskave lahko razberemo, da je njihova odsotnost pogostejša tudi v mesecu novembru, iz 

česar lahko sklepamo, da so v mesecih, ko se menjajo letni časi, učitelji bolj dovzetni za 

bolezni in so zato takrat pogosteje odsotni z dela.  

 

- Hipoteza 6: Večina učiteljev svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro ali zelo 

dobro.  

Učitelji so na vprašanje, kako ocenjujejo svoje zdravstveno stanje, z 31 % odgovorili da je 

zelo dobro, 56 % pa jih meni da je dobro. Torej jih velika večina potrjuje mojo hipotezo, 

zaradi česar jo lahko potrdim. Zanimivo in hkrati pozitivno je, da nihče od učiteljev svojega 

zdravstvenega stanja ni ocenil kot slabega ali zelo slabega.  

 

- Hipoteza 7: Učitelji premalo skrbijo za svoje zdravje. 

Predpostavljala sem, da se učitelji precej več posvečajo svojemu delu in drugim obveznostim 

in premalo sebi in svojim potrebam, kar se je izkazalo za neresnično. Kar 9 % vprašanih je 

mnenja, da zelo skrbi za svoje zdravje, večina – kar 76 % pa je mnenja, da kar dobro skrbijo 

za svoje zdravje. To je vsekakor spodbuden rezultat, saj mora učitelj, če hoče dobro opravljati 

svoje delo, najprej poskrbeti zase, šele potem pa za druge. Le 13 % vprašanih je dejalo, da 

premalo skrbijo za svoje zdravje, zaradi česar moram svojo hipotezo ovreči.  

 

- Hipoteza 8: Večina učiteljev se pogosto čuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom.  

Glede na to, da je sodoben način ţivljenja hiter, dinamičen in od človeka zahteva veliko, sem 

predvidevala, da se učitelji pogosto počutijo napete in pod stresom. Prav zato so me rezultati 

presenetili. Kar 12 % vprašanih je namreč odgovorilo, da se zelo redko počuti napete, pod 
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stresom ali velikim pritiskom. Kar 66 % vprašanih pa se s tem sooča občasno. Le 22 % 

učiteljev se pogosto počuti napete in pod stresom, zaradi česar sem svojo hipotezo ovrgla. 

Nihče izmed sodelujočih v raziskavi ni izbral skrajnih moţnosti odgovora, torej da se nikoli 

ali pa vsak dan počuti napetega, pod stresom ali velikim pritiskom.  

 

- Hipoteza 9: Več kot polovica učiteljev z nekaj truda obvladuje napetosti, strese in 

pritiske, ki jih doţivlja v ţivljenju.  

Več kot tri četrtine učiteljev napetosti in stres obvladuje z nekaj truda, teh je kar 78 %. 10 % 

vprašanih stres obvladuje zlahka, 11 % pa z večjim naporom. Nihče izmed vprašanih ni izbral 

moţnosti, da strese obvladuje s hudimi teţavami ali pa sploh ne. Torej lahko hipotezo 

potrdimo.  

 

- Hipoteza 10: Manj kot polovica učiteljev in članov njihovih druţin kadi v stanovanju 

ali v bivalnih prostorih.  

Skoraj 93 % vprašanih v stanovanju ali drugih bivalnih prostorih ne kadi in tudi ne kadi kateri 

izmed njihovih druţinskih članov. Med vprašanimi je sicer 12 % kadilcev. To je še vedno 

precej niţji odstotek, kot je značilen za populacijo odraslih Slovencev. Ta namreč znaša kar 

23,7 % kadilcev v populaciji. Tudi to hipotezo lahko potrdimo.  

 

- Hipoteza 11: Več kot polovica učiteljev ima primerno telesno teţo. 

Iz dobljenih podatkov o telesni višini in telesni teţi učiteljev, sem izračunala povprečen 

indeks telesne mase vseh vprašanih. Ta nam pove, v kateri razred prehranjenosti spada 

posameznik ali skupina. Indeks telesne mase vprašanih sem izračunala tako, da sem 

povprečno telesno teţo (v kilogramih) delila s kvadratom telesne višine (v metrih). Indeks 

telesne mase vseh vprašanih znaša 23.4, kar pomeni da spadajo med tiste, ki imajo normalno 

telesno teţo. Tudi če pogledamo najpogostejšo telesno višino, ki znaša 160-165 cm in 
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najpogostejšo telesno teţo, ki znaša 57-62 kg, lahko rečemo, da gre za primerno telesno teţo. 

Hipotezo lahko potrdimo.  

 

- Hipoteza 12: Učitelji so zadovoljni s svojo telesno teţo. 

Glede na to, da sem pred raziskavo postavila hipotezo, da ima več kot polovica učiteljev 

primerno telesno teţo, sem sklepala tudi, da so s svojo teţo zadovoljni. To se je izkazalo za 

resnično, saj je kar 60 % vprašanih potrdilo, da so zadovoljni s svojo telesno teţo. 35 % 

vprašanih bi raje imelo bolj vitko postavo. Ker je večina učiteljev zadovoljnih s svojo teţo, 

hipotezo lahko potrdim.  

 

- Hipoteza 13: Večina učiteljev ima vsaj eno bolezen ali bolezensko stanje, ki ga je 

potrdil zdravnik. 

Na vprašanje ali imajo učitelji katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je potrdil zdravnik, 

je največ učiteljev zapisalo, da se spopadajo z različnimi vrstami alergij, takoj za njimi pa so 

najpogostejše teţave učiteljev bolezni in okvare sklepov, visok krvni pritisk, bolezni in okvare 

hrbtenice, kronične okvare glasilk idr. Če seštejemo vse pojave bolezni skupaj, za njimi trpi 

79,5 % vprašanih, kar pomeni, da povprečno en učitelj ne trpi (vsaj) za eno boleznijo, zaradi 

česar lahko hipotezo ovrţemo.  

 

- Hipoteza 14: Učitelji se občasno spopadajo z zdravstvenimi teţavami, ki so posledica 

njihovega delovnega okolja oziroma poklica, ki ga opravljajo.  

Učitelji se občasno spopadajo s hripavostjo, prehladom, utrujenostjo, izčrpanostjo, 

glavobolom in nespečnostjo. Z drugimi teţavami pa se večinoma nikoli ne srečujejo: izguba 

glasu, teţave s sluhom, vnetje sečil, bolečine v vratnem predelu hrbtenice, bolečine v kriţu, v 

kolku, v kolenu, v zapestju, v komolcu, bolečine v ramenskem sklepu, ţelodcu, teţave s 

prebavo in teţave z vidom. Ker je razmerje med občasnimi zdravstvenimi teţavami in 

moţnostjo, da se nikoli ne pojavljajo, 6:13,  bom hipotezo ovrgla.  
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- Hipoteza 15: Zelo malo učiteljev je v zadnjih 12-ih mesecih v sluţbenem času 

doţivelo poškodbo.  

Na vprašanje, koliko poškodb so v zadnjih 12-mesecih učitelji doţiveli v sluţbenem času, je 

večina učiteljev, kar 96,4 % vprašanih odgovorilo, da niso bili poškodovani. Ker so le tri 

vprašane osebe med sluţbenim časom utrpele poškodbe, svojo hipotezo potrjujem. 

  

- Hipoteza 16: Učitelji radi poučujejo športno vzgojo. 

Kot sem predvidevala, učitelji radi poučujejo športno vzgojo. To je odgovorilo kar 89 % 

vprašanih učiteljev. 5 % učiteljev ne mara poučevati športne vzgoje, ostalih 6 % pa jo poučuje 

skupaj s športnim pedagogom, poučuje samo določene vsebine ali pa je sploh ne poučuje. 

Glede na navedene odgovore lahko hipotezo potrdim.  

 

- Hipoteza 17: Pouk športne vzgoje se učiteljem redko zdi naporen. 

Pri tem vprašanju sem dobila precej raznolike odgovore. Največ učiteljev je na vprašanje, ali 

se jim zdi pouk športne vzgoje naporen, odgovorilo z včasih. Teh je bilo skoraj polovica, 46 

%. 6% vprašanih se pouk športne vzgoje večkrat zdi naporen, 25 %  so odgovorili z redko, 20 

% učiteljev pa pouka športne vzgoje nikoli ne smatra kot napornega. En učitelj je k odgovoru 

dopisal, da se mu zdi ta pouk naporen zaradi slabih pogojev dela. Ker je več kot polovica 

vprašanih učiteljev mnenja, da je pouk športne vzgoje včasih ali celo večkrat naporen, bom 

svojo hipotezo ovrgla.  

 

- Hipoteza 18: Ur športne vzgoje učitelji ne bi prepustili športnim pedagogom.  

Skoraj 70 % vprašanih učiteljev pravi, da ur športne vzgoje ne bi prepustili športnim 

pedagogom. Ta rezultat tudi lepo sovpada z odgovori enega od prejšnjih vprašanj, ali učitelji 

radi poučujejo športno vzgojo, saj je bil tudi pri tistem vprašanju odstotek tistih, ki športno 

vzgojo radi poučujejo, zelo visok. 11 % učiteljev bi ta pouk prepustilo športnim pedagogom, 

od tega so vse ţenske in so večinoma starejše učiteljice. Med dodatnimi odgovori sem 
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zasledila, da si učitelji ţelijo sodelovanja s športnim pedagogom med poukom športne vzgoje, 

predvsem za vsebinsko teţje izvedljive ure. Glede na visok deleţ tistih učiteljev, ki pouka 

športne vzgoje ne bi prepustili športnim pedagogom, svojo hipotezo potrjujem.  

 

- Hipoteza 19: Učitelji med uro športne vzgoje uporabljajo večjo jakost govorjenja kot 

sicer. 

Skoraj 80 % vprašanih je na vprašanje, ali pri pouku športne vzgoje uporabljajo večjo jakost 

glasu kot sicer, odgovorilo pritrdilno. Pouk športne vzgoje običajno poteka v večjih prostorih 

(telovadnicah, dvoranah, na prostem v naravi), zato morajo učitelji govoriti glasneje, če ţelijo 

isti učinek kot v manjšem razredu. Nihče od vprašanih ni odgovoril, da nikoli ne poveča 

jakosti svojega glasu, tako da je bila moja hipoteza pravilno predvidena in jo zato potrjujem.  

 

- Hipoteza 20: Učitelji so srednje zadovoljni s svojim delovnim okoljem. 

Delovno okolje učitelja sestavlja več prostorov – učilnica, v kateri poteka pouk; zbornica; 

kabinet, kjer se pripravlja na delo; ostali šolski prostori in prostor, kjer izvajajo športno 

vzgojo. V vseh prostorih razen zbornice in kabineta, kjer se pripravljajo na delo, učitelje hrup 

občasno moti. V nobenem prostoru pa ni tako glasno, da bi bilo zelo moteče. Učitelji v vseh 

prostorih ocenjujejo svetlobo kot primerno in luči uporabljajo samo ob slabem vremenu ali ko 

se stemni. Ker so učitelji v sedmih od devetih primerov prostore ocenili s srednjo vrednostjo, 

hipotezo potrjujem. 

 

Če povzamem, se učitelji gorenjskih osnovnih šol, ki so sodelovali pri raziskavi, presenetljivo 

veliko ukvarjajo s športno dejavnostjo v prostem času. Kot sem opisala v teoretičnem uvodu,  

telesna aktivnost vpliva na povečevanje psihofizične sposobnosti telesa, preprečuje razvoj 

različnih kroničnih nenalezljivih bolezni, pripomore k zmanjševanju stresa, k povečevanju 

samozaupanja in samozavesti ter pomaga pri vsesplošnem razvoju posameznika.  
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Menim, da je prav telesna dejavnost eden od vzrokov, da so učitelji zaradi bolezni in poškodb 

podpovprečno odsotni z dela, da svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro, da niso tako 

pogosto pod stresom in da imajo primerno telesno teţo. Učitelji vključeni v raziskavo so v 

veliki večini nekadilci, kar je tudi eden od dejavnikov, ki pomeni, da dobro skrbijo za svoje 

zdravje.  

Med najpogostejše bolezni med učitelji spadajo različne alergije, bolezni in okvare sklepov, 

visok pritisk ter okvare hrbtenice. Učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo, trpijo za različnimi 

vrstami alergij in zanje poznamo tudi različne vrste zdravljenj. Osnovno pravilo pri 

zdravljenju alergij je izločitev alergena (če je to mogoče). Pri alergijah na trave in na pike 

ţuţelk je zelo učinkovito zdravljenje s cepljenjem. Tretja moţnost zdravljenja pa so zdravila, 

katera lahko smiselno predpiše le zdravnik. Bolezni in okvare sklepov ter okvare hrbtenice so 

v zadnjih letih vse bolj uspešno zdravljena. K temu so pripomogla biološka zdravila in 

spoznanje, da je treba bolezni diagnosticirati čim prej, saj je tako mogoče preprečiti trajne 

poškodbe sklepov in hrustanca. K uspešnejšemu zdravljenju pripomore tudi primerna redna 

telesna aktivnost, saj ta izboljša gibljivost sklepov in telesno pripravljenost ter omili bolečine 

in utrujenost. Če zdravila ne izboljšajo stanja, se bolnikom priporoča operativno terapijo. Za 

zdravljenje previsokega pritiska pa je priporočena dieta in redna rekreacija.  

Kot posledica delovnega okolja oziroma poklica, ki ga učitelji opravljajo, pa so kot občasne 

zdravstvene teţave izpostavili hripavost, prehlad, utrujenost, izčrpanost, glavobol in 

nespečnost. Hripavost je običajno posledica nepravilne uporabe glasu. Ko se pojavi, je 

najbolje molčati (nikakor ne šepetati). Na pojav hripavosti vplivajo tudi kajenje, pogosto 

pokašljevanje, slabši sluh ter sporazumevanje v hrupnem okolju. Druge zdravstvene teţave, ki 

so bile pogosto izpostavljene (utrujenost, izčrpanost, glavobol in nespečnost) pa so značilne 

za obdobje menopavze.  

Učitelji so s svojim delovnim okoljem srednje zadovoljni. Občasno jih moti hrup, kar pa pri 

takem poklicu lahko pričakujemo, saj se na relativno majhnem področju nahaja zelo veliko 

ljudi, ki izvajajo veliko različnih dejavnosti. Večina učiteljev je tudi potrdila, da med 

poučevanjem športne vzgoje govori glasneje kot sicer. Menim, da se da šolske prostore, ki se 

uporabljajo za pouk športne vzgoje, prilagoditi tako, da učitelji ne bi uporabljali glasnejšega 

govorjenja kot sicer. Eden od načinov je razdelitev velikih dvoran na več manjših delov, kar 

je ţe pogosta praksa v novejših športnih dvoranah. Tako učitelju ni potrebno preglasiti cele 
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dvorane, ampak manjši del prostora, ki ga zapolnjujejo njegovi učenci. Učitelji bi v velikih 

prostori lahko uporabljali tudi naglavne mikrofone in tako govorili z normalno jakostjo glasu.  

Skoraj polovici vprašanih se poučevanje športne vzgoje zdi naporno delo, a ga večina 

učiteljev vseeno ne bi prepustila športnim pedagogom. Kar nekaj učiteljev, ki so bili vključeni 

v raziskavo, je izrazilo ţeljo, da bi pri pouku športne vzgoje radi sodelovali s športnim 

pedagogom, nekateri pa z njimi ţe sodelujejo. Dobro bi bilo, da bi bil tistim učiteljem, ki sami 

več ne zmorejo kakovostno voditi športne vzgoje na voljo športni pedagog, ki bi učitelju 

pomagal pri izvedbi zahtevnejših vsebin in demonstracijah vaj.  

Tako za učitelje, kot tudi za druge ljudi, bi bilo priporočeno, da se čim več ukvarjajo z 

različnimi telesnimi dejavnostmi, da bi se zdravo prehranjevali in ne uţivali nevarnih 

substanc, kot sta tobak in alkohol. Na ta način bi se laţje izogibali različnim bolezenskim 

stanjem, ki posamezniku onemogočajo, da bi kakovostno opravljal svoje delo.  
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9. PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani učitelj/ica razrednega pouka! 

Moje ime je Anja Alič. Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. 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 
bosta pomembno zvečala zanesljivost rezultatov raziskave in njen pomen. Prosim vas, da pri 
vprašanjih, kjer ni posebej naveden način izpolnjevanja, preprosto obkrožite ustrezen odgovor. 
 
Za sodelovanje in vaš dragoceni čas se vam najlepše zahvaljujem. 
 
Anja Alič 
 
Ljubljana, 1. 2. 2011  

I. SPLOŠNI PODATKI 

Prosim, obkrožite ali vpišite podatek. 

Spol   M  Ž 

Leto rojstva  _________  

Delovna doba  ______ let 

Ime šole  ______________________________________________________ 

 
Obkrožite 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 
 
Kako bi ocenili vaš družbeni status? 
Družbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), družbeno močjo ter 
stopnjo ugleda in spoštovanja, ki ju družba pripisuje določenemu položaju in osebi na tem položaju. 
 
 a) čisto spodnji 
 b) delavski 
 c) srednji  
 d) višji srednji 
 e) zgornji 
 f) ne vem 



 

 

 

 

Obkrožite 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 TEŽAVE IN OKVARE 
 
1.) Ali ste v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov (vprašanje velja samo za vas, ne 
upoštevajte obiska zdravnika zaradi otrok ali drugih družinskih članov – velja za vsa vprašanja)? 
  
 - splošnega zdravnika       DA  NE 
 - zobozdravnika        DA  NE 
 - ginekologa        DA  NE 
 - specialista (1), dopišite katerega:_____________________  DA  NE 
 - specialista (2), dopišite katerega:_____________________  DA  NE 
 -drugo: ________________________________________   
 
2.) Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od naštetih zdravnikov, prosimo 
obkrožite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo. 
 

splošni 
zdravnik 

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? Možnih 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 
nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti? Če se ne spomnite točno, vpišite približno število 
dni. 
Število dni:  ________ 
 
5.) Obkrožite, v katerih mesecih v tem šolskem letu, ste bili zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z 
dela oziroma nezmožni 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 doživljate v življenju? 
 

a) Zlahka jih obvladujem. 
b) Z nekaj truda jih obvladujem . 
c) Z večjim naporom jih obvladujem. 
d) S hudimi težavami jih še obvladujem. 
e) Ne obvladujem jih, moje življenje je skoraj neznosno. 

 
10.) Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v bivalnih prostorih? 

 
  DA     NE 

 
11.) Ali sedaj kadite? 
 

a) ne kadim in nikoli nisem kadil-a 
b) sedaj ne kadim, a prej sem kadil-a 
c) sedaj kadim 

 
12.) Vpišite podatke 
 
Telesna višina: ___ cm 

Telesna  teža: ____ kg  

 

 

 

 



 

 

 

 

13.) Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže? 
 

a) Vseeno mi je. 
b) Zadovoljen/na sem s svojo telesno težo. 
c) Rad/a bi bil/a bolj suh/a. 
d) Rad/a bi bil/a bolj debel/a. 

 
 

14.) Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil oziroma potrdil zdravnik? 
(Prosim, naredite križec pri vseh odgovorih, ki se nanašajo na vas.) 

  

 zvišan krvni tlak (hipertenzija) 

 sladkorno bolezen (diabetes) 

 prebolelo srčno kap (miokardni infarkt) 

 bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris) 

 srčno popuščanje  

 možgansko kap in njene posledice 

 bolezni in okvare hrbtenice 

 bolezni  in okvare sklepov (artritisi in artroze) 

 kronično obstruktivno pljučno bolezen 

 bronhialno astmo 

 čir (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku 

 jetrno cirozo 

 kronično okvaro glasilk 

 alergijo, (na kaj): ______________________________________ 

 delna, popolna izguba sluha 

 katero od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni artritis …) 

 psihična obolenja ( depresija, shizofrenija, anksioznost ipd.) 

 drugo, (ni zgoraj našteto): _____________________________________________________ 
 
15.) Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od spodaj naštetih težav in menite, da 
so posledica vašega delovnega okolja oziroma poklica, ki ga opravljate? 
Občasno pomeni enkrat v šolskem letu, pogosto večkrat v šolskem letu in zelo pogosto pomeni vsaj 
enkrat mesečno. 
 

Zdravstvena težava  Nikoli 
 

Občasno 
 

  Pogosto 
 

     Zelo 
pogosto 

hripavost     

izguba glasu     

prehlad     

težave s sluhom     

utrujenost     

izčrpanost     

glavobol     

vnetje sečil     

bolečine v vratnem predelu hrbtenice     

bolečine v križu     

bolečine v kolku     

bolečine v kolenu     



 

 

 

 

bolečine v zapestju     

bolečine v komolcu     

bolečine v ramenskem sklepu     

bolečine v želodcu     

težave s prebavo     

težave z vidom     

nespečnost     

 
 

II. POŠKODBE 
 
1.)  Koliko poškodb ste v zadnjih 12-ih mesecih doživeli v službenem času ter v času prihoda na delo 
ali odhoda z dela? 
 

a) Število poškodb: ________ 
b) nisem bil/a poškodovana. 

 
2.) Če ste bili poškodovani, obkrožite in vpišite podatke v preglednico. Če niste bili poškodovani, 
izpustite. 
 

Vrsta poškodbe Kraj, kjer je prišlo do posamezne poškodbe Bolniški dopust 

rana kože 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 Športni dan, na pot na poti drugje: redni pouk, Št.dni: brez 



 

 

 

 

interesne 
dejavnosti 

šola v naravi na delo z dela predmet: bolniškega 
dopusta 

zvin gležnja 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: _____________________________________________________________ 

 
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 
zadržujete (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: _____________________________________________________________ 

 
 
 
         Hvala za sodelovanje! 
 

 


