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POVZETEK 

Vsak posameznik ima svoj značilni način življenja, ki ga imenujemo življenjski slog. 

Življenjski slog zajema skupino izrazitih vedenj, ki se pojavljajo konsistentno v določenem 

časovnem obdobju. Življenjski slog posameznika lahko vključuje tako zdravju škodljiva kot 

zdravju naklonjena vedenja, zato pomembno vpliva na zdravje in kakovost življenja. Namen 

magistrskega dela je bilo ugotoviti, kako zdrav je življenjski slog učiteljev in kakšna so stališča 

učiteljev do zdravega življenjskega sloga. Podatke smo pridobili z anketiranjem učiteljev s 

pomočjo spletnega vprašalnika. V raziskavo je bilo vključenih 217 osnovnošolskih učiteljev, 

od tega je bilo 87 učiteljev, ki niso poučevali vsebin zdravega življenjskega sloga, in 130 

učiteljev, ki so poučevali vsebine zdravega življenjskega sloga. Rezultati raziskave so pokazali, 

da učitelji večinoma ne dosegajo meril zdravega življenjskega sloga. Ugotovili smo, da učitelji 

ne uživajo dovolj redno priporočenih dnevnih obrokov, uživajo premalo sadja in zelenjave ter 

priporočenih živil (npr. ribe in mleko ter mlečne izdelke). Učitelji zelo redko uživajo 

odsvetovana živila in pijače. Zaznali smo, da so učitelji premalo telesno aktivni, pogosto 

doživljajo stres in veliko časa namenijo uporabi elektronskih naprav. Učitelji se zavedajo, da 

nekatera njihova vedenja, povezana z zdravjem, niso ustrezna in da morajo spremeniti določene 

navade njihovega življenjskega sloga. Zavedajo se tudi vpliva dejavnikov življenjskega sloga 

(npr. prehrana) na zdravje. Zaznali smo, da učitelji, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega 

sloga, pripisujejo dejavnikom zdravega življenjskega sloga večji vpliv na zdravje kot učitelji, 

ki teh vsebin ne poučujejo. Rezultati raziskave kažejo na to, da učitelji, ki poučujejo vsebine 

zdravega življenjskega sloga, živijo bolj zdravo, saj v večji meri dosegajo priporočila zdravega 

življenjskega sloga. Glede na ugotovitve raziskave je treba učitelje spodbujati k zdravemu 

življenjskemu slogu in že v času študija vključevati vsebine zdravega življenjskega sloga v 

študijske programe, ki so namenjeni izobraževanju učiteljev. Učitelji z ustreznim znanjem 

prispevajo k oblikovanju zdravega življenjskega sloga učencev, ki ga spodbujajo tudi z lastnim 

zgledom.  

Ključne besede: učitelji, življenjski slog, zdravje, zdravo prehranjevanje, telesna dejavnost, 

spanje, kajenje, stres, uživanje alkohola.  
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ABSTRACT 

Each person has a distinctive way of living or what we call a lifestyle. A lifestyle encompasses 

a group of distinct behaviours that occur consistently over a period of time. A person's lifestyle 

can include both health-promoting and health-damaging behaviours. It, therefore, has a 

significant impact on health and quality of life. This master thesis aimed to determine how 

healthy teachers' lifestyles were and their attitudes towards healthy lifestyles. The data was 

obtained using an online questionnaire. The survey included 217 primary school teachers, 87 

of whom did not teach healthy lifestyle topics and 130 who did. The survey results showed that 

the majority of teachers did not meet healthy lifestyle criteria. We found that teachers did not 

follow the recommended amount of daily meals and did not consume enough fruits and 

vegetables and recommended foods such as fish and dairy products. Teachers very rarely 

consumed discouraged foods and beverages. We observed that teachers were not physically 

active enough, experienced stress often, and spent a lot of time on electronic devices. Teachers 

were aware that some of their health-related behaviours were inappropriate and that they needed 

to make lifestyle changes. They were also aware of the impact of lifestyle factors (e.g., a healthy 

diet) on health. We observed that teachers who taught healthy lifestyle topics attributed a much 

more significant impact on health to healthy lifestyle factors than teachers who did not. The 

results suggest that teachers who taught healthy lifestyle topics lived healthier lives and met 

healthy lifestyle recommendations to a much greater extent. According to the findings of the 

study, teachers should be encouraged to adopt healthy lifestyles, and healthy lifestyle topics 

should be included in teacher education programmes. Teachers with the required knowledge 

can contribute to and promote the development of healthy lifestyles in their students by their 

example.  

Keywords: teachers, lifestyle, health, healthy eating, physical activity, sleep, smoking, stress, 

alcohol consumption.  
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1 UVOD 

Zdrav življenjski slog je skupek zdravju naklonjenih vedenj, med katera uvrščamo zdravo 

prehranjevanje, telesno dejavnost, nekajenje, ne tvegano pitje alkoholnih pijač, zadostno 

količino spanja, čim manjšo uporabo elektronskih naprav in čim manjšo izpostavljenost stresu. 

Zdrav življenjski slog pomembno vpliva na zdravje in s tem na kakovost posameznikovega 

življenja. Življenjski slog se oblikuje od zgodnjega otroštva naprej pod vplivom 

posameznikovih osebnih izkušenj in življenjskih razmer. 

Šola kot vzgojno-izobraževalna institucija predstavlja enega izmed pomembnejših dejavnikov 

pri oblikovanju življenjskega sloga otrok. Učitelji so odgovorni, da mlade izobražujejo in 

ozaveščajo o pomenu zdravja in zdravega načina življenja. Pri tem se moramo zavedati, da 

učitelji niso zgolj posredovalci informacij, povezanih z zdravjem in zdravim življenjskim 

slogom, temveč za učence predstavljajo tudi model vedenja in odnosa do zdravja in zdravega 

življenjskega sloga. Nezdružljivo je, da učitelji spodbujajo zdrav način življenja med učenci, 

njihova stališča in vedenja pa niso v skladu z načeli zdravega življenjskega sloga. Zato smo se 

odločili, da bomo raziskali, kako zdravo živijo učitelji ter kakšna stališča imajo do zdravega 

življenjskega sloga.  

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako zdrav je življenjski slog učiteljev in kakšna 

stališča imajo učitelji do zdravega načina življenja. Zanimalo nas je, katero je najpogostejše 

zdravju škodljivo vedenje med učitelji. Izvedeti smo želeli tudi, ali imajo učitelji, ki poučujejo 

vsebine zdravega življenjskega sloga, bolj zdrav življenjski slog in pozitivnejša stališča do 

zdravega življenjskega sloga v primerjavi z učitelji, ki teh vsebin ne poučujejo. Učitelji bodo z 

našo raziskavo pridobili informacije o tem, kako zdrav je njihov življenjski slog in kaj morajo 

spremeniti, da bodo živeli bolj zdravo. Rezultati in ugotovitve naše raziskave prispevajo k 

poznavanju življenjskega sloga učiteljev in ponujajo možnosti za oblikovanje ustreznih 

ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali življenjski slog učiteljev.  



Lovšin, K. (2022). Stališča in vedenje osnovnošolskih učiteljev na področju zdravega življenjskega 

sloga [Magistrsko delo]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

2 

2 TEORETIČNI DEL  

2.1 Življenjski slog 

Življenjski slog lahko opredelimo kot »značilen način življenja posameznika, ki ga določa 

skupina vedenj, ki se pojavljajo v določenem časovnem obdobju« (Milenković Kikelj idr., 

2015, str. 23). Življenjski oziroma vedenjski slog lahko definiramo tudi kot način življenja, ki 

ga posameznik živi, ter obsega aktivnosti, s katerimi posameznik vpliva na svoje zdravje 

(Povše, 2010). V vsakdanjem življenju vsak posameznik oblikuje svoje vzorce vedenja, ki 

pomembno prispevajo k telesnemu, duševnemu in duhovnemu zdravju ter h kakovosti življenja 

(Gabrijelčič Blenkuš, 2010). Življenjski slog posameznika lahko vključuje tako zdravju 

škodljiva kot zdravju naklonjena vedenja, zato pogosto ločujemo zdravju naklonjen/zdrav in 

zdravju škodljiv/nezdrav življenjski slog. Svetovna zdravstvena organizacija definira zdrav 

življenjski slog kot način življenja, ki zmanjšuje tveganje za razvoj bolezni in pojavnost 

prezgodnje smrti (WHO, 1999). Med izrazite vzorce z zdravjem povezanega vedenja sodijo: 

prehrana, telesna dejavnost in prakse vzdrževanja normalne telesne teže, obvladovanje stresa, 

uporaba različnih psihoaktivnih snovi, kot so alkohol, tobak in nedovoljene droge ter spanje 

(Milenković Kikelj idr., 2015).  

2.1.1 Zdravje (in determinante zdravja)  

Zdravje je ena od pomembnejših človekovih vrednot v današnjem času, ki jo ljudje pogosto 

začnemo ceniti šele ob nastopu bolezni. Zdravje je eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo 

na kakovost posameznikovega življenja (Povše, 2010). Vsak posameznik ima svojo opredelitev 

zdravja, ker ima zdravje za različne ljudi različen pomen, saj ga razumejo v različnem kontekstu 

(Milenković Kikelj idr., 2015). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zdravje definirano 

kot »stanje telesnega in duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma« 

(»Zdravje«, 2014). Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 1948 v svoji ustavi 

definirala zdravje kot »stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost 

bolezni ali slabotnosti« (Svalastog idr., 2017). Avtorji za boljše razumevanje zdravja danes 

ločujejo različne modele zdravja, med katerimi sta najbolj uveljavljena biomedicinski in 

biopsihosocialni model zdravja. V prvem modelu je zdravje opredeljeno kot odsotnost bolezni 

in/ali odsotnost invalidnosti, pojasnjuje pa se s patološkimi procesi in fiziološkimi dejavniki 

tveganja. Tovrsten model še vedno prevladuje na medicinskem področju. Ob koncu 20. stoletja 

pa se je razvil biopsihosocialni model, ki izpostavlja interakcijo človeka z njegovim družbenim 

in naravnim okoljem. V biopsihosocialnem modelu se zdrav posameznik prilagaja svojemu 

naravnemu in družbenemu okolju ter obvladuje nujne zahteve, dokler se njegovo telesno, 

duševno in zaznavno področje ne poruši. V tem modelu je torej zdravje še dodatno opredeljeno 

s kakovostjo življenja posameznika in njegovimi odnosi v skupnosti (Milenković Kikelj idr., 

2015).  

Dejavniki, ki vplivajo na zdravje posameznika in skupnosti so številni in med seboj kompleksno 

prepleteni, to so: socialno in ekonomsko okolje, zunanje okolje ter osebne značilnosti in 

življenjski slog. Vse naštete dejavnike imenujemo s skupno besedo determinante zdravja. 

Socialne determinante zdravja označujejo socialne in ekonomske razmere, v katerih ljudje 

živijo in delajo (Gabrijelčič Blenkuš, 2010). 
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Slika 1: Determinante zdravja (NIJZ, 2019). 

Socialno-ekonomski dejavniki vplivajo na zdravstvene izide, tako velja, da so posamezniki z 

višjimi dohodki bolj zdravi in obratno. Med okoljske dejavnike, ki vplivajo na zdravje 

posameznika in skupnosti, uvrščamo kakovosten zrak, pitno vodo, varno in zdravo hrano ter 

varno in zdravo bivalno okolje. Vsi našteti dejavniki pripomorejo k zdravju oziroma v 

nasprotnem primeru lahko privedejo do pojava globalnih bolezni. Pomembna determinanta, ki 

vpliva na zdravje posameznika, pa je tudi njegova dedna zasnova, ki jo posameznik pridobi ob 

rojstvu in pomembno zaznamuje njegovo življenje (Gabrijelčič Blenkuš, 2010).  

2.1.2 Pomen zdravega življenjskega sloga  

Raziskave kažejo, da so v Sloveniji in v ostalih članicah Evropske unije danes vodilni vzrok 

obolevnosti in smrtnosti nenalezljive kronične bolezni (primer: diabetes tipa 2, visok krvni tlak, 

rakava obolenja, debelosti itd.). Na nastanek nenalezljivih kroničnih bolezni vplivajo zelo 

različni dejavniki (tveganja), ki jih delimo v dve glavni skupini. Prva skupina so nespremenljivi 

(osebni), drugi pa spremenljivi (vedenjski) dejavniki tveganja. V prvo skupino uvrščamo 

dejavnike, na katere posameznik nima vpliva, to so starost, spol, prirojena dedna zasnova ipd., 

v drugo skupino pa uvrščamo vedenja, kot so kajenje, nezdravo prehranjevanje, nezadostna 

raven fizične aktivnosti ter prekomerno pitje alkohola. Vsi našteti spremenljivi vedenjski 

dejavniki tveganja predstavljajo z zdravjem povezan življenjski slog. Gre za skupino izrazitih 

vedenj, ki se pojavljajo konsistentno v nekem časovnem obdobju (Novak, 2010). Življenjski 

slog posameznika se nanaša na najrazličnejša področja življenja ter z njimi povezana stališča, 

vedenje in vrednote posameznika – npr. telesna aktivnost, prehrana, obvladovanje stresa, 

uporaba tobaka, alkohola, drog, spolnost, spanje ipd. (Novak, 2010). Življenjski slog se oblikuje 

od zgodnjega otroštva naprej pod vplivom izkušenj in življenjskih razmer.  

Med pomembne dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje življenjskega sloga, uvrščamo širše 

(starši, vrstniki, šola) in ožje življenjsko okolje ter socialne, kulturne, okoljske in ekonomske 

dejavnike (Milenković Kikelj idr., 2015). Zdrav življenjski slog ni ključen samo za zdravstvene 

kazalnike v ožjem smislu, ampak tudi za socialne in ekonomske ter druge kazalnike, saj je 

zdravje nujno potrebno za učno, delovno in državljansko aktivnost ter učinkovitost (Milenković 

Kikelj idr., 2015). 

V Sloveniji se z namenom krepitve, varovanja in ohranjanja zdravja populacije izvajajo 

programi promocije zdravja, ki so namenjeni tako zdravi populaciji kot tudi ranljivim 

skupinam. Programi promocije zdravja delujejo kot proces, ki omogoča ljudem, da povečajo 
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nadzor nad svojim zdravjem in da svoje zdravje tudi izboljšajo (Bajt in Jeriček Klanšček, 2017). 

Pomembno področje promocije zdravja je skrb za zdravje zaposlenih, saj je zdravje prvi pogoj 

za uspešno delo in delovanje organizacije. Programi za promocijo zdravja na delovnem mestu 

so namenjeni predvsem ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega 

počutja zaposlenih (Ministrstvo za zdravje, 2015).  

2.1.3 Medicina življenjskega sloga 

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2015 napovedala, da bo do leta 2020 dve tretjini vseh 

bolezni po svetu posledica nezdravega življenjskega sloga ljudi (Polak idr., 2015). Trenutno so 

v svetu kronične bolezni vodilni vzrok obolevnosti in umrljivosti. Medicina življenjskega sloga 

za razliko od običajne medicine ne temelji na zdravljenju kroničnih bolezni, ampak na njihovem 

preventivnem preprečevanju (Bodai idr., 2018). Gre za pristop, ki temelji na dokazih za 

zdravljenje in odpravo bolezni z zamenjavo nezdravih vzorcev vedenj z vedenji, ki pozitivno 

vplivajo na zdravje (American College of Lifestyle Medicine, b. d.). Zdravljenje z življenjskim 

slogom je preprosta, a učinkovita sprememba življenjskega sloga, ki lahko obrne potek, 

razveljavi ali ustavi napredovanje najpogostejših kroničnih bolezni ter jih pomaga preprečevati. 

Ena od ključnih novih odkritij je, da enake spremembe življenjskega sloga pomagajo obrniti 

potek različnih kroničnih bolezni, saj vsaka od njih vpliva na (in si deli) veliko skupnih 

osnovnih bioloških vzrokov, mehanizmov in poti (Ornish, D. in Ornish, A., 2020). Ena od 

pomembnih spoznanj te nove teorije je, da na kronične bolezni ne smemo gledati kot bistveno 

različne, temveč kot na različne manifestacije in izraze podobnih osnovnih mehanizmov, na 

katere ljudje močno vplivamo z vsakodnevno izbiro življenjskega sloga – na izboljšanje in 

poslabšanje. Za posamezne bolezni torej učinki sprememb življenjskega sloga niso specifični, 

ker življenjski slog vpliva na vse te mehanizme (Ornish, D. in Ornish, A., 2020). 

Pristop Ameriškega združenja medicine življenjskega sloga (ACLM) navaja 6 ključnih 

dejavnikov, ki omogočajo posameznikom kontrolo nad zdravjem, to so:  

1. prehrana, zasnovana na polnovrednih rastlinskih živilih, ki so bogata z vlakninami in 

hranilnimi snovmi;  

2. redna in dosledna telesna aktivnost, ki jo lahko vsakodnevno vzdržujemo vse življenje;  

3. obvladovanje stresa; 

4. prenehanje oziroma omejevanje uživanja substanc, ki povzročajo zasvojenost, kot so: 

prepovedane droge, alkohol, tobak; 

5. ustrezna kakovost in čas spanja; 

6. odnosi (ljubezen, družbena opora, intimnost) (American College of Lifestyle Medicine, 

b. d.).  

2.1.4 Učiteljski poklic z vidika vpliva na zdravje in življenjski slog  

Delavci v različnih poklicih so na delovnih mestih izpostavljeni obremenitvam, ki lahko 

povzročijo akutno ali kronično okvaro njihovega zdravja. Delimo jih na: 

‒ nefiziološke delovne razmere, 

‒ škodljive fizikalne dejavnike, 

‒ škodljive kemične dejavnike, 

‒ škodljive biološke dejavnike, 

‒ škodljive psihološke dejavnike, 

‒ škodljive socialno-ekonomske dejavnike (Bilban, 1999). 

Učitelji se pri svojem poklicu srečujejo predvsem z nefiziološkimi delovnimi razmerami in s 

škodljivimi psihološkimi dejavniki. Med nefiziološke delovne razmere uvrščamo: delovni čas, 
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tempo, ritem in intenzivnost dela, statične obremenitve in preobremenjenost posameznih 

organskih sistemov in organov. Škodljivi psihološki dejavniki pa so: odgovornost, delo z 

ljudmi, časovni pritiski ter nefiziološki in nesocialni ritem (Bilban, 1999).  

Učitelji so strokovnjaki, ki so zadolženi za organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa in v 

skupnem sodelovanju z učenci uresničujejo cilje in naloge vzgoje in izobraževanja. V šolskem 

sistemu so učitelji ujeti v tri različne relacije, ki določajo njihov položaj in vlogo. Učitelji so 

hkrati javni uslužbenci, strokovnjaki na svojem področju, so pa tudi osebe s svojimi 

osebnostmi. Vse tri vloge učitelja so zelo pomembne, saj so vedno prisotne in se med seboj 

prepletajo, nobene ni mogoče izključiti, zato morajo delovati bolj ali manj usklajeno 

(Podržavnik, 2020). Učitelji so vse pogosteje pod stresom zaradi usklajevanja njihovih vlog, 

vse večjih delovnih obremenitev, neprimernega vedenja otrok, pritiskov staršev in vse večje 

količine administrativnega dela (Mrakič, 2020). Poklic učitelja je stresen, nekateri ga uvrščajo 

celo med tri najbolj stresne poklice (Podržavnik, 2020). Izpostavljenost dolgotrajnemu 

prekomernemu delovanju stresa na posameznika lahko vodi v izgorelost in depresijo (Bajt idr., 

2015). Glede na rezultate raziskav naj bi bil učiteljski poklic eden izmed najbolj ogroženih za 

pojavnost izgorelosti (Mrakič, 2020). Raziskave kažejo, da stres v poklicih na področju 

izobraževanja pogosto povzroča zdravstvene težave (Drobnič Vidic, 2014). Izpostavljenost 

stresu se lahko kaže na različne načine, posledice pa so vidne na telesnem in duševnem zdravju 

(Levovnik, 2014).  

Stres negativno vpliva na življenjski slog učiteljev, saj lahko povzroča težave s spanjem, 

spremenjen ritem prehranjevanja in pretirano rabo psihoaktivnih snovi in poživil (tobak, 

alkohol, droge ...) (Bajt idr., 2015).  

2.1.5 Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju  

Luksemburška deklaracija iz leta 1997 opredeljuje promocijo zdravja na delovnem mestu kot 

»skupno prizadevanje delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in boljšega 

počutja ljudi na delovnem mestu« (ENWHP, 2012). Zaposleni v vzgoji in izobraževanju 

opravljajo delo, ki je neposredno povezano z otroki in mladino. Zdravje in počutje zaposlenih 

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah vpliva na ljudi, s katerimi so v stiku, zato se pozitivni 

učinki promocije zdravja prenašajo tudi na otroke, učence in dijake (Podjed in Željeznov 

Seničar, 2016). Počutje zaposlenih in njihovo zdravstveno stanje se odražata tako v službi kot 

v zasebnem življenju. Visok delež zdravstvenih težav in slabega počutja izvira iz delovnega 

okolja zaposlenih. Programi promocije zdravja na delovnem mestu prinašajo mnogo koristi za 

zaposlene. Zaposlenim zdravo delovno okolje omogoča ohranjanje oziroma izboljšanje 

zdravstvenega stanja, poveča zavest in motivacijo za zdrav način življenja, pripomore k 

boljšemu počutju, nižjim stroškom zdravljenja oziroma odsotnosti z dela ter boljši klimi in 

odnosi s sodelavci (Podjed in Željeznov Seničar, 2016). Programi za promocijo zdravja na 

delovnem mestu pozitivno vplivajo na življenjski slog zaposlenih, saj pomagajo ljudem, da 

opustijo vedenja, ki negativno vplivajo na zdravje (Podjed in Željeznov Seničar, 2016). 

Promocija zdravja na delovnem mestu vključuje pet ključnih elementov, ki so prikazani na sliki 

2.  
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Slika 2: Elementi promocije zdravja na delovnem mestu (Podjed in Željeznov Seničar, 2016). 

2.1.5.1 Evropska mreža zdravih šol  

Koncept mrež šol, ki se zavzemajo za promocijo zdravja, se je razvil že v 80. letih prejšnjega 

stoletja ob podpori strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in 

Evropske komisije. Glavni namen evropske mreže zdravih šol je pozitivno vplivanje na zdravje 

vseh prisotnih v šoli, tako s svojimi vrednotami in principi dela kot tudi z razvojem in širitvijo 

kakovostnih preizkušenih programov za promocijo zdravja (Gregorič idr., 2016). Zdrava šola 

je opredeljena kot »šola, ki izvaja strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, blaginjo ter 

razvoj socialnega kapitala učencev ter učiteljev in ostalega šolskega osebja« (Bevc, 2014, str. 

3). Promocijo zdravja v šolskem okolju lahko opredelimo kot katerokoli dejavnost, s katero 

vplivamo na zdravje celotne šolske skupnosti tako, da ga zaščitimo in/ali izboljšamo (Bevc, 

2014). Zdravje in izobraževanje sta med seboj neločljivo povezana, zato je promocija zdravja 

v šolskem okolju nujno potrebna. Dokazano je, da so zdravi otroci bolj uspešni pri učenju ter 

da je izobrazba v odraslem življenju pomembna za ekonomski položaj in zdravstvene izide. 

Promocija zdravja med delavci šole lahko pripomore k manjši odsotnosti z dela, boljšemu 

počutju in večjemu zadovoljstvu pri delu. Učitelji, ki so vključeni v dejavnosti promocije 

zdravja na šoli, so lahko s svojimi vedenji pozitiven zgled učencem (Gregorič idr., 2016).  

2.2 Vedenja, povezana z zdravjem  

2.2.1 Prehranjevalne navade 

Prehranjevalna navada oziroma prehranjevalni vzorec je način prehranjevanja posameznika, 

skupine ali družbe kot celote in je značilna za določen kulturni kontekst. Vključuje količino in 

izbor živil, delež posameznih živil v prehrani, način priprave hrane ter pogostost in 

razporejenost uživanja obrokov hrane (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009). Nezdrave 

prehranjevalne navade so ključni dejavnik tveganja pri razvoju nenalezljivih kroničnih bolezni 

(Gregorič in Fajdiga Turk, 2018). S spreminjanjem in obvladovanjem prehranjevalnih navad 

lahko izboljšamo kakovost življenja in zmanjšamo tveganje za razvoj kroničnih bolezni 

(Gregorič in Fajdiga Turk, 2018).  

Na prehransko vedenje in prehranjevalne navade vplivajo številni fiziološki procesi in 

nefiziološki dejavniki. Fiziološki procesi potekajo v telesu in regulirajo procese, ki so povezani 

z vrsto in količino zaužite hrane. Poleg fizioloških procesov pa na količino in vrsto zaužite 

hrane vplivajo tudi čustva, socialni dejavniki, dnevni ritem, razpoložljivost, dostopnost in cena 
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hrane. Na izbor hrane pomembno vpliva posameznikova interakcija med naravnim in socialnim 

okoljem, v katerem se prehranjuje. Naravno okolje je pomembno z vidika dostopnosti in 

razpoložljivosti hrane, ki vpliva na to, katero hrano ima posameznik možnost uživati. Socialno 

in kulturno okolje pa ne vpliva zgolj na razpoložljivost hrane, ampak tudi na to, katero hrano 

bo posameznik izbral za uživanje. Prehranjevalne navade ljudi se v mesecih in letih po rojstvu 

zelo hitro spreminjajo. Spreminja se predvsem izbor živil, ki jih posameznik uživa, kakor tudi 

frekvenca in dnevni ritem uživanja obrokov (Kostanjevec, 2013).  

Pravilne prehranjevalne navade so tiste, ki ob upoštevanju vseh vplivov (socialni, ekonomski, 

kulturni itd.) omogočajo, da je prehrana posameznika, skupine ali družbe skladna s priporočili 

za zdravo prehrano (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009). »Zdrava prehrana oziroma zdravo 

prehranjevanje vključuje varno, energijsko in hranilno uravnoteženo in varovalno hrano, ki 

ohranja in krepi človekovo zdravje« (Hlastan Ribič, 2009, str. 2).  

2.2.1.1 Elementi zdravega prehranjevanja  

Med elemente zdravega prehranjevanja uvrščamo ritem prehranjevanja, način porazdelitve 

dnevnih energijskih potreb v posameznih obrokih hrane, mikro- in makrohranilno sestavo živil 

ter način priprave in uživanja hrane. Priporočen ritem prehranjevanja naj bi obsegal 3 do 6 

obrokov dnevno, od tega 3 glavne obroke (zajtrk, kosilo in večerja) in 1 do 3 dopolnilne obroke 

(malice). Med posameznimi obroki naj bi bil 3- do 4-urni presledek, zadnji obrok pa naj bi 

zaužili 2 ali 3 ure pred spanjem. Pri uživanju treh obrokov dnevno je porazdelitev dnevnih 

potreb energijskega vnosa za posamezne obroke naslednja: 40 % zajtrk, 40 % kosilo in 20 % 

večerja. Pri petih dnevnih obrokih pa: 20–25 % zajtrk, 10–15 % dopoldanska malica, 35–40 % 

kosilo, 5–10 % popoldanska malica in 15–20 % večerja. V dnevni jedilnik moramo vključiti 

živila iz vseh skupin. Ogljikovi hidrati naj bi obsegali 50 do 75 % dnevnih energijskih potreb, 

maščobe 15 do 30 % in beljakovine 10 do 15 %. Priporočljivo je, da v prehrano vključimo čim 

več varovalnih živil, ki s svojimi naravnimi sestavinami ohranjajo in varujejo človekovo 

zdravje. Zdrava prehrana je povezana tudi z načinom priprave hrane. Za pripravo zdrave hrane 

je treba izbrati ustrezne termične in mehanske postopke obdelave živil, ki čim bolje ohranijo 

količino in kakovost zaščitnih snovi (vitaminov in mineralov). Načini priprave hrane, ki to 

omogočajo, so: kuhanje v majhni količini vode, soparjenje, dušenje, pečenje v foliji ipd. 

Priporočeno je, da uživamo hrano v mirnem okolju, sede in v prijetni družbi. Hrano moramo 

dobro prežvečiti in uživati počasi. Za posamezne obroke hrane si moramo vzeti dovolj časa, za 

glavne obroke okoli 20 do 30 minut, za vmesne obroke pa 10 do 15 minut (Gabrijelčič Blenkuš 

in Kuhar, 2009).  

2.2.1.2 Priporočila zdravega prehranjevanja 

Inštitut za varovanje zdravja je leta 2009 izdal priporočila za zdravo prehranjevanje, ki temeljijo 

na priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije in CINDI Slovenija, prilagojena pa so 

prehranjevalnim navadam Slovencev. Razdeljena so na dvanajst korakov, ki jih je treba 

upoštevati za zdrav način prehranjevanja. Priporočila zdravega prehranjevanja, povzeta po 

Hlastan Ribič (2009), so:  

1. IMETI MORAMO REDNE OBROKE TER OB JEDI UŽIVATI 

Na dan naj bi imeli med 3 in 5 obrokov. Dan moramo začeti z zajtrkom, ki je najpomembnejši 

obrok dneva. Za obroke moramo izbirati pestro hrano, ki naj vsebuje več živil rastlinskega kot 

živalskega izvora. V obroku mora prevladovati zelenjava, sadje in ogljikohidratna živila. 

2. IZBIRATI MORAMO ŽIVILA IZ POLNOVREDNIH ŽIT IN ŽITNIH IZDELKOV 

Pomembno je, da v prehrano vključimo žita, saj vsebujejo veliko vitaminov, mineralov, 
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nenasičenih maščobnih kislin in vlaknin.  

3. VEČKRAT NA DAN MORAMO UŽIVATI RAZLIČNE VRSTE LOKALNO 

PRIDELANEGA SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE  

Sadje in zelenjava sta biološko visokovredni skupini živil z nizko energijsko gostoto. Vsebujeta 

veliko zaščitnih snovi (vitamini, minerali, vlaknine, antioksidantov ...), ki so v tipični barvi 

sadja in zelenjave, zato je priporočljivo uživati čim bolj barvno raznoliko sadje in zelenjavo. V 

dnevno prehrano moramo vključiti od 150 do 250 gramov sadja in od 250 do 400 gramov 

zelenjave, odvisno od dnevnih energijskih potreb posameznika.  

4. NADZOROVATI MORAMO VNOS KOLIČINE ZAUŽITE MAŠČOBE, VEČINO 

NASIČENIH MAŠČOB (ŽIVALSKIH MAŠČOB) JE TREBA NADOMESTITI Z 

NENASIČENIMI RASTLINSKIMI OLJI 

Nasičene maščobne kisline in transmaščobne kisline, ki jih najdemo v ocvrtih živilih, so zdravju 

škodljive. Za pripravo obrokov je priporočljivo uporabljati različna kakovostna rastlinska olja, 

kot so repično olje, oljčno olje, sončnično olje, koruzno olje in druga kakovostna rastlinska olja. 

Najmanj enkrat na teden je treba v jedilnik vključiti mastne morske ribe, ki so pomemben vir 

esencialnih maščobnih kislin.  

5. MASTNO MESO IN MESNE IZDELKE NADOMESTIMO S STROČNICAMI, RIBAMI, 

PERUTNINO ALI PUSTIM MESOM 

Meso je bogat vir beljakovin, vitaminov in mineralov, vendar pa lahko meso in predvsem mesni 

izdelki vsebujejo velik delež skupnih in nasičenih maščob. Namesto mesa lahko uživamo 

stročnice in oreške, ki so bogat vir rastlinskih beljakovin.  

V tedenski jedilnik vključimo rdeče meso od dvakrat do trikrat ter od enkrat do trikrat perutnino. 

Od enkrat do dvakrat tedensko je priporočljivo, da imamo dan brez mesa, ki ga nadomestimo z 

jajci, mlečnimi izdelki, stročnicami in izdelki iz stročnic.  

6. DNEVNO MORAMO UŽIVATI PRIPOROČENE KOLIČINE MANJ MASTNEGA 

MLEKA IN MANJ MASTNIH MLEČNIH IZDELKOV 

Mleko ima visoko biološko in hranilno vrednost, saj predstavlja bogat vir beljakovin, ki 

vsebujejo življenjsko pomembne esencialne aminokisline.  

Je bogati vir kalcija in vitaminov A, D, E in K. Priporočljivo je uživati manj mastno mleko in 

manj mastne sire. Dnevna priporočena količina mleka je od 4 dl do 6 dl.  

7. JEJMO MANJ SLANO HRANO 

Za odraslega je priporočen dnevni vnos soli 5 g/dan, kar predstavlja eno čajno žličko soli na 

dan, vključno s soljo, prisotno v živilih. Za zmanjšanje uporabe soli moramo uživati živila, ki 

nimajo dodane soli ter omejiti vnos hrane z veliko soli, kot so: predelana, polpripravljena in 

pripravljena živila, mesni izdelki, pice, konzervirana hrana, slani prigrizki, instant juhe ipd. 

Namesto soli lahko uporabimo sveže, suhe ali zmrznjene začimbe.  

8. OMEJIMO UŽIVANJE SLADKORJA IN SLADKIH ŽIVIL  

V dnevni obrok hrane naj ne bi vključili več kot 5 do 10 % dodanih sladkorjev v okviru 

energijsko priporočenega dnevnega vnosa oziroma ne več kot 3 žličke na 1000 kcal/dan. Hrano 

moramo zmerno sladkati in izbirati živila, ki vsebujejo malo sladkorja. Izogibamo se uživanju 

tako belega kot tudi rjavega sladkorja.  
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9. DNEVNO MORAMO ZAUŽITI DOVOLJ TEKOČINE   

Dnevno telo potrebuje od 1,5 do 3 l tekočine. Priporočljivo je, da pijemo pijačo brez dodanih 

sladkorjev: navadno vodo, mineralno vodo ali čaje in razredčene sadne in zelenjavne sokove. 

Voda, ki jo pijemo, mora biti zdravstveno ustrezna. 

10. OMEJITI MORAMO UŽIVANJE ALKOHOLA  

Za navajanje količine alkoholnih pijač uporabljamo enote. Ena enota alkoholne pijače vsebuje 

10 g alkohola in predstavlja 1 deciliter (dl) vina, 2,5 dl piva in 0,3 dl žganja. Meje uživanja 

alkohola za moške so ne več kot 14 enot tedensko in ne več kot 5 enot ob priložnosti, za ženske 

pa ne več kot 7 enot tedensko in ne več kot 3 enote ob priložnosti.   

11. HRANO JE TREBA PRIPRAVLJATI ZDRAVO IN HIGIENSKO  

Za pripravo in obdelavo hrane je treba izbrati ustrezne mehanske in toplotne postopke, ki 

ohranijo naravno hranilno vrednost živil in zvišajo biološko vrednost živil.  

12. PRIMERNA TELESNA AKTIVNOST ZA OHRANJANJE NORMALNE TELESNE 

MASE  

Redna telesna dejavnost zmerne intenzivnosti, vsaj eno uro dnevno, in uravnotežena prehrana 

pomagata pri vzdrževanju normalne telesne mase.  

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 2019 izdala priporočila za zdravo 

prehranjevanje odraslih, ki so naslednja:  

‒ priporočeno vsakodnevno uživanje sadja, zelenjave, stročnic, oreškov in polnozrnatih 

izdelkov;  

‒ vsaj pet porcij dnevno zaužitega sadja in zelenjave (vsaj 400 g); 

‒ - omejitev skupnega energijskega vnosa iz prostih sladkorjev na približno 12 žličk (do 

50 g);  

‒ omejitev skupnega energijskega vnosa iz maščob na manj kot 30 %;  

‒ omejitev količine zaužite soli na manj kot 5 g na dan, uporaba jodirane soli (WHO, 

2019).  

2.2.1.3 Determinante zdravega prehranjevanja  

Zorbas idr. so naredili sistematični pregled in meta-etnografsko sintezo literature, da bi odkrili 

dejavnike, ki vplivajo na zdrav način prehranjevanja. Odkrili so, da dejavniki v individualnem, 

socialnem, življenjskem in prehranskem okolju vplivajo na zdravo prehranjevanje 

posameznika. Na individualni ravni na posameznikovo odločitev o načinu prehranjevanja 

vplivajo predvsem njegovo znanje in spretnosti, psihološki dejavniki (dojemanje samega sebe, 

čustveno stanje in duševno počutje), prepričanja in stališča, fiziološke preference in navade 

(Zorbas idr., 2018). 

Pomanjkanje znanja iz vsebin na področju hrane in prehrane predstavlja oviro za zdrav način 

prehranjevanja. Poleg znanja tudi kuharske spretnosti posameznika vplivajo na način 

prehranjevanja, saj je za pripravo zdravih obrokov treba usvojiti veščine za opravljanje 

osnovnih postopkov mehanske in toplotne obdelave in priprave živil. Pomanjkanje kuharskih 

veščin je pogost zaviralni dejavnik za zdravo prehranjevanje ljudi. Zdrav način prehranjevanja 

podpirajo pozitivna stališča in prepričanja ljudi, da zdrava hrana prepreči bolezni, omogoča 

vzdrževanje normalne telesne teže ter daljša življenjsko dobo.  
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Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na zdrav način prehranjevanja (Prirejeno po Zorbas idr., 2018). 

Prav tako negativno naravnana stališča in prepričanja v zvezi s hrano privedejo do nezdravega 

prehranjevanja, kot je na primer zavračanje uživanja sadja in zelenjave zaradi bojazni 

negativnega vpliva pesticidov na zdravje. Fiziološke preference so individualne in se nanašajo 

predvsem na občutek sitosti in lakote, občutek zadovoljstva po zaužitju hrane ter na preference 

za določene okuse. Za nezdravo hrano se ljudje pogosto odločijo zato, ker je bolj okusna, je 

hitro pripravljena in bolj nasitna. Vzgoja in prehrana v zgodnjem otroštvu sta ključna dejavnika 

za zdravo ali nezdravo prehranjevanje odraslih. Ker se prehranjevalni vzorci prenašajo iz 

starejših na mlajše generacije, je pomembno spodbujanje razvijanja zdravih prehranjevalnih 

navad že od zgodnjega otroštva naprej (Zorbas idr., 2018). 

Na socialni ravni imajo velik vpliv na prehranjevanje posameznika njegova socialna mreža, 

družbeno-kulturne norme in pričakovanja ter trženje in mediji. Prehranjevanje je družbena 

dejavnost, zato družba, v katero smo vključeni na različnih ravneh (delovno mesto, družina, 

prijatelji, šola in druge skupnosti), posredno ali neposredno vpliva na način prehranjevanja. 

Družbeno-kulturne norme in prepričanja glede tradicionalnih načinov prehranjevanja v veliki 

meri prispevajo k nezdravemu prehranjevanju ljudi. Marketinški in medijski komunikacijski 

kanali pomembno vplivajo na izbiro hrane, saj pogosto oglašujejo nezdravo hrano, katerih 

ciljna skupina so predvsem mlajši. Prehransko okolje, v katerem posameznik živi, je določeno 

s ceno in cenovno dostopnostjo hrane, razpoložljivostjo hrane ter značilnostmi hrane. Ljudje z 

nizkim socialno-ekonomskim položajem se pogosto prehranjujejo nezdravo, saj si ne morejo 

privoščiti hrane, skladne s smernicami zdravega načina prehranjevanja. Poleg cenovne 

dostopnosti pa na zdravo prehranjevanje vplivata tudi dostopnost in razpoložljivost zdrave 

hrane v okolju, kjer živimo (Zorbas idr., 2018). 

Na izbiro zdrave/nezdrave hrane vplivajo tudi lastnosti hrane, kot sta kakovost in pokvarljivost 

hrane. Mnogo ljudi se ne odloča za uživanje sadja in zelenjave zato, ker so negotovi glede 

njegove kakovosti in pokvarljivosti (Zorbas idr., 2018). Na prehranjevalno vedenje pa vpliva 

tudi življenjsko okolje posameznika. Raziskave so pokazale, da ljudje pogosto kot razlog za 

nezdravo prehranjevanje navajajo pomanjkanje časa. Nakup in priprava zdrave hrane namreč 

zahteva več časa v primerjavi z nakupom nezdrave hrane, zato se ljudje pogosto nezdravo 

prehranjujejo (Zorbas idr., 2018).  

Pregled in sinteza literature kaže na to, da je poznavanje individualnih dejavnikov izbire hrane 
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posameznika (fiziološko stanje, osebne preference hrane, prehransko znanje, psihološki 

dejavniki) nujno potrebno, vendar pa ni zadostno za razlago prehranjevalnega vedenja, ki je 

zelo kompleksno in vpeto v različne kontekste. Dejavniki prehranjevalnega vedenja vključujejo 

široko paleto kontekstualnih dejavnikov, kot so medosebno okolje, ki ga ustvarjajo družina, 

vrstniki, in fizično okolje, ki določa razpoložljivost in dostopnost hrane, ekonomsko okolje, v 

katerem je hrana blago, ki se trži za dobiček, ter družbeno okolje, v katerem družbeni status 

(dohodek, izobrazba in spol) in kultura, v kateri živimo, nevidno vplivata na izbiro hrane in 

način prehranjevanja (Reine, 2005).  

2.2.1.4 Prehranjevalne navade učiteljev 

Rezultati raziskave različnih vidikov prehranjevanja prebivalcev Slovenije iz leta 2017/2018 so 

pokazali, da je čezmerna prehranjenost in debelost v Sloveniji velik javnozdravstveni problem. 

Kar tri četrtine starejših odraslih ima čezmerno telesno maso in debelost, malo več kot polovico 

pa je takih odraslih. Indeks telesne mase (ITM) se povečuje s starostjo in je višji med 

mladostniki, odraslimi moškimi in starejšimi ženskami (Gregorič idr., 2019). Rezultati na 

področju prehranjevanja raziskave, ki se imenuje Z zdravjem povezan vedenjski slog 

prebivalcev Slovenije iz leta 2016, so pokazali, da se polovica odraslih prebivalcev Slovenije 

prehranjuje pretežno nezdravo. Nezdravo se prehranjuje največ moških, mlajših odraslih, manj 

izobraženih ljudi in ljudi v nižjem družbenem sloju (Gregorič in Fajdiga Turk, 2018).  

V raziskavi različnih vidikov prehranjevanja prebivalcev Slovenije je bilo ugotovljeno, da se 

navada zajtrkovanja med tednom pri odraslih ni bistveno spremenila v zadnjem desetletju. Manj 

redko zajtrkujejo moški, najmanj redko pa poklicno izobraženi moški. Skoraj četrtina vseh 

odraslih, ki po starosti sodijo v aktivno populacijo, med tednom nikoli ne zajtrkuje. Pri uživanju 

obrokov so manj redni odrasli v aktivni dobi in moški v primerjavi z ženskami. Odrasli glede 

količin izstopajo po zaužitju največ mesa in mesnih izdelkov (190 g na dan), kar občutno 

presega priporočene vrednosti (Gregorič idr., 2019). Pri odraslih je bilo zaznano, da zaužijejo 

premalo rib, stročnic in sveže zelenjave, sadja pa zaužijejo skoraj dovolj. V zadnjem desetletju 

je prišlo tudi do velikih sprememb, ki so vplivale na vedenje potrošnikov pri izbiri hrane. Pri 

izbiri hrane je za potrošnike še vedno najpomembnejši okus, poleg okusa pa je potrošnikom vse 

bolj pomemben tudi izvor hrane. Potrošniki se danes vse bolj odločajo za lokalno ekološko 

pridelano hrano. Izbira živil pa je še vedno v veliki večini socialno-demografsko zaznamovana, 

najpogosteje jo določa spol, starost, izobrazba in materialni standard potrošnika. V zadnjem 

desetletju se povečuje trend boljše ozaveščenosti prebivalstva o zdravem načinu 

prehranjevanja, saj se vse več potrošnikov odloča za nakup zdravju naklonjene hrane.  

Zaznano je bilo, da se največ potrošnikov odloča za nakup izdelkov z manj sladkorja, sledi 

izbira izdelkov z manj maščobe, najmanj pa je takih, ki se odločajo za izdelke z manj soli 

(Gregorič idr., 2019). 

V Turčiji so leta 2017 izvedli raziskavo, v kateri so želeli raziskati, kakšne so prehranjevalne 

navade učiteljev iz različnih osnovnih šol v Ankari. Rezultati raziskave so pokazali, da več kot 

polovica anketiranih učiteljev zaužije dnevno 3 obroke, od tega je polovico učiteljev izjavilo, 

da pogosto preskočijo glavne obroke, med katerimi sta bila najpogostejša zajtrk in kosilo. Med 

glavne razloge za preskakovanje obrokov so učitelji navedli pomanjkanje časa, apetita in navad. 

Večina učiteljev med glavnimi obroki uživa prigrizke, najpogosteje sadje. Najpogosteje zaužita 

pijača med učitelji je čaj. Ena četrtina učiteljic in nekaj manj kot polovica učiteljev je izjavilo, 

da jedo hitro. Hitrost uživanja hrane je povezana s pojavnostjo debelosti. Zaznano je bilo, da 

učitelji uživajo premalo mleka in mlečnih izdelkov, rib, jajc ter zelenjave (Kangalgil idr., 2017). 

V Južni Ameriki so leta 2018 na univerzi v Čilu izvedli raziskavo, v kateri so raziskovali, 
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kakšno je mnenje učiteljev o njihovih prehranjevalnih navadah. V raziskavi je bilo ugotovljeno, 

da so prehranjevalne navade učiteljev slabe, kot razlog za to so učitelji navedli pomanjkanje 

časa, denarja in volje za izboljšanje prehranjevalnih navad. Učitelji so izpostavili, da je njihov 

poklic zelo stresen, kar vpliva na vsakodneven način prehranjevanja in posledično vodi do 

nerednega uživanja obrokov in povečanega uživanja nezdrave hrane (Vio idr., 2018). 

Memisova in Sanlierjeva (2010) sta v svoji raziskavi analizirali prehranjevalne navade 

medicinskih sester in učiteljev. Medicinske sestre in učitelji imajo pomembno vlogo pri 

spodbujanju in promociji zdravega načina prehranjevanja v družbi. V raziskavi je bilo 

ugotovljeno, da imajo učitelji boljše prehranjevalne navade v primerjavi z medicinskimi 

sestrami. Učitelji vsakodnevno uživajo meso, jajca, mleko in mlečne izdelke, sadje in zelenjavo 

ter rastlinska olja namesto živalskih maščob (Memis in Sanlier, 2010).  

2.2.2 Telesna dejavnost  

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je telesna dejavnost opredeljena kot kakršno 

koli telesno gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je poraba energije nad 

ravnjo mirovanja. Široka opredelitev pojma kaže na to, da so pomembne vse vrste telesne 

dejavnosti, od vsakodnevne hoje ali kolesarjenja v transportne namene, plesa, tradicionalnih 

iger in razvedril, vrtnarjenja in hišnih opravil pa do športa in namerne telesne dejavnosti (Cavill 

idr., 2007). Ločimo dve vrsti telesne dejavnosti: šport in telesno vadbo. Šport je organizirana 

in načrtovana vadba, ki vključuje določeno obliko tekmovanja, medtem ko je telesna vadba 

namenjena izboljšanju telesne pripravljenosti in zdravja (Drev, 2013).  

Izraz telesna dejavnost za krepitev zdravja (angl. »Health Enhancing Physical Activity«) je 

mednarodno razširjen izraz, ki poudarja povezavo med gibanjem in zdravjem. Izraz se 

osredotoča na vsako obliko telesne dejavnosti, ki koristi zdravju in funkcionalni sposobnosti 

brez nepotrebne škode ali tveganja (Cavill idr., 2007).   

Aktiven način življenja je način življenja, pri katerem se vsakodnevna telesna dejavnost 

povezuje z rednimi vsakodnevnimi opravili (Cavill idr., 2007). Aktiven življenjski slog pomeni 

zmanjšanje časa sedenja oziroma telesne nedejavnosti ter izkoriščanje vsakodnevnih priložnosti 

za gibanje (Maučec Zakotnik idr., 2015).  

Sodoben način življenja postaja čedalje bolj nedejaven in vse bolj sedeč, kar se kaže v mnogih 

negativnih posledicah na zdravju organizma, vsakodnevnem delovanju in počutju. Neprekinjen 

čas daljšega sedenja je dokazano povezan z razvojem različnih motenj, povezanih z zdravjem 

in nastankom kroničnih nenalezljivih bolezni. Sedeč način življenja lahko vpliva na splošno 

umrljivost kot tudi na umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni (Maučec Zakotnik idr., 2015). 

Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj pripomore k boljšemu telesnemu 

in duševnemu zdravju in izboljša kakovost življenja. Različne epidemiološke raziskave so 

pokazale, da telesna dejavnost varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni. Telesna 

dejavnost pomaga pri krepitvi mišic in kosti, vzdržuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti 

telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije ter pomaga pri krepitvi samozavesti. V 

kombinaciji z zdravim načinom prehranjevanja telesna dejavnost omogoča vzdrževanje 

normalne telesne teže in varuje pred pojavom debelosti (Drev, 2013).  

2.2.2.1 Priporočila o telesni dejavnosti za zdravje  

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije morajo odrasli na teden (v starostni skupini 

od 18 do 64 let) opraviti vsaj 150 do 300 minut zmerne aerobne telesne dejavnosti ali 75–150 
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minut intenzivne aerobne telesne dejavnosti oziroma ustrezno kombinacijo telesne dejavnosti 

obeh intenzivnosti za ohranjanje zdravja (WHO, 2020).  

Za dodatne koristi za zdravje je priporočljivo, da odrasli izvajajo vsaj dvakrat na teden še vaje 

za krepitev mišic. Za izboljšanje zdravja morajo odrasli tedensko opraviti več kot 300 minut 

zmerne aerobne telesne dejavnosti ali več kot 150 minut intenzivne aerobne telesne dejavnosti 

oziroma ustrezno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti (WHO, 2020).   

Ločimo aerobno in anaerobno telesno dejavnost. Pri aerobni telesni dejavnosti sodelujejo velike 

mišice v našem telesu, ki se ritmično premikajo dlje časa (WHO, 2020). Z aerobno telesno 

aktivnostjo ohranjamo in izboljšujemo splošno vzdržljivost. Med aerobne dejavnosti uvrščamo: 

hojo, tek, plavanje, kolesarjenje, nogomet, košarko ipd. (Drev, 2013). Anaerobna telesna 

dejavnost pa je sestavljena iz kratkih intenzivnih vadb, kot so na primer dvigovanje uteži in 

sprinti. Pri tovrstni vadbi se v mišicah porabi več kisika, kot ga je na voljo. Z anaerobno vadbo 

krepimo moč mišic, mišično maso in fleksibilnost telesa (WHO, 2020).   

Telesno dejavnost lahko izvajamo na treh različnih ravneh intenzivnosti. Telesna dejavnost je 

lahko nizko, zmerno ali visoko intenzivna. Intenzivnost telesne dejavnosti lahko ocenimo tako, 

da spremljamo občutek napora, zadihanosti in zmožnost govorjenja med telesno dejavnostjo. 

Pri nizko intenzivni telesni dejavnosti ne občutimo napora, nismo zadihani in se lahko normalno 

pogovarjamo. Srčni utrip je pri nizko intenzivni vadbi manjši od 50 % maksimalnega srčnega 

utripa. Pri zmerno intenzivni telesni dejavnosti občutimo nekaj napora, se ogrejemo, rahlo 

zadihamo in se med dejavnostjo lahko pogovarjamo. Srčni utrip je pri zmerno intenzivni telesni 

dejavnosti med 50–70 % maksimalnega srčnega utripa. Pri visoko intenzivni dejavnosti pa se 

precej ogrejemo, zadihamo, potimo in se težje pogovarjamo. Srčni utrip je pri visoko intenzivni 

telesni dejavnosti med 70–85 % maksimalnega srčnega utripa (NIJZ, 2020a). 

Pri načrtovanju telesne dejavnosti je treba upoštevati načelo učinkovite vadbe in načelo 

uravnotežene vadbe. Načelo učinkovite vadbe imenujemo tudi načelo FITT. Kratica FITT 

označuje štiri ključne točke vsake telesne vadbe: frekvenca (pogostost), intenzivnost, trajanje 

in tip (vrsto vadbe). FITT za odrasle vključuje redno vadbo vsaj 5-krat na teden in vsaj zmerno 

intenzivno vadbo. Trajanje telesne vadbe za odrasle naj bi bilo 150 minut zmerne intenzivne ali 

75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden oziroma najmanj 30 minut dnevno. Za 

odrasle se priporočajo raznovrstne aerobne vaje, različne vaje za krepitev mišic, koordinacijo, 

ravnotežje, gibljivost in sprostitev. Pri načrtovanju vsakodnevne telesne dejavnosti je treba 

upoštevati tudi načelo uravnotežene vadbe, ki zagovarja vključevanje raznolike telesne 

dejavnosti v vsakodnevno vadbo z namenom celovitejšega gibalnega razvoja telesa ter 

uravnoteženega obremenjevanja pomembnih organskih sistemov in mišičnih skupin (NIJZ, 

2020a).  

 
Slika 4: Shema uravnotežene vadbe (NIJZ, 2020a). 
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Slika 5: Piramida telesne dejavnosti (NIJZ, 2020a). 

Piramida telesne dejavnosti (slika 4) je sestavljena iz štirih ravni. Čisto spodnja raven 

predstavlja aktiven življenjski slog, ki naj bi obsegal največji del vsakodnevne telesne 

dejavnosti posameznika. Aktivni življenjski slog vključuje gibanje v vsakodnevnem življenju, 

ki povezuje telesno aktivnost z rednimi vsakodnevnimi opravili, kot so: hoja v službo in po 

opravkih, razne oblike gibanja na delovnem mestu, igre z otroki, različna hišna opravila od 

pospravljanja do vrtnarjenja itd. Druga raven predstavlja gibalno/športne dejavnosti aerobnega 

značaja, kamor uvrščamo kolesarjenje, hitro hojo, tek, plavanje, smučanje, nogomet, košarko 

itd. V tretji ravni piramide so vaje za gibljivost in moč, ki jih je priporočljivo izvajati vsaj 2-

krat na teden. Čisto na vrhu piramide pa je neaktiven življenjski slog oziroma sedeč življenjski 

slog, ki je najmanj zaželena aktivnost posameznika. Čas sedenja moramo čim bolj zmanjšati in 

ga čim pogosteje prekiniti z gibanjem.  

2.2.2.2 Determinante telesne dejavnosti  

Verjetnost, da bodo posameznik, skupina ali skupnost telesno dejavni, je odvisna od številnih 

dejavnikov v posameznikovem okolju ter makro in mikro okoljih. Dejavniki v makro okolju 

vključujejo družbeno-gospodarske, kulturne in okoljske pogoje. Ukvarjanje s telesno 

dejavnostjo v prostem času naj bi bilo v veliki meri pogojeno z družbeno-ekonomskim 

položajem (Cavill idr., 2007). Revnejši ljudje imajo manj prostega časa, slabši dostop do 

objektov za rekreacijo ali pa živijo v okolju, ki ne spodbuja in podpira telesne dejavnosti. Eden 

od najpomembnejših ekonomskih in kulturnih vplivov je povečana uporaba avtomobilov od 

leta 1970 dalje, kar je privedlo do omejevanja priložnosti za hojo in kolesarjenje. Vplivi mikro 

okolja vključujejo naklonjenost bivalnega in delovnega okolja telesni dejavnosti ter podporo 

družbenih normativov in lokalnih skupnosti. Neposredno okolje, kjer živimo in delamo, močno 

vpliva na telesno dejavnost posameznika. Naraščajoča urbanizacija območij je privedla do 

zmanjšanja površin za rekreacijo in sprostitev. Z intenzivno urbanizacijo so nastala velika 

mesta, kjer se življenje, delo, nakupovanje ter rekreativne aktivnosti odvijajo na različnih 

območjih, kar je privedlo do povečane potrebe po motorizirani mobilnosti, to pa je posledično 

vodilo do zmanjšanja možnosti za telesno dejavnost. Številni družbeni trendi danes bolj 

podpirajo sedeč način življenja. Ročnih del je vedno manj, sedeč način preživljanja prostega 

časa pa čedalje bolj narašča. Dodatno se je povečalo število sedečih aktivnosti v prostem času, 

kot so igranje videoiger, gledanje televizije, uporaba interneta itd. Na življenjski slog 

posameznika vplivajo tudi nespremenljivi dejavniki, kot so: dednost, starost, spol, vreme in 
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zemljepisna lega (Cavill idr., 2007). 

 
Slika 6: Determinante telesne dejavnosti (Cavill idr., 2007). 

Posameznikovo okolje ima ključen vpliv na raven posameznikove telesne dejavnosti, vendar 

pa na posameznikov življenjski slog vplivajo tudi psihosocialni dejavniki. Ločimo pozitivne 

dejavnike, ki podpirajo in spodbujajo telesno dejavnost posameznika, in dejavnike, ki zavirajo 

oziroma ovirajo posameznikovo telesno dejavnost (Cavill idr., 2007).  

Pozitivni dejavniki, ki podpirajo telesno dejavnost, so:    

1. samozavest (zaupanje v lastno sposobnost biti telesno dejaven), 

2. uživanje v telesni vadbi, 

3. stopnja zaznanega zdravja ali telesne pripravljenosti, 

4. samomotivacija, 

5. družbena podpora, 

6. pričakovanje koristi od telesne vadbe in 

7. zaznane koristi (Cavill idr., 2007).  

Ovire za telesno dejavnost so:   

1. zaznavanje pomanjkanja časa, 

2. zaznavanje, da nekdo ni »športen tip« (zlasti pri ženskah), 

3. skrb za osebno varnost, 

4. občutek preutrujenosti ali dajanje prednosti počitku ali sprostitvi v prostem času in 

5. samozaznavanje (na primer domneva, da smo že dovolj telesno dejavni) (Cavill idr., 

2007).  

2.2.2.3 Telesna dejavnost učiteljev 

Med letoma 2001 do 2012 je bilo zaznati, da se je med prebivalci Slovenije povečal delež tistih, 

ki so dosegali priporočene vrednosti za količino telesne dejavnosti za ohranjanje zdravja. Pri 

ženskah se je delež povečal s 44 % na 57 %. Pri moških pa s 56 % na 61 % (Djomba, 2014). 

Delež prebivalcev, ki dosegajo zadostne količine telesne dejavnosti, pa se je med letoma 2012 

in 2016 nekoliko zmanjšal. V letu 2016 je priporočila o minimalni celokupni telesni dejavnosti 

dosegala le dobra polovica prebivalcev. Manj kot tretjina odraslih prebivalcev Slovenije je 

zadostno zmerno intenzivno telesno dejavnih. Med njimi najbolj dosegajo priporočila 

prebivalci v starostni skupini od 55 do 65 let, prebivalci s poklicno izobrazbo in prebivalci z 

nižjega družbenega sloja.  
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Priporočila za visoko intenzivno telesno dejavnost pa dosega 43 % odraslih prebivalcev 

Slovenije (Petrič in Remec, 2016). Najnovejši podatki mednarodne raziskave zdravstvenega 

spremljanja intervencij nenalezljivih kroničnih bolezni, ki jo je izvedla Svetovna zdravstvena 

organizacija leta 2020, so pokazali, da stanje na področju telesne dejavnosti odraslih 

prebivalcev Slovenije ni tako slabo v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Zbrani podatki 

so pokazali, da je ocenjena raven telesne aktivnosti pri odraslih (od 18 do 64 let) 80,9 %. Med 

odraslimi v tej starostni skupini so bolj aktivni moški, katerih ocenjena telesna aktivnost je 

84,2 %, medtem ko je pri ženskah ocena ravni telesne dejavnosti 77,3 % (WHO, 2021).  

Kangalgil idr. (2017) so v raziskavi, v kateri so preučevali prehranjevalne navade 

osnovnošolskih učiteljev v Ankari, ugotovili, da je imelo glede na indeks telesne mase več kot 

polovica (65,8 %) učiteljic normalno telesno težo, medtem ko je imelo več kot polovica 

učiteljev (56,3 %) prekomerno telesno težo. Ugotovili so, da je delež učiteljic, ki se redno 

ukvarjajo s športom, 38,2 %, medtem ko je bil delež telesno dejavnih učiteljev mnogo večji, in 

sicer 64,6 %. Učitelji so navedli, da je najpogostejša telesna dejavnost, s katero se ukvarjajo, 

hoja (Kangalgil idr., 2017). Brito in idr. so leta 2009 v Braziliji izvedli raziskavo stopnje telesne 

aktivnosti (angl. physical activity levels) med učitelji. V raziskavo so bili vključeni učitelji 

različnih starosti, ki so bili razvrščeni v štiri starostne skupine (obseg starostnih skupin od 19 

do 66 let). Raven telesne aktivnosti so razdelili v tri skupine glede na količino opravljene telesne 

aktivnosti tedensko, in sicer na nizko, zmerno in visoko stopnjo telesne aktivnosti (Brito idr., 

2012). Prevalenca nizke ravni telesne aktivnosti med učitelji je znašala 46,3 %, zmerne ravni 

42,7 % in visoke ravni 11 %. Nizka stopnja telesne aktivnosti je bila najpogosteje razširjena v 

starostni skupini od 31 do 42 let in najmanj zaznana pri starostni skupini od 55 do 66 let. Med 

starejšimi učitelji sta bili zmerna in visoka telesna aktivnost manj razširjeni (Brito idr., 2012). 

2.2.3 Uživanje alkohola  

V poljudnem pogovornem jeziku pogosto uporabljamo izraz »alkohol« in s tem izrazom 

mislimo predvsem alkoholne pijače, ki jih človek zaužije in vsebujejo alkohol. Glavna sestavina 

alkoholnih pijač je etanol (pogovorno alkohol). V alkoholni pijači je koncentracija alkohola 

običajno prikazana kot volumenski odstotek (vol. %) alkohola, to je standardna mera za 

količino alkohola, ki je koncentriran v pijači. Po Zakonu o omejitvah porabe alkohola je 

alkoholna pijača definirana kot vsaka pijača, ki vsebuje več kot 1,2 volumenskega odstotka 

alkohola (Lovrečič, B. in Lovrečič, M., 2017).  

Alkohol je droga oziroma psihoaktivna snov, ki deluje na osrednji živčni sistem in telo. Alkohol 

je uvrščen med depresorje centralnega živčnega sistema, saj upočasni delovanje možganov, kar 

se kaže v upočasnitvi življenjskih funkcij, motnjah govora, negotovi hoji in ravnotežju, motnjah 

zaznavanja in nezmožnosti hitrega odziva. Govorimo o akutnih učinkih (tisti, ki se pojavijo 

hitro) alkoholnih pijač. S svojo sestavo vpliva na čustvovanje, mišljenje, ravnotežje in vedenje. 

Alkohol vpliva na razsodnost, koordinacijo, sposobnost hitrih reakcij ter zmanjša sposobnosti 

posameznika za racionalno razmišljanje. Ima tudi toksičen (strupen) učinek za naše telo in 

učinkuje na vsak organ in organski sistem v telesu in lahko ob škodljivi rabi povzroča nastanek 

bolezni in stanj, katerih povzročitelj je izključno alkohol. Alkohol je rakotvoren in ob dlje 

trajajoči škodljivi rabi lahko povzroči nastanek sindroma odvisnosti oz. zasvojenosti (Lovrečič, 

B. in Lovrečič, M., 2017). 

2.2.3.1 Priporočila za manj tvegano pitje alkohola  

Pri pitju alkohola velja pravilo čim manj, tem bolje. Manj popitega alkohola pomeni manjše 

tveganje, da alkohol lahko povzroči trajno škodo. Abstinenca od alkohola je povsem normalno 
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vedenje, saj alkohol škoduje zdravju in ne preprečuje ali zdravi katere od bolezni, kot so mnogi 

prepričani. Strokovnjaki so na podlagi raziskav določili meje za malo tvegano pitje alkohola za 

zdrave ljudi, ki je nekako še sprejemljivo, vendar to ne pomeni, da je priporočljivo. Če človek 

pri pitju upošteva priporočene meje, je zelo malo možnosti, da bi imel težave zaradi pitja 

alkohola, saj pitje alkohola v teh mejah pri ljudeh ne pušča posledic. Za odrasle moške in ženske 

so meje za manj tvegano pitje alkohola različne zaradi bioloških razlik v presnovi in zgradbi 

telesa. Količino alkohola merimo v standardnih enotah ali mericah alkoholne pijače. Standardna 

enota ali merica alkoholne pijače je v Sloveniji definirana kot tista količina alkoholne pijače, ki 

vsebuje približno 10 gramov čistega alkohola. Ena standardna enota alkoholne pijače 

predstavlja 1 dcl vina, 2,5 dcl piva ali 0,3 dcl žganja. Moški naj ne bi popili več kot 14 enot na 

teden, torej ne več kot dve enoti na dan in ne več kot 5 enot ob priložnosti. Za ženske in vse 

ljudi nad 65 let pa so meje pitja alkohola nižje, in sicer ne več kot 7 enot na teden, torej ne več 

kot ena merica na dan in ne več kot 3 merice ob priložnosti. Tako moškim kot ženskam se 

priporoča, da vsaj en do dva dni v tednu ne uživajo alkohola (Kolšek in Jenko, 2016).  

2.2.3.2 Uživanje alkohola med učitelji 

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so prebivalci evropske regije Svetovne 

zdravstvene organizacije največji porabniki alkohola na svetu, saj je bila v Evropi zabeležena 

dvakrat večja poraba alkohola od svetovnega povprečja. Uporaba alkohola upada tako v 

evropski regiji Svetovne znanstvene organizacije kot tudi v Sloveniji, vendar je pri nas še vedno 

večja od evropskega povprečja (Lovrečič idr., 2017). V raziskavi uporabe tobaka, alkohola in 

prepovedanih drog med prebivalci Slovenije je bilo ugotovljeno, da 68 % prebivalcev Slovenije 

v starostni skupini od 15–64 let zmerno pije alkohol, 11 % jih pije čezmerno in 21 % je 

abstinentov. Delež čezmernih pivcev je večji med moškimi kot med ženskami. Med moškimi 

(od 15 do 64 let) je 70 % zmernih pivcev, 13 % čezmernih pivcev in 17 % abstinentov. Med 

ženskami (od 15 do 64 let) je 66 % zmernih pivk, 8 % čezmernih pivk in 27 % abstinentk 

(Koprivnikar idr., 2016). Skupine prebivalcev, pri katerih je bilo zaznati izstopajoče deleže 

čezmernih pivcev, so moški in ženske z osnovnošolsko izobrazbo, šolajoči se, v starostnih 

skupinah 15–17 let in 18–24 let, brez partnerja ter moški iz nižjega razreda glede na materialni 

status (Koprivnikar idr., 2016).  

Poklic učitelja je zahteven, zato ima veliko učiteljev tveganje za pojav stresa in duševnih 

motenj, kot sta depresija in izgorelost. Pogosto lahko dolgotrajen stres na delovnem mestu 

predstavlja motiv za prekomerno pitja alkohola. Deguchi idr. (2018) so izvedli raziskavo, kjer 

so raziskovali prekomerno uživanje alkohola med učitelji na Japonskem. Rezultati so pokazali, 

da 16,6 % učiteljev in 12,4 % učiteljic prekomerno uživajo alkohol (Deguchi idr., 2018). V 

raziskavi, ki so jo izvedli Kangalgil idr. (2017), je bilo ugotovljeno, da 86 % vseh sodelujočih 

učiteljev ne konzumira alkohola, preostalih 14 % pa je tistih, ki uživajo alkohol (Kangalgil idr., 

2017). 

2.2.4 Kajenje  

Kajenje je opredeljeno kot vdihavanje dima gorečega tobaka različnih tobačnih izdelkov 

(cigaret, cigar, cigarilos, pip za kajenje tobaka itd.) (Leone idr., 2010). Ločimo več vrst tobačnih 

izdelkov in različne vrste povezanih izdelkov. Med tobačne izdelke uvrščamo cigarete 

(tovarniške cigarete, ročno zvite cigarete in zeliščne cigarete), cigare, cigarilose, pipe za kajenje 

tobaka, brezdimne tobačne izdelke (oralni tobak) in vodne pipe. Med povezane izdelke pa 

uvrščamo elektronske cigarete, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke. S tobačnim 

dimom kadilec vdihne številne strupene in škodljive snovi. Velika večina škodljivih kemičnih 

snovi v tobačnem dimu nastane med gorenjem tobaka in se sproščajo v obliki plinov ali delcev 
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(aceton, butan, ogljikov monoksid, metan itd.). V tobaku so naravno prisotne že nekatere snovi, 

ki ob gorenju prehajajo v dim, to so nikotin in težke kovine, kot so svinec, kadmij in arzen. V 

tobaku lahko zasledimo tudi sledi insekticidov, ki se uporabljajo pri gojenju tobaka in prehajajo 

v tobačni dim. Tobaku proizvajalci tobačnih izdelkov dodajajo še druge snovi, kot so amonijak, 

različne arome in drugi dodatki za blažji in prijetnejši dim, ki olajša začetek kajenja 

(Koprivnikar idr., 2018).  

Kajenje tobaka povzroča dolgoročno zasvojenost, zato kadilci nadaljujejo kajenje in z njim 

težko prenehajo. Zasvojenost s kajenjem povzroča nikotin, ki je psihoaktivna snov, ki je v 

tobaku. Zasvojenost z nikotinom je v Mednarodni klasifikaciji bolezni umeščena v skupino 

Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi in je opredeljena kot bolezen 

(Koprivnikar idr., 2018). Kajenje tobaka škoduje vsakemu organu v telesu. Povzroča različne 

vrste raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja in številne druge bolezni, ki so vzročno povezane 

s kajenjem, kot so sladkorna bolezen, revmatoidni artritis, motnje imunskega sistema, motnje 

erekcije, bolezni oči, parodontalne bolezni itd. (Koprivnikar, 2008). Kajenje je lahko tudi vzrok 

za zmanjšanje plodnosti pri ženskah. Kajenje povzroča spremembe videza posameznika, saj 

povzroči staranje in gubanje kože, tako pri ženskah kot pri moških (Koprivnikar, 2008).   

Velja prepričanje, da majhno število pokajenih cigaret na dan relativno varno za zdravje in ne 

povzroča tveganja za pojav bolezni. Dejstvo je, da tudi ustaljeno redno kajenje majhnega števila 

cigaret prinaša znatno tveganje za zdravje. Edina zanesljiva pot za zmanjšanje tveganja za 

zdravje in razvoj bolezni je popolna opustitev kajenja. Negativen vpliv na zdravje in tveganje 

za razvoj različnih bolezni pa predstavlja tudi pasivno kajenje, pri katerem so nekadilci 

izpostavljeni tobačnemu dimu kadilcev (Koprivnikar idr., 2018). Nekadilci, izpostavljeni 

tobačnemu dimu, vdihujejo iste strupene kemične snovi kot kadilci (Koprivnikar, 2021). Ni 

varne ravni izpostavljenosti tobačnemu dimu, saj kakršen koli obseg izpostavljenosti 

tobačnemu dimu škodi zdravju (Koprivnikar idr., 2018). 

2.2.4.1 Razširjenost kajenja med učitelji  

Podatki iz leta 2020 so pokazali, da vsak peti prebivalec Slovenije, star od 25–74 let, kadi tobak, 

torej imamo v Sloveniji 277.000 kadilcev. Zaznano je bilo, da je odstotek kadilcev večji med 

moškimi kot ženskami. Zaznano je bilo tudi, da se odstotki kadilcev razlikujejo glede na starost 

in izobrazbo. Najnižji delež kadilcev je bil zabeležen v najstarejši starostni skupini in med 

prebivalci z najvišjo stopnjo izobrazbe.  

Večina kadilcev (80 %), starih med 25 in 74 let, kadi tobak redno oziroma vsak dan, odstotek 

rednih kadilcev pa je večji med moškimi kot ženskami. Redni kadilci, stari med 25 in 74 let, 

pokadijo na dan v povprečju 16 cigaret. Moški, ki so redni kadilci, na dan pokadijo več cigaret 

kot ženske. Pri obeh spolih se je odstotek kadilcev med letoma 2016 in 2020 skupno znižal.  

Raziskovanje stališč in odnosa učiteljev kadilcev in nekadilcev do kajenja je pomembno, saj so 

zgled učencem ter pripomorejo k posredovanju in preprečevanju kajenja v družbi. Zato so 

Ozbas idr. (2018) izvedli študijo, v kateri so raziskovali vedenje in odnos učiteljev do kajenja 

v eni izmed provinc v Turčiji. Polovica učiteljev, udeleženih v raziskavi, je bilo kadilcev, med 

kadilci je bilo največ moških. Učitelji kadilci imajo bolj pozitivna stališča in odnos do kajenja 

kot nekadilci. Učitelji so imeli bolj naklonjen odnos do kajenja kot učiteljice. Rezultati 

raziskave so pokazali, da na stališča in odnos učiteljev do kajenja pomembno vpliva njihov 

kadilni status (Ozbas idr., 2018). Kangalgil idr. (2017) so v raziskavi analizirali prehranjevalne 

navade učiteljev iz različnih osnovnih šol v Ankari (Turčija) in ugotovili, da je 36,5 % učiteljev 

kadilcev in preostalih 63,5 % nekadilcev. Erick in Smith (2013) sta raziskovala, kakšna je 
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razširjenost kajenja med učitelji v Bocvani v južni Afriki. Ugotovila sta, da je razširjenost 

kajenja med učitelji relativno nizka. V raziskavi je bilo udeleženih 1732 učiteljev, od katerih je 

le 3,2 % učiteljev bilo kadilcev, 5,3 % je bilo nekdanjih kadilcev in 91, 5 % učiteljev ni nikoli 

kadilo. Kajenje je bilo pogostejše med učitelji kot učiteljicami (Erick in Smith, 2013). Savadi 

idr. (2013) so izvedli raziskavo, v kateri so želeli ugotoviti, kakšni so vzorci vedenja na 

področju uporabe tobaka med osnovnošolskimi učitelji v mestu Belagavi v indijski zvezni 

državi. Rezultati so pokazali, da je splošna razširjenost uporabe tobaka med učitelji 14,5 % in 

je najbolj razširjena med učitelji (Savadi idr., 2013). Leta 2016 sta Cabral Barbosa in Campos 

Fonseca izvedla obsežno presečno študijo, v kateri sta raziskovala razširjenost kajenja med 

učitelji v Braziliji. Skupna razširjenost kajenja med brazilskimi učitelji je bila relativno nizka, 

in sicer 4,4 % (Cabral Barbosa in Campos Fonseca, 2019). Iz navedenih rezultatov raziskav 

lahko ugotovimo, da se razširjenost kajenja med učitelji različnih držav zelo razlikuje.   

2.2.5 Spanje 

»Spanje je stanje telesnega in duševnega počitka s popolnim ali delnim zmanjšanjem zavesti« 

(»Spanje«, 2014). Spanje je ključnega pomena za ohranjanje zdravja, njegov čas, kakovost in 

trajanje pa so ključni dejavniki zdravja. Spanje vpliva na delovanje vseh organov in organskih 

sistemov v telesu, zato kronično pomanjkanje spanja predstavlja veliko tveganje za telesno in 

duševno zdravje. Kronično pomanjkanje spanja je povezano s pojavom srčno-žilnih bolezni, 

sladkorno boleznijo, debelostjo, slabšim delovanjem imunskega sistema ter nepravilnostmi v 

delovanju hormonskega sistema in duševnimi boleznimi (anksioznost, depresija ...) (Sleep 

Fundation, b. d.). 

Priporočila glede količine spanja se zelo razlikujejo glede na starost, saj različno stari ljudje 

potrebujejo različno količino spanja za normalno delovanje organizma in za ohranjanje zdravja. 

Z leti se potrebe po količini spanja zmanjšujejo. Odrasli, stari med 18 in 64 let, potrebujejo 7 

do 9 ur spanja na noč, medtem ko starejši od 65 let lahko potrebujejo manj spanja, nekje med 7 

in 8 ur (Sleep Fundation, b. d.). Manj kot 6 ur spanja negativno vpliva na počutje, zdravje, delo 

in kakovost življenja (NIJZ, 2020b).  

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na svetovni dan spanja leta 2020 izdal priporočila za 

zdravo spanje odraslih, ki so naslednja:  

1. Hodite spat in vstajajte ob isti uri vsak dan.  

2. V primeru, da si čez dan privoščite počitek, naj bo ta kratek (ne več kot 45 minut). 

3. Izogibajte se pitju alkoholnih pijač in kajenju.  

4. Izogibajte se pitju pijač, ki vsebujejo kofein vsaj 6 ur pred spanjem.  

5. Pred spanjem se izogibajte mastni, pekoči ali sladki hrani. Morebiten obrok pred 

spanjem naj bo manjši in lažje prebavljiv. 

6. Čez dan bodite telesno aktivni, vendar ne tik pred spanjem.  

7. Uporabljajte primerno ležišče, vzglavnik in posteljnino.  

8. Poskrbite za to, da je v spalnici primerna temperatura, ki je za vas najbolj prijetna za 

spanje in spalnico pred spanjem vedno dobro prezračite.  

9. Ugasnite vse naprave, ki oddajajo zvok, in naprave, ki oddajajo svetlobo. Čim bolj 

zatemnite sobo. 

10. Posteljo namenite zgolj spanju in spolnosti. Ne uporabljajte je kot delovno sobo ali 

telovadnico (NIJZ, 2020b). 

2.2.5.1 Spalne navade učiteljev  

V okviru raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, ki je bila 



Lovšin, K. (2022). Stališča in vedenje osnovnošolskih učiteljev na področju zdravega življenjskega 

sloga [Magistrsko delo]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

20 

izvedena leta 2016, je bilo ugotovljeno, da se med odraslimi prebivalci Slovenije v opazovanem 

obdobju med letoma 2004 do 2016 dolžina spanja zmanjšuje. Več kot polovica prebivalcev (57 

%) je poročala, da so v zadnjem letu spali največ 7 ur na dan, kar 12,5 % prebivalcev pa je spalo 

manj kot 6 ur na dan, kar ima lahko negativen vpliv na zdravje. Med prebivalci, ki spijo manj 

kot šest ur, jih je največ v starostni skupini od 55 do 64 let in med mlajšimi v skupini od 25 do 

34 let (Jeram, 2018). V letu 2020 so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvedli raziskavo 

Z zdravjem povezan življenjski slog pri odraslih prebivalcih Slovenije. Glede na priporočila za 

spanje odraslih je bilo ugotovljeno, da v Sloveniji dovolj dolgo spi le 33 % moških in 37 % 

žensk med 18. in 74. letom starosti (NIJZ, 2021).  

Amschler in McKenzie (2010) sta izvedla raziskavo, kjer sta preučevala spalne navade 

zaposlenih v šoli. Skoraj 25 % učiteljev je poročalo, da so bile njihove dnevne dejavnosti v šoli 

motene zaradi pomanjkanja spanja. 43 % anketiranih učiteljev je spalo povprečno manj kot 6 

ur na noč. Zaposleni v šoli so imeli več težav s spanjem glede na splošno populacijo (Amschler 

in McKenzie, 2010). Študija je potrdila obstoj pomanjkanja spanja med zaposlenimi v šoli 

(Amschler in McKenzie, 2010).  

2.2.6 Stres  

Sodoben način življenja narekuje vse več sprememb na področju življenja in dela, kot so npr. 

spreminjanje narave dela, globalizacija, urbanizacija, napredek na področju informacijske 

tehnologije, finančne in ekonomske krize itd. Vsi našteti dejavniki imajo velik vpliv na duševno 

in telesno zdravje posameznika in lahko vodijo do pojava duševnih težav, ki močno vplivajo na 

posameznika in njegovo življenje (Bajt idr., 2015). 

Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot »stanje dobrega počutja, 

v katerem posameznik razvija vse sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, 

učinkovito in plodno dela in prispeva v svojo skupnost« (Jeriček Klanšek idr., 2009). Duševno 

zdravje je celostno prepleteno z zdravjem nasploh in je telesno osnovano (Bajt idr., 2015). 

Duševno zdravje pomeni mnogo več kot odsotnost duševne bolezni. Je bistveno za 

posameznikovo zmožnost percepcije, razumevanja in interpretacije okolja, ki nas obdaja, pa 

tudi za mišljenje, govor in medsebojno verbalno in neverbalno komunikacijo. Duševno zdravje 

je bistveno tudi za posameznikovo sposobnost oblikovanja in vzdrževanja odnosov in za 

vsakdanje življenje v različnih družbah in kulturah, v katerih živimo (Jeriček Klanšek idr., 

2009).  

Stres je opredeljen kot »fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša 

prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim dražljajem (stresorjem)«. Stresor je lahko 

dogodek, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni element in povzroči stres. 

Stresor začasno poruši posameznikovo ravnovesje in stres je normalen odziv na to dogajanje 

(Dernovšek idr., 2006). Stres je popolnoma naraven telesni odziv, ki nastopi takrat, ko 

posameznik oceni, da je ogrožen (Bajt idr., 2015). Stresnost različnih situacij in dogodkov ni 

za vse ljudi enaka, določajo jo posameznikova osebnost, starost, izkušnje, vrednote, 

prepričanja, okoliščine, v katerih se pojavi, ter ožje in širše okolje, v katerem živi oseba. Prav 

tako so pomembni tudi posameznikova življenjska in miselna naravnanost, trdnost ter kakovost 

medosebnih odnosov z bližnjimi. Določen dogodek bo za nekoga stresor, za nekoga pa 

pozitivna in dobrodošla spodbuda v življenju. Razmerje med tem, kako posameznik doživlja 

lastne zahteve in zahteve okolja ter sposobnostjo reševanja nam pove, ali bo stres za 

posameznika škodljiv in uničevalen ali pa ga bo obvladal in celo spodbudil k dejanjem (Jeriček 

Klanšek in Bajt, 2015). Za normalno življenje je nekaj stresa nujno potrebnega, težava pa 

nastane takrat, ko je stresnih situacij preveč in so te preveč zgoščene, premočne ali predolgo 
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trajajo. V takih primerih lahko stres vodi v različne motnje, kot so: prebavne motnje, motnje 

srca in ožilja, motnje imunskega sistema, motnje mišičnega sistema, motnje dihal in duševne 

motnje. Zanimivo je dejstvo, da je kar 70 do 80 odstotkov vseh obiskov bolnikov pri zdravniku 

zaradi bolezni, ki so povezane s stresom (Dernovšek idr., 2006).    

Slika 7 prikazuje simptome stresa, ki se pojavijo kot reakcije na stres. Simptome stresa delimo 

v štiri sklope, ki se med seboj prepletajo, in sicer simptomi stresa v mislih in čustvih, telesni 

simptomi in simptomi stresa, ki se kažejo s spremenjenim vedenjem. Oseba, ki je pod stresom, 

je ujeta v krog simptomov. Stres lahko pri ljudeh, ki so nagnjeni k depresiji ali bolezenski 

tesnobi, povzroči, da se njihovo razpoloženje sčasoma prevesi v depresijo ali anksiozne motnje, 

to se lahko zgodi že v prvem ali drugem mesecu po nastopu stresa (Dernovšek idr., 2006). 

Depresija in izgorelost se nemalokrat pojavita kot posledici prekomernega, dolgotrajnega 

delovanja stresa na posameznika. Pojavita se lahko takrat, ko se posameznikovo telo ali 

duševnost ne more več spoprijemati s fizičnimi ali psihološkimi obremenitvami (Bajt idr., 

2015).   

 
Slika 7: Simptomi stresa (Dernovšek idr., 2006). 

2.2.6.1 Stres med učitelji  

Podatki raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije iz leta 2016 so 

pokazali, da približno četrtina Slovencev zelo pogosto oziroma vsakodnevno doživlja stres in 
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ima težave z njegovim obvladovanjem. Stres pogosteje doživljajo ženske in mlajši posamezniki 

ter tisti z višjo izobrazbo. Kot najpogostejši vzrok za doživljanje stresa prebivalci Slovenije 

navajajo obremenitve na delovnem mestu, sledijo problemi v družini, slabi materialni pogoji, 

slabi odnosi med sodelavci in osamljenost (Jeriček Klanšček in Hribar, 2018).  

Leta 2008 je bila izvedena raziskava, v kateri so raziskovali razširjenost in vzroke stresa ter 

vidike njegovega vpliva na učitelje in strokovne delavce. Rezultati študije so pokazali, da 

predstavlja problematika stresa resno težavo v šolah in vrtcih. Stres je pojav, ki lahko prizadene 

kateregakoli učitelja ali strokovnega delavca in različno, predvsem negativno vpliva na 

posameznikovo življenje in delo. Za večino učiteljev (62,3 %) je najbolj stresno nesramno 

vedenje učencev. Velika večina (84 %) učiteljev ocenjuje svoj poklic kot močno oziroma 

izjemno stresen (Slivar, 2009). Slaba polovica učiteljev (45,2 %) je zaradi dogajanja v šoli pod 

močnim oziroma izjemnim stresom. Več kot polovica učiteljev (53,5 %) je pogosto in vedno 

pod stresom.  

Rezultati so pokazali, da 60 % učiteljev doživlja nizko izgorelost, 30 % zmerno in 10 % visoko 

izgorelost (Slivar, 2009).  
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Življenjski slog vpliva na zdravje in kakovost posameznikovega življenja. V sodobni družbi 

beležimo porast nenalezljivih kroničnih bolezni, ki so v veliki večini posledica nezdravega 

načina življenja. Vzgojno-izobraževalne ustanove imajo pomembno vlogo pri promociji 

zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja med otroci in mladimi. Zgodnje intervencije 

izobraževanja in vzgoje za zdrav način življenjska lahko pripomorejo k razvijanju zdravju 

naklonjenih vedenj med mladimi. Pri tem imajo ključno vlogo učitelji in drugi strokovni delavci 

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, tako tisti, ki poučujejo vsebine iz področja zdravega 

življenjskega sloga kot tudi tisti, ki teh vsebin ne poučujejo. Pri tem je treba poudariti, da učitelji 

niso zgolj posredovalci informacij, povezanih z zdravjem in zdravim življenjskim slogom, 

temveč za učence predstavljajo tudi model vedenja in odnosa do zdravja in zdravega 

življenjskega sloga. Nezdružljivo je, da učitelji spodbujajo zdrav način življenja med učenci, 

njihova stališča in vedenja pa niso v skladu z načeli zdravega življenjskega sloga. Zato smo se 

odločili, da bomo v magistrski nalogi preučevali, kakšna so stališča osnovnošolskih učiteljev 

do zdravega življenjskega sloga ter kakšen je njihov življenjski slog. Na podlagi pridobljenih 

podatkov naše raziskave se lahko v prihodnje izpopolnjujejo in dopolnjujejo že obstoječi 

programi na področju promocije zdravja v šoli, kjer se nameni še posebna pozornost učiteljem 

in promociji zdravja in zdravega življenjskega sloga med učitelji. Učitelji s svojimi stališči, 

vedenji, prepričanji in vrednotami so ključni akterji pri izobraževanju in vzgoji za zdrav način 

življenja, zato morajo biti tudi oni deležni izobraževanja na področju zdravja in zdravega 

življenjskega sloga.   

3.1.1 Cilji raziskave  

Namen raziskave je bilo ugotoviti, kakšna so stališča osnovnošolskih učiteljev do zdravega 

življenjskega sloga in kakšen je njihov življenjski slog. Ugotoviti želimo, ali se stališča in 

vedenja učiteljev, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, razlikujejo od stališč in 

vedenj učiteljev, ki teh vsebin ne poučujejo. Zanimalo nas je tudi, katero je najpogostejše 

zdravju škodljivo vedenje med učitelji.  

3.1.2 Raziskovalna vprašanja  

Glede na raziskovalni problem smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako zdrav je življenjski slog učiteljev? 

2. Katero je najpogostejše zdravju škodljivo vedenje pri učiteljih? 

3. Kakšna stališča imajo učitelji do zdravega življenjskega sloga? 

4. Ali imajo učitelji, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, bolj zdrav 

življenjski slog v primerjavi z učitelji, ki ne poučujejo teh vsebin?  

5. Ali imajo učitelji, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, pozitivnejša 

stališča do zdravega življenjskega sloga v primerjavi z učitelji, ki ne poučujejo teh 

vsebin? 

3.2 Metoda raziskovanja 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi raziskovanja. Za 

raziskavo smo uporabili kvantitativno tehniko zbiranja podatkov.  
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3.2.1 Opis vzorca  

Vzorec v raziskavi je neslučajnostni in namenski. V raziskavo je bilo vključenih 217 

osnovnošolskih učiteljev slovenskih osnovnih šol. Vzorec smo razdelili na dve skupini. Prvo 

skupino (Skupina 1) je sestavljalo 87 učiteljev, ki niso poučevali vsebin zdravega življenjskega 

sloga. To so predmetni učitelji, ki poučujejo naslednje predmete: matematika, slovenščina, 

angleščina, geografija, fizika, zgodovina, likovna umetnost, domovinska in državljanska 

kultura in etika, glasbena umetnost, tehnika in tehnologija ter izbirne predmete, ki ne 

vključujejo vsebin zdravega življenjskega sloga (npr. tuji jeziki, računalništvo itd.). Drugo 

skupino (Skupina 2) pa je sestavljalo 130 učiteljev, ki so poučevali vsebine zdravega 

življenjskega sloga. To so razredni učitelji in predmetni učitelji, ki poučujejo biologijo, kemijo, 

šport, gospodinjstvo, naravoslovje in izbirni predmet sodobna priprava hrane. V vzorcu je bilo 

17 učiteljev (7,8 %) in 200 učiteljic (92,2 %). Vzorec smo glede na starostno strukturo razdelili 

v pet starostnih skupin. V vzorcu je 41 učiteljev (18,9 %) pripadalo starostni skupini od 20 do 

29 let, 55 učiteljev (25,3 %) je pripadalo starostni skupini 30 do 39 let, 71 učiteljev (32,7 %) je 

pripadalo starostni skupini 40 do 49 let, 45 učiteljev (20,7 %) je pripadalo starostni skupini 50 

do 59 let in zadnji skupini učiteljev, starih 60 let in več, je pripadalo 5 učiteljev (2,3 %). Na 

vasi je živelo 128 učiteljev (59,0 %), v mestu pa 89 učiteljev (41,0 %).  

Tabela 1: Struktura vzorca učiteljev, ki pripadajo skupini 1 in 2 

Skupina* f f % 

Skupina 1 87 40,1 

Skupina 2  130 59,9 

Skupaj 217 100,0 
Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – skupina 

učiteljev, ki poučuje vsebine zdravega življenjskega sloga.  

Tabela 2: Struktura vzorca učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga 

Skupina 1  

Stopnja poučevanja Predmeti f f % 

Predmetna stopnja Matematika 16 15,8 

Predmetna stopnja Slovenščina 27 26,7 

Predmetna stopnja Angleščina  8 7,9 

Predmetna stopnja Geografija 4 4,0 

Predmetna stopnja Fizika 8 8,0 

Predmetna stopnja Zgodovina 8 8,0 

Predmetna stopnja Likovna umetnost  3 3,0 

Predmetna stopnja Domovinska in državljanska kultura in etika  4 4,0 

Predmetna stopnja Glasbena umetnost 5 5,0 

Predmetna stopnja Tehnika in tehnologija 10 10,0 

Predmetna stopnja  
Drugo (izbirni predmeti: nemščina, 

računalništvo, španščina, francoščina ...)  
8 8,0 
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Tabela 3: Struktura vzorca učiteljev, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga 

Skupina 2  

Stopnja poučevanja Predmeti  f f % 

Razredna stopnja  
Spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, 

gospodinjstvo, šport 
99 62,7 

Predmetna stopnja Biologija  15 9,5 

Predmetna stopnja Kemija 9 5,7 

Predmetna stopnja Šport 8 5,1 

Predmetna stopnja/ 

razredna stopnja  
Gospodinjstvo 14 8,9 

Predmetna stopnja  Naravoslovje 12 7,6 

Predmetna stopnja  Drugo (izbirni predmet sodobna priprava hrane)  1 0,6 

Tabela 4: Struktura vzorca učiteljev glede na spol 

 Učitelji 

Spol f f % 

Moški 17 7,8 

Ženske 200 92,2 

Tabela 5: Struktura vzorca učiteljev glede na starost 

 Učitelji 

Starostna skupina f f % 

20–29 let 41 18,9 

30–39 let 55 25,3 

40–49 let 71 32,7 

50–59 let 45 20,7 

60 in več let 5 2,3 

Tabela 6: Struktura vzorca učiteljev glede na kraj bivanja 

 Učitelji 

Kraj bivanja f f % 

Vas 128 59,0 

Mesto 89 41,0 

3.2.2 Opis merskega inštrumenta 

Za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik. Oblikovali smo ga v odprtokodni aplikaciji 

1KA, ki omogoča storitev spletnega anketiranja. Vprašalnik smo oblikovali na podlagi že 

zasnovanega vprašalnika iz magistrskega dela avtorice Sabrine Barbarič z naslovom Odnos 

študentov do zdravega življenjskega sloga. Vprašalnik je razdeljen na tri sklope. V prvem 

sklopu so vprašanja namenjena pridobivanju demografskih podatkov o učiteljih (spol, starost, 

področje bivanja in stopnja poučevanja). V drugem sklopu so vprašanja namenjena 

pridobivanju podatkov o tem, kakšen življenjski slog imajo učitelji (vprašanja se navezujejo na 

področja: prehrana, gibanje, kajenje, uživanje alkohola, stres, spanje, uporaba elektronskih 

naprav). Tretji sklop vprašanj pa je namenjen preverjanju stališč učiteljev do zdravega 

življenjskega sloga. V tem sklopu smo želeli izvedeti, kako pomembno se učiteljem zdi 

spremeniti določene navade v življenju in kako po njihovem mnenju določeni dejavniki 

življenjskega sloga vplivajo na zdravje. Celotni vprašalnik obsega 23 vprašanj, ki so zaprtega 
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tipa. Vprašalnik vsebuje tudi večstopenjske ocenjevalne lestvice, s katerimi smo ocenjevali 

stališča učiteljev in njihovo stopnjo strinjanja s trditvami.  

3.2.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Pred začetkom zbiranja podatkov smo ravnateljem osnovnih šol posredovali prošnje za 

sodelovanje v raziskavi. Ko smo pridobili pisna dovoljenja ravnateljev za sodelovanje njihovih 

učiteljev v raziskavi, smo učiteljem in šolam posredovali povezave do spletnih vprašalnikov 

preko elektronskih naslovov.  

Zaradi neodzivnosti šol in posledično premajhnega števila pridobljenih sodelujočih učiteljev 

smo spletno anketo objavili tudi v zaprti Facebookovi skupini učiteljev. Podatke smo zbirali od 

začetka septembra do začetka novembra 2021.  

3.2.4 Statistična obdelava podatkov 

Pridobljene podatke smo vnesli v računalniški program Microsoft Office Excel in jih uredili. 

Urejene podatke smo prenesli v program IBM SPSS Statistics, kjer smo opravili statistično 

analizo. Podatke smo analizirali z metodami deskriptivne in inferenčne statistike, s katerimi 

smo ugotavljali razlike analiziranih vrednosti glede na predvidene spremenljivke. Merilo 

statistične pomembnosti je bila stopnja tveganja 0,05. Statistična postopka, ki smo ju uporabili, 

sta bila Hi-kvadrat preizkus in Mann-Whitneyjev test. Pri vprašanjih, kjer smo za analizo 

podatkov uporabili Mann-Whitneyjev test, smo izračunali še aritmetično sredino (povprečne 

vrednosti) in standardne odklone. Podatke smo predstavili tabelarično.  

3.3 Rezultati z razpravo  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili v okviru raziskave z anketnim 

vprašalnikom. Rezultate smo predstavili po posameznih vsebinskih sklopih: prehrana, telesna 

dejavnost, druga vedenja, povezana z zdravjem (spanje, uživanje alkohola, kajenje, uporaba 

elektronskih medijev, stres), in stališča učiteljev do zdravega življenjskega sloga.  

3.3.1 Prehrana  

Ritem prehranjevanja je eden izmed pomembnejših elementov zdravega prehranjevanja, zato 

nas je zanimalo, kakšen je ritem prehranjevanja učiteljev.  

Tabela 7: Število povprečno zaužitih dnevnih obrokov glede na celotni vzorec učiteljev 

2 ali manj  

(1) 

3 ali 4 

 (2) 

5 ali več  

(3) 

f f % f f % f f % 

18 8,3 174 80,2 25 11,5 
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Tabela 8: Število povprečno zaužitih dnevnih obrokov glede na skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev* 

2 ali manj  

(1) 

3 ali 4 

 (2) 

5 ali več  

(3) α 𝛘𝟐 

f f % f f % f f % 

1 12 13,8 64 73,6 11 12,6 
0,044 6,245 2 6 4,6 110 84,6 14 10,8 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.  

Priporočen ritem prehranjevanja naj bi obsegal 3 do 6 obrokov dnevno, od tega 3 glavne obroke 

(zajtrk, kosilo in večerja) in 1 do 3 dopolnilne obroke (malice) (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 

2009). Zgolj 40,0 % odraslih Slovencev naj bi uživalo dnevno vsaj tri obroke, slaba petina pa 

jih uživa samo en obrok na dan (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje, 2015). Rezultati naše raziskave kažejo, da približno štiri petine učiteljev 

(80,2 %) zaužije dnevno 3 ali 4 obroke. Zgolj 11,5 % učiteljev zaužije dnevno 5 obrokov ali 

več. Ugotovimo lahko, da večina učiteljev (91,7 %) dosega priporočeno dnevno število 

obrokov.  

Med učitelji 1. in 2. skupine se pojavljajo statistično pomembne razlike glede števila povprečno 

zaužitih dnevnih obrokov. Vrednost Hi-kvadrat preizkusa je statistično pomembna (χ2 = 6,245, 

α = 0,044). Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 4,4 % trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici več učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga, imelo 

2 ali manj obrokov dnevno (13,8 %) kot učiteljev, ki te vsebine poučujejo (4,6 %).   

V povezavi z ritmom prehranjevanja nas je zanimalo, katere priporočene dnevne obroke učitelji 

uživajo in kako pogosto. Po podatkih raziskave o različnih vidikih prehranjevanja prebivalcev 

Slovenije nekaj več kot polovica (57,7 %) odraslih med tednom (od ponedeljka do petka) 

zajtrkuje, malo več kot polovica (51,2 %) jih uživa dopoldansko malico, večina (91,4 %) jih 

uživa kosilo kot osrednji obrok in večina (96,8 %) jih uživa večerjo. Ob koncu tedna zajtrk 

uživa večji odstotek odraslih, in sicer 77,5 % (Gregorič idr., 2019).  

Tabela 9: Pogostost uživanja dnevnih priporočenih obrokov glede na celotni vzorec učiteljev 

Pogostost uživanja 

posameznih obrokov 

Nikoli  

(1) 

Nekajkrat na 

mesec (2) 

1–3-krat na 

teden  

(3) 

4–6-krat na 

teden  

(4) 

Vsak dan 

(5) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Zajtrk 21 9,7 18 8,3 29 13,4 20 9,2 129 59,4 

Dopoldanska malica 21 9,7 33 15,2 41 18,9 43 19,8 79 36,4 

Kosilo 2 0,9 0 0 5 2,3 14 6,5 196 90,3 

Popoldanska malica 45 20,7 60 27,6 45 20,7 27 12,4 40 18,4 

Večerja 17 7,8 28 12,9 36 16,6 39 18,0 97 44,7 
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Tabela 10: Pogostost uživanja dnevnih priporočenih obrokov glede na skupino učiteljev 

Pogostost 

uživanja 

posameznih 

obrokov 

Skupina 

učiteljev

* 

Nikoli  

(1) 

Nekajkrat 

na mesec 

(2) 

1–3-krat na 

teden  

(3) 

4–6-krat na 

teden  

(4) 

Vsak dan 

(5) 
α 𝛘𝟐 (2Î) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Zajtrk 
1 10 11,5 5 5,7 12 13,8 9 10,3 51 58,6 

0,760 1,869 
2 11 8,5 13 10,0 17 13,1 11 8,5 78 60,0 

Dopoldanska 

malica 

1 11 12,6 15 17,2 14 16,1 18 20,7 29 33,3 
0,600 2,751 

2 10 7,7 18 13,8 27 20,8 25 19,2 50 38,5 

Kosilo 
1 2 2,3 0 0 1 1,1 8 9,2 76 87,4 

0,129 6,372 
2 0 0 0 0 4 3,1 6 4,6 120 92,3 

Popoldanska 

malica 

1 24 27,6 24 27,6 14 16,1 12 13,8 13 14,9 
0,201 5,969 

2 21 16,2 36 27,7 31 23,8 15 11,5 27 20,8 

Večerja 
1 7 8,0 12 13,8 16 18,4 23 26,4 29 33,3 

0,035 10,369 
2 10 7,7 16 12,3 20 15,4 16 12,3 68 52,3 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   

Približno tri petine učiteljev (59,4 %) vsakodnevno zajtrkujejo. Podatki o deležu učiteljev, ki 

zajtrkujejo, so primerljivi s podatki raziskave različnih vidikov prehranjevanja prebivalcev 

Slovenije, kjer je bilo ugotovljeno, da med tednom zajtrkuje 57,7 % odraslih. Dopoldansko 

malico vsakodnevno uživa nekaj več kot tretjina vseh učiteljev (36,4 %). Ugotovimo lahko, da 

populacija učiteljev manj redno uživa dopoldansko malico v primerjavi z odraslimi prebivalci 

Slovenije (51,2 %). Kosilo vsakodnevno uživa večina učiteljev (90,3 %), kar je povsem 

primerljivo z deležem odraslih prebivalcev Slovenije, ki uživajo kosilo (91,4 %). Popoldansko 

malico uživa manj kot petina vseh učiteljev (18,4 %). Večerjo uživa manj kot polovica učiteljev 

(44,7 %). Delež učiteljev, ki uživa večerjo, je izrazito manjši od deleža odraslih prebivalcev 

Slovenije, ki uživajo večerjo (96,8 %). 

Hi-kvadrat preizkus je pokazal statistično pomembne razlike med skupinama učiteljev 1 in 2 

glede pogostosti uživanja večerje (χ2 = 10,369, α = 0,035). Podatke lahko posplošimo na 

osnovno množico in s tveganjem 3,5 % trdimo, da tudi v osnovni množici manj učiteljev, ki ne 

poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga, vsakodnevno uživa večerjo (33,3 %) kot 

učiteljev, ki te vsebine poučujejo (52,3 %). Hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med skupinama 1 in 2 glede pogostosti uživanja zajtrka, dopoldanske malice, 

kosila in popoldanske malice. Kljub temu pa so razlike v pogostosti vsakodnevnega uživanja 

obrokov med skupinama učiteljev opazne. Učitelji, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega 

sloga, bolj pogosto vsakodnevno uživajo priporočene obroke v primerjavi z učitelji, ki teh 

vsebin ne poučujejo. Glede na podatke, zbrane v tabelah, lahko ugotovimo, da premalo učiteljev 

vsakodnevno uživa zajtrk, dopoldansko malico, popoldansko malico in večerjo. Ker so učitelji 

učencem zgled zdravega načina prehranjevanja, bi morali tako v času pouka kot v njihovem 

prostem času redno uživati vse priporočene dnevne obroke.  

Preglednica 11 prikazuje, kako pogosto učitelji uživajo posamezna živila in pijače. V 

priporočilih zdravega prehranjevanja je navedeno, da moramo večkrat na dan uživati sadje in 

zelenjavo (Hlastan Ribič, 2009). Iz preglednice 11 je razvidno, da zgolj nekaj manj kot četrtina 

vseh učiteljev (24,0 %) večkrat na dan uživa sadje, medtem ko večkrat na dan uživa zelenjavo 

približno četrtina vseh učiteljev (25,8 %). Malo manj kot dve petini učiteljev uživa sadje in 

zelenjavo enkrat na dan, kar ni v skladu s priporočili zdravega prehranjevanja. Več kot tri petine 

učiteljev (64,1 %) uživa ribe zgolj 1–3-krat na mesec, čeprav je po priporočilih zdravega 

prehranjevanja treba ribe uživati vsaj 1–2-krat na teden (Hlastan Ribič, 2009). Samo četrtina 

učiteljev (25,8 %) uživa ribe 1–4-krat na teden. Več kot polovica učiteljev (58,1 %) uživa jajca 

1–4-krat tedensko. Jajca so živilo s številnimi koristnimi hranilnimi snovmi, zato je 

priporočljivo, da jih vključujemo v prehrano, vendar ne prepogosto. Enotnih priporočil o 
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zgornji meji uživanja jajc ni. Velja pa, da uživanje do 5 jajc tedensko naj ne bi predstavljalo 

tveganja za zdravje posameznika (Nacionalni portal o hrani in prehrani, b. d.). Nekaj manj kot 

polovica vseh učiteljev (46,1 %) uživa meso 1–4-krat na teden, kar je v skladu s priporočili, ki 

navajajo, da je treba vsaj enkrat do dvakrat tedensko imeti brezmesni dan (Hlastan Ribič, 2009). 

Več kot četrtina učiteljev (30,9 %) uživa meso in mesne izdelke prepogosto, to je 5–6-krat na 

teden. Mleko in mlečne izdelke moramo vključevati v vsakodnevno prehrano (Hlastan Ribič, 

2009). Samo manj kot četrtina vseh učiteljev (22,6 %) enkrat na dan uživa mleko in mlečne 

izdelke. Največji delež učiteljev (30,4 %) uživa mleko in mlečne izdelke 1–4-krat na teden.  

Oreščki so bogat vir omega-3 in omega-6 maščobnih kislin, vitaminov in mineralov ter vlaknin, 

zato jih moramo redno vključevati v prehrano (Nacionalni portal o hrani in prehrani, b. d.). 

Približno dve petini učiteljev (38,3 %) uživa oreščke samo 1–3-krat na mesec. Približno dve 

petini učiteljev (39,6 %) pa uživa oreščke 1–4-krat na teden. Zelo malo učiteljev (7,4 %) uživa 

oreščke vsakodnevno. Malo manj kot dve petini učiteljev (37,3 %) uživa beli kruh 1–3-krat na 

mesec, malo manj kot tretjina (30,4 %) pa jih uživa beli kruh 1–4-krat na teden. Skoraj polovica 

učiteljev (49,8 %) uživa 1–4-krat na teden polnozrnat kruh. Malo več kot dve petini učiteljev 

(41,5 %) pa uživa 1–4-krat na teden polnovredne izdelke iz žit. Glede na priporočila zdravega 

prehranjevanja je priporočljivo vsakodnevno uživati živila iz polnovrednih žit in žitnih 

izdelkov, saj vsebujejo veliko vitaminov, mineralov, nenasičenih maščobnih kislin in 

prehranskih vlaknin (Hlastan Ribič, 2009). Malo več kot tri petine vseh učiteljev (69,1 %) uživa 

slane prigrizke 1–3-krat na mesec. Uživanje slanih prigrizkov med učitelji ni pogosto, saj noben 

učitelj ne uživa slanih prigrizkov vsak dan ali večkrat na dan, zelo majhen pa je tudi delež 

učiteljev, ki uživajo slane prigrizke 5–6-krat na teden (1,4 %) in 1–4-krat na teden (18,0 %). 

Uživanje živil z veliko količino soli, kot so slani prigrizki, je treba v prehrani čim bolj omejiti 

(Hlastan Ribič, 2009). Živila z več sladkorja uživa 1–3-krat na mesec malo manj kot dve petini 

učiteljev (38,2 %), enak delež učiteljev (38,2 %) pa uživa živila z več sladkorja 1–4-krat na 

teden. Zelo majhen delež učiteljev posega po živilih z več sladkorja vsak dan (6,0 %) in večkrat 

na dan (0,9 %). Med sladka živila uvrščamo tudi pecivo, sladice in slaščice, ki vsebujejo 

predvsem veliko sladkorja in maščob. Uživanje sladkih živil, kot so sladice, pecivo in slaščice, 

je med učitelji kar pogosto, saj jih skoraj polovica učiteljev (47,0 %) uživa 1–4-krat na teden. 

Malo več kot dve petini učiteljev (43,8 %) pa jih uživa 1–3-krat na mesec. Ker je sladkor 

dejavnik tveganja za prekomerno telesno maso in debelost, je treba v vsakodnevni prehrani 

omejiti uživanje sladkorja in sladkih živil (Hlastan Ribič, 2009). Med odsvetovana živila sodijo 

tudi ocvrte jedi in hrana, kot so sendvič, hot dog, pica, burek ipd. Lahko trdimo, da večina 

učiteljev zelo redko posega po navedenih odsvetovanih živilih (ocvrte jedi, sendviči, hot dog, 

pica ...). Malo več kot tri petine učiteljev (68,7 %) uživa ocvrte jedi zgolj 1–3-krat na mesec. 

Malo manj kot dve tretjini učiteljev (73,7 %) pa uživa odsvetovana živila, kot so pica, hot dog, 

burek, sendvič ipd., tudi zgolj 1–3-krat na mesec. Nihče od učiteljev ne uživa odsvetovanih 

živil vsak dan ali večkrat na dan. Zanimalo nas je tudi, kako pogosto učitelji uživajo gotove jedi 

iz pločevink, juhe iz koncentratov in podobna živila. Podatki kažejo na to, da več kot polovica 

učiteljev (52,1 %) nikoli ne uživa tovrstnih živil, malo manj kot polovica učiteljev (44,2 %) pa 

takšna živila uživa zgolj 1–3-krat na mesec. Učitelje smo v vprašalniku vprašali, kako pogosto 

uživajo aromatizirane brezalkoholne pijače ter alkoholne in energijske pijače. Aromatizirane 

gazirane in negazirane brezalkoholne pijače nikoli ne uživa malo manj kot polovica učiteljev 

(48,4 %). Malo več kot dve petini učiteljev (42,4 %) pa uživa aromatizirane brezalkoholne 

pijače 1–3-krat na mesec. Večina učiteljev (89,9 %) nikoli ne uživa energijskih pijač. Pri 

uživanju alkoholnih pijač pa so podatki pokazali, da malo manj kot tri petine učiteljev (58,1 %) 

uživa alkoholne pijače 1–3-krat na mesec. Četrtina učiteljev (24,9 %) pa alkohola sploh nikoli 

ne uživa.  
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Med učitelji 1. in 2. skupine Hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik glede 

pogostosti uživanja sadja, zelenjave, rib, jajc, mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih 

izdelkov, oreščkov, belega kruha, polnovrednih izdelkov iz žit, slanih prigrizkov, živil z več 

sladkorja, ocvrtih jedi, sendvičev, hot doga, bureka, pice, peciva, slaščic, sladic, gotovih jedi iz 

pločevink, jušnih koncentratov ipd., aromatiziranih brezalkoholnih gaziranih in negaziranih 

pijač, energijskih pijač in alkoholnih pijač. Hi-kvadrat preizkus je pokazal statistično 

pomembne razlike med skupinama učiteljev 1 in 2 glede pogostosti uživanja polnozrnatega 

kruha (χ2 = 16,983, α = 0,005). Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 

0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici več učiteljev, ki poučujejo vsebine zdravega 

življenjskega sloga (60,8 %), uživalo polnozrnati kruh 1–4-krat na teden kot učiteljev, ki teh 

vsebin ne poučujejo (33,3 %). Čeprav Hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistično pomembnih 

razlik glede pogostosti uživanja ostalih živil, so razlike med skupinama učiteljev opazne. 

Učitelji, ki pripadajo skupini 2, bolj pogosto uživajo zdrava živila (sadje, zelenjavo, ribe, jajca, 

mleko in mlečne izdelke, polnovredne izdelke iz žit) kot učitelji, ki pripadajo skupini 1. Pri 

uživanju odsvetovanih živil in pijač pa nismo zaznali velikih razlik med obema skupinama.  

Tabela 11: Pogostost uživanja posameznih živil glede na celotni vzorec učiteljev 

Vrsta hrane Nikoli  

(1) 

1–3-krat na 

mesec  

(2) 

1–4-krat na 

teden  

(3) 

5–6-krat 

na teden  

(4) 

1-krat na 

dan 

 (5) 

Večkrat 

na dan  

(6) 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sadje 3 1,4 9 4,1 38 17,5 38 17,5 77 35,5 52 24,0 

Zelenjava 0 0,0 3 1,4 29 13,4 45 20,7 84 38,7 56 25,8 

Ribe 21 9,7 139 64,1 56 25,8 1 0,5 0 0,0 0 0,0 

Jajca 6 2,8 59 27,2 126 58,1 15 6,9 11 5,1 0 0,0 

Meso in mesni 

izdelki 
11 5,1 11 5,1 100 46,1 67 30,9 23 10,6 5 2,3 

Mleko in mlečni 

izdelki 
8 3,7 22 10,1 66 30,4 46 21,2 49 22,6 26 12,0 

Oreščki 10 4,6 83 38,2 86 39,6 18 8,3 16 7,4 4 1,8 

Bel kruh 29 13,4 81 37,3 66 30,4 25 11,5 12 5,5 4 1,8 

Polnozrnat kruh 11 5,1 40 18,4 108 49,8 32 14,7 22 10,1 4 1,8 

Polnovredni 

izdelki iz žit 
8 3,7 57 26,3 90 41,5 35 16,1 21 9,7 6 2,8 

Slani prigrizki 25 11,5 150 69,1 39 18,0 3 1,4 0 0,0 0 0,0 

Živila z več 

sladkorja 
11 5,1 83 38,2 83 38,2 25 11,5 13 6,0 2 0,9 

Ocvrte jedi 24 11,1 149 68,7 41 18,9 3 1,4 0 0,0 0 0,0 

Sendvič, hot dog, 

pica, burek … 
17 7,8 160 73,7 38 17,5 2 0,9 0 0,0 0 0,0 

Pecivo, sladice, 

slaščice 
9 4,1 95 43,8 102 47,0 7 3,2 4 1,8 0 0,0 

Gotove jedi iz 

pločevink 
113 52,1 96 44,2 8 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Aromatizirane 

gazirane in 

negazirane 

brezalkoholne 

pijače 

105 48,4 92 42,4 14 6,5 3 1,4 2 0,9 1 0,5 

Energijski napitki 195 89,9 19 8,8 3 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Alkoholne pijače 54 24,9 126 58,1 36 16,6 1 0,5 0 0,0 0 0,0 
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Tabela 12: Pogostost uživanja posameznih živil glede na skupino učiteljev 

Vrsta hrane Skupina 

učiteljev

* 

Nikoli  

(1) 

1–3-krat na 

mesec  

(2) 

1–4-krat na 

teden  

(3) 

5–6-krat 

na teden  

(4) 

1-krat na 

dan 

 (5) 

Večkrat na 

dan  

(6) 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sadje 1 3 3,4 3 3,4 19 21,8 14 16,1 32 36,8 16 18,4 

2 0 0,0 6 4,6 19 14,6 24 18,5 45 34,6 36 27,7 

Zelenjava 1 0 0,0 1 1,1 9 10,3 18 20,7 43 49,4 16 18,4 

2 0 0,0 2 1,5 20 15,4 27 20,8 41 31,5 40 30,8 

Ribe 1 10 11,5 59 67,8 18 20,7 0 0 0 0 0 0,0 

2 11 8,5 80 61,5 38 29,2 1 0,8 0 0 0 0,0 

Jajca 1 4 4,6 26 29,9 52 59,8 4 4,6 1 1,1 0 0,0 

2 2 1,5 33 25,4 74 56,9 11 8,5 10 7,7 0 0,0 

Meso in mesni 

izdelki 

1 3 3,4 6 6,9 43 49,4 21 24,1 12 13,8 2 2,3 

2 8 6,2 5 3,8 57 43,8 46 35,4 11 8,5 3 2,3 

Mleko in 

mlečni izdelki 

1 5 5,7 9 10,3 23 26,4 19 21,8 20 23,0 11 12,6 

2 3 2,3 13 10,0 43 33,1 27 20,8 29 22,3 15 11,5 

Oreščki 1 4 4,6 33 37,9 38 43,7 6 6,9 4 4,6 2 2,3 

2 6 4,6 50 38,5 48 36,9 12 9,2 12 9,2 2 1,5 

Bel kruh 1 13 14,9 40 46,0 19 21,8 8 9,2 6 6,9 1 1,1 

2 16 12,3 41 31,5 47 36,2 17 13,1 6 4,6 3 2,3 

Polnozrnat 

kruh 

1 6 6,9 21 24,1 29 33,3 19 21,8 10 11,5 2 2,3 

2 5 3,8 19 14,6 79 60,8 13 10 12 9,2 2 1,5 

Polnovredni 

izdelki iz žit 

1 4 4,6 26 29,9 33 37,9 12 13,8 10 11,5 2 2,3 

2 4 3,1 31 23,8 57 43,8 23 17,7 11 8,5 4 3,1 

Slani prigrizki 1 13 14,9 52 59,8 21 24,1 1 1,1 0 0,0 0 0 

2 12 9,2 98 75,4 18 13,8 2 1,5 0 0,0 0 0 

Živila z več 

sladkorja 

1 7 8,0 30 34,5 32 36,8 14 16,1 3 3,4 1 1,1 

2 4 3,1 53 40,8 51 39,2 11 8,5 10 7,7 1 0,8 

Ocvrte jedi 1 10 11,5 57 65,5 19 21,8 1 1,1 0 0,0 0 0,0 

2 14 10,8 92 70,8 22 16,9 2 1,5 0 0,0 0 0,0 

Sendvič, hot 

dog, pica, 

burek … 

1 7 8,0 64 73,6 16 18,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 10 7,7 96 73,8 22 16,9 2 1,5 0 0,0 0 0,0 

Pecivo, sladice, 

slaščice 

1 6 6,9 38 43,7 40 46,0 3 3,4 0 0,0 0 0,0 

2 3 2,3 57 43,8 62 47,7 4 3,1 4 3,1 0 0,0 

Gotove jedi iz 

pločevink 

1 45 51,7 38 43,7 4 4,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 68 52,3 58 44,6 4 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Aromatizirane 

gazirane in 

negazirane 

brezalkoholne 

pijače 

1 39 44,8 39 44,8 6 6,9 1 1,1 2 2,3 0 0,0 

2 66 50,8 53 40,8 8 6,2 2 1,5 0 0,0 1 0,8 

Energijski 

napitki 

1 76 87,4 9 10,3 2 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 119 91,5 10 7,7 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Alkoholne 

pijače 

1 23 26,4 47 54,0 17 19,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 31 23,8 79 60,8 19 14,6 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   
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Tabela 13: Razlike med skupinama učiteljev glede pogostosti uživanja posameznih živil 

Vrsta hrane Skupina učiteljev* α 𝛘𝟐 (2Î) 

Sadje 
1 

0,095 9,363 
2 

Zelenjava 
1 

0,076 8,450 
2 

Ribe 
1 

0,342 3,344 
2 

Jajca 
1 

0,068 8,740 
2 

Meso in mesni izdelki 
1 

0,343 5,641 
2 

Mleko in mlečni izdelki 
1 

0,773 2,526 
2 

Oreščki 
1 

0,743 2,722 
2 

Bel kruh 
1 

0,137 8,370 
2 

Polnozrnat kruh 
1 

0,005 16,983 
2 

Polnovredni izdelki iz žit 
1 

0,764 2,584 
2 

Slani prigrizki 
1 

0,095 6,370 
2 

Živila z več sladkorja 
1 

0,190 7,435 
2 

Ocvrte jedi 
1 

0,813 0,951 
2 

Sendvič, hot dog, pica, burek … 
1 

0,547 2,122 
2 

Pecivo, sladice, slaščice 
1 

0,150 6,739 
2 

Gotove jedi iz pločevink 
1 

0,846 0,334 
2 

Aromatizirane gazirane in 

negazirane brezalkoholne pijače 

1 
0,373 5,368 

2 

Energijski napitki 
1 

0,503 1,375 
2 

Alkoholne pijače 
1 

0,507 2,326 
2 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   

Poleg uravnotežene in zdrave prehrane organizem za normalno delovanje potrebuje tudi dovolj 

tekočine, zato nas je zanimalo, ali učitelji dnevno spijejo dovolj tekočine. Učiteljem smo v 

anketnem vprašalniku zastavili vprašanje, koliko vode popijejo dnevno. Rezultati so prikazani 

v preglednicah 14 in 15.  

Tabela 14: Količina dnevno zaužite vode glede na celotni vzorec učiteljev  

Manj kot 0,5 L 

(1) 

Od 0,5 L do 1 L 

(2) 

Od 1 do 2 L (3) Več kot 2 L (4) 

f f % f f % f f % f f % 

5 2,3 55 25,3 119 54,8 38 17,5 
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Tabela 15: Količina dnevno zaužite vode glede na skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev* 

Manj kot 0,5 L 

(1) 

Od 0,5 L do 

1 L 

(2) 

Od 1 do 2 L 

(3) 

Več kot 2 L 

(4) 
α 𝛘𝟐 (2Î) 

f f % f f % f f % f f % 

1 4 4,6 26 29,9 45 51,7 12 13,8 
0,115 5,934 

2 1 0,8 29 22,3 74 56,9 26 20,0 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   

Telo potrebuje za normalno delovanje v povprečju od 1,5 do 3 L tekočine dnevno. Za 

nadomeščanje izgubljene tekočine je najbolj priporočljivo uživanje pijač brez dodanih 

sladkorjev: navadno vodo, mineralno vodo, čaje ali razredčene sveže sadne ali zelenjavne 

sokove (Hlastan Ribič, 2009). Nekaj več kot polovica učiteljev (54,8 %) popije dnevno od 1 do 

2 L vode, nekaj manj kot petina učiteljev (17,5 %) pa dnevno popije več kot 2 L vode. 

Ocenjujemo, da nekaj več kot četrtina učiteljev (27,6 %) dnevno ne zaužije dovolj vode. 

Rezultati se nanašajo zgolj na količino zaužite vode in ne na količino dnevno zaužite tekočine, 

saj smo učitelje spraševali zgolj po količini dnevno zaužite vode. Zato iz rezultatov ne moremo 

pridobiti podatkov o tem, ali učitelji dnevno zaužijejo dovolj tekočine.  

Kullbackov 21 preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev 1 in 

2 glede količine dnevno zaužite vode (2Ȋ = 5,934, α = 0,115). Kljub temu pa opazimo razlike 

glede količine dnevno zaužite vode med skupino 1 in 2. Več učiteljev, ki pripadajo skupini 2, 

zaužije dnevno od 1 do 2 litra vode ali več kot 2 litra vode.  

Zanimalo nas je tudi, kakšno je vedenje učiteljev glede dosoljevanja že pripravljene hrane. 

Podatki so prikazani v preglednicah 16 in 17.  

Tabela 16: Pogostost dosoljevanja že pripravljene hrane glede na celotni vzorec učiteljev 

Nikoli ne dosolim 

pripravljene hrane.  

(1) 

Hrano najprej poskusim 

in po potrebi dosolim.  

(2) 

Hrano brez poskušanja vedno 

dosolim.  

(3) 

f f % f f % f f % 

137 63,1 80 36,9  0 0,0  

Tabela 17: Pogostost dosoljevanja že pripravljene hrane glede na skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev* 

Nikoli ne dosolim 

pripravljene 

hrane.  

(1) 

Hrano najprej 

poskusim in po 

potrebi 

dosolim.  

(2) 

Hrano brez 

poskušanja 

vedno dosolim.  

(3) 
α χ2 (2Ȋ) 

f f % f f % f f % 

1 55 63,2 32 36,8 0 0 
0,983 0,000 

2 82 63,1 48 36,9 0 0 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   

Prekomeren vnos soli in s tem natrija je dokazano pomemben prehranski dejavnik tveganja za 

zdravje. Priporočen dnevni vnos soli je za odraslega do 5 g/dan, kar predstavlja eno čajno 
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žličko, vključno s soljo, prisotno v živilih. Zato je priporočljivo, da se izogibamo hrani, ki 

vsebuje veliko soli (predelana, polpripravljena, pripravljena živila, mesni izdelki, konzervirana 

hrana ipd.), slanim prigrizkom, instantnim juham ipd. ter dosoljevanju že pripravljene hrane. Iz 

preglednice 15 je razvidno, da več kot tri petine učiteljev (63,1 %) nikoli ne dosoli že 

pripravljene hrane. Malo več kot tretjina učiteljev (36,9 %) pa hrano najprej poskusi in jo po 

potrebi dosoli. Hrane brez poskušanj nihče izmed učiteljev ne dosoljuje. Po podatkih raziskave 

Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2016 malo manj kot polovica 

prebivalcev (49,0 %) že pripravljeno hrano pri mizi najprej poskusi in potem dosoli. Vedno pa 

dosoli hrano 1,7 % prebivalcev (Gregorič in Fajdiga Turk, 2018). Če primerjamo te podatke z 

rezultati naše raziskave, lahko ugotovimo, da je vedenje učiteljev glede dosoljevanja hrane 

boljše v primerjavi s splošno slovensko populacijo odraslih. Kullbackov 21 preizkus ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev 1 in 2 glede pogostosti dosoljevanja že 

pripravljene hrane (2Ȋ = 0,000, α = 0,983).  

3.3.2 Telesna aktivnost učiteljev  

Ker je telesna aktivnost pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga, nas je zanimalo, 

kakšno je stanje na področju telesne aktivnosti učiteljev. Učitelji so morali pri prvem vprašanju 

v tem sklopu oceniti svojo telesno aktivnost. Rezultati so prikazani v preglednicah 18 in 19.   

Tabela 18: Ocena učiteljev o lastni telesni aktivnosti glede na celotni vzorec učiteljev 

Neaktiven 

(1) 

Malo aktiven 

(2) 

Zmerno aktiven  

(3) 

Zelo aktiven  

(4) 
M SD 

f f % f f % f f % f f % 
2,77 0,702 

5 2,3 69 31,8 114 52,2 29 13,4 
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – neaktiven, 2 – malo aktiven, 3 – zmerno 

aktiven, 4 – zelo aktiven). 

Tabela 19: Ocena učiteljev o lastni telesni aktivnosti glede na skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev*  

Neaktiven   

(1) 

Malo 

aktiven  

(2) 

Zmerno 

aktiven  

(3) 

Zelo 

aktiven  

(4) 
�̅� α U 

f f % f f % f f % f f % 

1 1 1,1 31 35,6 43 49,4 12 13,8 107,28 
0,716 5505,500 

2 4 3,1 38 29,2 71 54,6 17 13,1 110,15 
Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   

Dobra polovica učiteljev (52,2 %) ocenjuje, da so zmerno telesno aktivni. Učiteljev, ki 

ocenjujejo, da so zelo aktivni, je zgolj 13,4 %. Malo več kot tretjina učiteljev (34,1 %) ocenjuje, 

da so neaktivni ali malo aktivni. Mann-Whitneyjev test ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med skupinama učiteljev 1 in 2 glede njihove ocene o lastni telesni aktivnosti (U = 5505,500, 

α = 0,716).  

Tabela 20: Izvajanje zmerne telesne aktivnosti vsaj 30 min/dan glede na celotni vzorec učiteljev  

Nikoli  

(1) 

1–3-krat na teden 

 (2) 

5-krat na teden ali več 

(3) 

Vsak dan  

(4) 

f f % f f % f f % f f % 

12 5,5 119 54,8 55 25,3 31 14,3 
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Tabela 21: Izvajanje zmerne telesne aktivnosti vsaj 30 min/dan glede na skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev*  

Nikoli  

(1) 

1–3-krat na 

teden 

 (2) 

5-krat na 

teden ali 

več (3) 

Vsak dan  

(4) 
α 𝛘𝟐 

f f % f f % f f % f f % 

1 6 6,9 51 58,6 22 25,3 8 9,2 
0,320 3,503 

2 6 4,6 68 52,3 33 25,4 23 17,7 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije bi morali odrasli za ohranjanje zdravja 

opraviti 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden (WHO, 2020). 

Pri zmerni telesni aktivnosti mislimo predvsem na aerobne telesne dejavnosti (hitra hoja, ples, 

počasen tek ...), ki jih izvajamo na takšni intenzivnosti, da občutimo nekaj napora, se ogrejemo, 

rahlo zadihamo in se med dejavnostjo lahko pogovarjamo. Srčni utrip je pri zmerno intenzivni 

telesni dejavnosti med 50–70 % maksimalnega srčnega utripa (NIJZ, 2020). Tri petine vseh 

učiteljev (60,3 %) ne dosega priporočil glede količine opravljene tedenske telesne aktivnosti. 

Po podatkih iz leta 2016 naj bi bilo v Sloveniji zadostno telesno dejavnih zgolj polovico odraslih 

prebivalcev Slovenije (Petrič in Remec, 2018).  

Če primerjamo te podatki z rezultati naše raziskave, lahko opazimo, da so učitelji manj telesno 

aktivni v primerjavi s splošno populacijo odraslih Slovencev. Hi-kvadrat preizkus ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev 1 in 2 glede izvajanja zmerne telesne 

aktivnosti (χ2 = 3,503, α = 0,320). Kljub temu pa lahko opazimo, da je več učiteljev, ki 

poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, aktivnih vsak dan.  

Tabela 22: Pogostost ukvarjanja s posameznimi športnimi aktivnostmi glede na celotni vzorec 

učiteljev 

Športne 

aktivnosti 

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat 

na mesec 

(2) 

1–3-krat na 

teden 

 (3) 

4-krat na 

teden ali 

več  

(4) 

Vsak dan 

(5) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Hoja  2 0,9 33 15,2 76 35,0 47 21,7 59 27,2 

Tek 134 61,8 56 25,8 19 8,8 4 1,8 4 1,8 

Kolesarjenje 79 36,4 102 47,0 24 11,1 9 4,1 3 1,4 

Plavanje 147 67,7 68 31,3 2 0,9 0 0,0 0 0,0 

Vadba v fitnesu 182 83,9 12 5,5 19 8,8 4 1,8 0 0,0 

Skupinska 

vodena vadba 
166 76,5 27 12,4 22 10,1 1 0,5 1 0,5 

Joga 180 82,9 18 8,3 13 6,0 3 1,4 3 1,4 

Aerobika  201 92,6 11 5,1 3 1,4 2 0,9 0 0,0 

Zanimalo nas je, s katerimi športnimi aktivnostmi se učitelji najpogosteje ukvarjajo. Iz 

preglednice 22 je razvidno, da je hoja športna dejavnost, s katero se učitelji najpogosteje 

ukvarjajo (27,2 %) vsakodnevno, medtem ko se največ učiteljev (92,6 %) nikoli ne ukvarja z 

aerobiko. Učitelji so kot druge dejavnosti, s katerimi se še ukvarjajo, navedli: rolanje, kegljanje, 

igre z žogo, balet, pilates, badminton, košarko, odbojko, tenis, boks, tek na smučeh, ples in 
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planinarjenje. Kullbackov 21 preizkus je pokazal statistično pomembne razlike med skupinama 

učiteljev 1 in 2 glede pogostosti ukvarjanja s hojo (2Ȋ = 13,412, α = 0,009). Podatke lahko 

posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 0,9 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

več učiteljev, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga (34,6 %), vsakodnevno 

ukvarjalo s hojo kot učiteljev, ki teh vsebin ne poučujejo (16,1 %). Kullbackov 21 preizkus ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev 1 in 2 glede pogostosti 

ukvarjanja s tekom, kolesarjenjem, plavanjem, vadbo v fitnesu, skupinsko vodeno vadbo, jogo 

in aerobiko.    

Tabela 23: Pogostost ukvarjanja s posameznimi športnimi aktivnostmi glede na skupino 

učiteljev  

Športne 

aktivnosti 

Skupina 

učiteljev

* 

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat 

na mesec 

(2) 

1–3-krat na 

teden 

(3) 

4-krat na 

teden ali 

več 

(4) 

Vsak dan 

(5) 

α 2Î 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Hoja 1 2 2,3 13 14,9 37 42,5 21 24,1 14 16,1 
0,009 13,412 

2 0 0,0 20 15,4 39 30,0 26 20 45 34,6 

Tek 1 58 66,7 18 20,7 7 8,0 2 2,3 2 2,3 
0,648 2,482 

2 76 58,5 38 29,2 12 9,2 2 1,5 2 1,5 

Kolesarjenje 1 32 36,8 43 49,4 5 5,7 6 6,9 1 1,1 
0,143 6,875 

2 47 36,2 59 45,4 19 14,6 3 2,3 2 1,5 

Plavanje 1 62 71,3 24 27,6 1 1,1 0 0,0 0 0,0 
0,605 1,006 

2 85 65,4 44 33,8 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

Vadba v 

fitnesu 

1 74 85,1 5 5,7 7 8,0 1 1,1 0 0,0 
0,913 0,525 

2 108 83,1 7 5,4 12 9,2 3 2,3 0 0,0 

Skupinska 

vodena 

vadba 

1 65 74,7 10 11,5 10 11,5 1 1,1 1 1,1 

0,395 4,083 
2 101 77,7 17 13,1 12 9,2 0 0,0 0 0,0 

Joga 1 71 81,6 5 5,7 7 8,0 2 2,3 2 2,3 
0,413 3,945 

2 109 83,8 13 10,0 6 4,6 1 0,8 1 0,8 

Aerobika 1 78 89,7 5 5,7 2 2,3 2 2,3 0 0,0 
0,188 4,787 

2 123 94,6 6 4,6 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   

3.3.3 Druga vedenja 

V anketnem vprašalniku smo učiteljem zastavili tudi vprašanja o kajenju, uživanju alkoholnih 

pijač, spanju, stresu in uporabi elektronskih naprav. Našteta vedenja so del življenjskega sloga 

in prav tako pomembno vplivajo na zdravje učiteljev.  

3.3.3.1 Kajenje  

Kajenje negativno vpliva na delovanje celotnega organizma, zato ga uvrščamo med dejavnike, 

ki pomembno vplivajo na zdravje posameznika. Zanimalo nas je, kako je kajenje razširjeno 

med učitelji.  
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Tabela 24: Pogostost kajenja učiteljev glede na celotni vzorec učiteljev 

Nikoli  

(1) 

Zelo redko 

(nekajkrat na 

leto)  

(2) 

Redko (manj 

kot enkrat na 

mesec) 

(3) 

Občasno 

(nekajkrat na 

mesec) 

(4) 

Pogosto 

(večkrat na 

teden) 

(5) 

Vsak dan 

(6) 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

176 81,1 9 4,1 2 0,9 9 4,1 7 3,2 14 6,5 

Tabela 25: Pogostost kajenja učiteljev glede na skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev*  

Nikoli  

(1) 

Zelo redko 

(nekajkrat 

na leto)  

(2) 

Redko 

(manj kot 

enkrat na 

mesec) 

(3) 

Občasno 

(nekajkrat 

na mesec) 

(4) 

Pogosto 

(večkrat 

na teden) 

(5) 

Vsak 

dan 

(6) 
α 2Ȋ 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1 69 79,3 2 2,3 0 0,0 5 5,7 4 4,6 7 8,0 
0,341 5,661 

2 107 82,3 7 5,4 2 1,5 4 3,1 3 2,3 7 5,4 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga.   

Glede na podatke, zbrane v preglednici 24, lahko ugotovimo, da zelo velik delež (81,1 %) 

učiteljev nikoli ne kadi. Vsak dan kadi 6,5 % učiteljev. Po podatkih CINDI raziskav iz leta 2016 

več kot polovica odraslih (51,0 %) ni nikoli kadila, 23,0 % odraslih je kadilcev in 26,0 % 

odraslih je nekdanjih kadilcev (Koprivnikar, 2018). Trdimo lahko, da je kajenje med učitelji 

manj razširjeno v primerjavi s splošno populacijo odraslih. Sklepamo lahko, da obstaja 

povezava med poklicem učitelja in kajenjem, saj so učitelji svojim učencem zgled in v šolskem 

prostoru ne smejo spodbujati slabih zdravju škodljivih navad. Sklepamo lahko, da zato tudi 

velika večina učiteljev sploh ne kadi. Kullbackov 21 preizkus ni pokazal statistično pomembnih 

razlik med skupinama učiteljev 1 in 2 glede pogostosti kajenja (2Ȋ = 5,661, α = 0,341).    

3.3.3.2 Uživanje alkoholnih pijač 

Načela zdravega življenjskega sloga zapovedujejo čim manjše uživanje alkoholnih pijač, saj le-

te negativno vplivajo na delovanje organizma. Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji uživajo 

alkoholne pijače.  

Tabela 26: Pogostost uživanja alkoholnih pijač glede na celotni vzorec učiteljev 

Nikoli 

(1) 

Zelo redko 

(nekajkrat na 

leto)  

(2) 

Redko (manj kot 

enkrat na mesec)  

(3) 

Občasno 

(nekajkrat na 

mesec) 

(4) 

Pogosto 

(večkrat na 

teden) 

(5) 

Vsak dan 

(6) 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

31 14,3 59 27,2 45 20,7 73 33,6 9 4,1 0 0,0 
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Tabela 27: Pogostost uživanja alkoholnih pijač glede na skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev*  

Nikoli 

 (1) 

Zelo redko 

(nekajkrat 

na leto)  

(2) 

Redko 

(manj kot 

enkrat na 

mesec)  

(3) 

Občasno 

(nekajkrat 

na mesec) 

(4) 

Pogosto 

(večkrat 

na teden) 

(5) 

Vsak dan 

(6) 

α 𝛘𝟐 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1 13 14,9 21 24,1 22 25,3 28 32,2 3 3,4 0 0 
0,689 2,254 

2 18 13,8 38 29,2 23 17,7 45 34,6 6 4,6 0 0 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Največji delež učiteljev (33,6 %) uživa alkoholne pijače občasno (nekajkrat na mesec). Pogosto 

(večkrat na teden) uživa alkoholne pijače zgolj 4,1 % učiteljev. Nihče izmed učiteljev ne uživa 

alkoholnih pijač vsakodnevno. Hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med skupinama učiteljev 1 in 2 glede pogostosti uživanja alkoholnih pijač (χ2 = 2,254, α = 

0,689). Ugotovimo lahko, da med učitelji ni zaznati prepogostega uživanja alkoholnih pijač.  

3.3.3.3 Spanje 

Spanje je ključnega pomena za ohranjanje zdravja, saj pozitivno vpliva na delovanje vseh 

organov in organskih sistemov v telesu. Pomanjkanje spanja povečuje tveganje za telesno in 

duševno zdravje (Sleep Fundation, b. d.). Zanimalo nas je, koliko ur na dan povprečno spijo 

učitelji.  

Tabela 28: Povprečje prespanih ur na dan glede na celotni vzorec učiteljev 

Manj kot 6 ur  

(1) 

Med 7 in 9 ur 

 (2) 

Več kot 9 ur 

(3) 

f f % f f % f f % 

44 20,3 173 79,7 0 0,0 

Tabela 29: Povprečje prespanih ur na dan glede na skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev* 

Manj kot 6 ur 

(1) 

Med 7 in 9 ur 

(2) 

Več kot 9 ur 

(3) α 𝛘𝟐 

f f % f f % f f % 

1 20 23,0 67 77,0 0 0,0 
0,416 0,661 

2 24 18,5 106 81,5 0 0,0 
Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz leta 2020 morajo odrasli, stari med 

18 in 64 let, spati med 7–9 ur na dan. Manj kot 6 ur spanja negativno vpliva na počutje, zdravje, 

delo in kakovost življenja (NIJZ, 2020). Kar štiri petine učiteljev (79,7 %) dosega ta priporočila. 

Ena petina učiteljev (20,3 %) pa dnevno spi manj kot 6 ur, kar lahko ocenimo kot nezdravo 

navado. Nihče izmed učiteljev pa ne spi več kot 9 ur na dan. V raziskavi Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje iz leta 2020 je bilo ugotovljeno, da glede na priporočila za spanje odraslih 

dovolj dolgo spi zgolj 33,0 % moških in 37,0 % žensk med 18. in 74. letom starosti (NIJZ, 

2021). Glede na navedene podatke lahko trdimo, da znatno večji delež učiteljev dosega 

priporočila glede dolžine spanja v primerjavi s splošno populacijo odraslih. Hi-kvadrat preizkus 

ni pokazal statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev 1 in 2 glede povprečja 

prespanih ur na dan (χ2 = 0,661, α = 0,416). 
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3.3.3.4 Stres 

Ker velja poklic učitelja za enega izmed bolj stresnih poklicev, nas je zanimalo, kako pogosto 

so učitelji pod stresom, kateri dejavniki jim najpogosteje povzročajo stres in kako dobro učitelji 

obvladujejo stres.  

Tabela 30: Pogostost občutenja napetosti, stresa ali velikega pritiska glede na celotni vzorec 

učiteljev  

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat na leto  

(2) 

Nekajkrat na 

mesec  

(3) 

Nekajkrat na 

teden 

(4) 

Vsak dan 

(5) 

Večkrat na 

dan 

(6) 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1 0,5 33 15,2 78 35,9 77 35,5 19 8,8 9 4,1 

Tabela 31: Pogostost občutenja napetosti, stresa ali velikega pritiska glede na skupino učiteljev  

Skupina 

učiteljev*  

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat 

na leto  

(2) 

Nekajkrat 

na mesec  

(3) 

Nekajkrat 

na teden 

(4) 

Vsak 

dan 

(5) 

Večkrat 

na dan 

(6) 
α 2Ȋ 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1 0 0,0 19 21,8 25 28,7 28 32,2 8 9,2 7 8,0 
0,023 13,067 

2 1 0,8 14 10,8 53 40,8 49 37,7 11 8,5 2 1,5 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Iz preglednice 30 je razvidno, da približno enak delež učiteljev doživlja stres nekajkrat na mesec 

(35,9 %) in nekajkrat na teden (35,5 %). Vsakodnevno doživlja stres 8,8 % učiteljev. Zaznamo 

lahko, da kar velik del učiteljev (35,5 %) doživlja stres nekajkrat na teden. Rezultate svoje 

raziskave lahko primerjamo z izsledki raziskave iz leta 2009, kjer so raziskovali razširjenost 

stresa med učitelji in drugimi strokovnimi delavci. V omenjeni raziskavi so ugotovili, da več 

kot polovica učiteljev (53,5 %) doživlja stres pogosto in vedno (Slivar, 2009). Ugotovimo 

lahko, da tudi v našem vzorcu nekaj manj kot polovica učiteljev (48,4 %) doživlja stres zelo 

pogosto, kar pomeni nekajkrat na teden, vsak dan ali večkrat na dan. Kullbackov 21 preizkus 

je pokazal statistično pomembne razlike med skupinama učiteljev 1 in 2 glede pogostosti 

občutenja napetosti, stresa ali velikega pritiska (2Ȋ = 13,067, α = 0,023). Podatke lahko 

posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 2,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici več 

učiteljev, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, doživljalo stres nekajkrat na mesec 

kot učiteljev, ki teh vsebin ne poučujejo (28,7 %).  
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Tabela 32: Pomembnost navedenih dejavnikov kot povzročiteljev stresa glede na celotni vzorec 

učiteljev 

Povzročitelj 

stresa 

Nikakor ne 

vpliva 

 (1) 

Malo vpliva 

 (2) 

Niti vpliva niti 

ne vpliva 

 (3) 

Vpliva  

(4) 

Zelo pomembno 

vpliva  

(5) 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Obremenitve 

na delovnem 

mestu 

1 0,5 21 9,7 13 6,0 109 50,2 73 33,6 4,07 0,908 

Slabi odnosi s 

sodelavci 
24 11,1 34 15,7 23 10,6 81 37,3 55 25,3 3,50 1,320 

Problemi v 

družini 
9 4,1 31 14,3 18 8,3 82 37,8 77 35,5 3,86 1,170 

Slabi 

materialni 

pogoji za 

življenje 

53 24,4 37 17,1 30 13,8 71 32,7 26 12,0 2,91 1,398 

Samopodoba 42 19,4 37 17,1 35 16,1 66 30,4 37 17,1 3,09 1,390 

Osamljenost 77 35,5 43 19,8 31 14,3 45 20,7 21 9,7 2,49 1,401 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor ne vpliva, 2 – malo vpliva, 3 – 

niti vpliva niti ne vpliva, 4 – vpliva, 5 – zelo pomembno vpliva). 

Tabela 33: Pomembnost navedenih dejavnikov kot povzročiteljev stresa glede na skupino 

učiteljev  

Povzročitelj stresa Skupina 

učiteljev* 

Nikakor ne 

vpliva 

 (1) 

Malo vpliva 

 (2) 

Niti vpliva 

niti ne vpliva 

 (3) 

Vpliva  

(4) 

Zelo 

pomembno 

vpliva  

(5) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Obremenitve na 

delovnem mestu 

1 0 0,0 7 8,0 6 6,9 43 49,4 31 35,6 

2 1 0,8 14 10,8 7 5,4 66 50,8 42 32,3 

Slabi odnosi s 

sodelavci 

1 11 12,6 12 13,8 9 10,3 37 42,5 18 20,7 

2 13 10,0 22 16,9 14 10,8 44 33,8 37 28,5 

Problemi v družini 
1 4 4,6 14 16,1 10 11,5 28 32,2 31 35,6 

2 5 3,8 17 13,1 8 6,2 54 41,5 46 35,4 

Slabi materialni 

pogoji za življenje 

1 21 24,1 10 11,5 16 18,4 26 29,9 14 16,1 

2 32 24,6 27 20,8 14 10,8 45 34,6 12 9,2 

Samopodoba 
1 17 19,5 12 13,8 17 19,5 24 27,6 17 19,5 

2 25 19,2 25 19,2 18 13,8 42 32,3 20 15,4 

Osamljenost 
1 30 34,5 16 18,4 16 18,4 16 18,4 9 10,3 

2 47 36,2 27 20,8 15 11,5 29 22,3 12 9,2 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 
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Tabela 34: Razlike med skupinama učiteljev glede pomembnosti navedenih dejavnikov kot 

povzročiteljev stresa 

Povzročitelj stresa Skupina učiteljev* �̅� α U 

Obremenitve na delovnem mestu 
1 111,94 

0,536 5399,000 
2 107,03 

Slabi odnosi s sodelavci 
1 105,74 

0,516 5371,500 
2 111,18 

Problemi v družini 
1 105,75 

0,510 5372,000 
2 111,18 

Slabi materialni pogoji za življenje 
1 113,72 

0,350 5244,000 
2 105,84 

Samopodoba 
1 111,14 

0,673 5468,500 
2 107,57 

Osamljenost 
1 110,08 

0,830 5561,000 
2 108,28 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Učitelji so ocenili, da so obremenitve na delovnem mestu najpomembnejši dejavnik, ki jim 

povzroča stres. Osamljenosti so učitelji pripisali najmanjši vpliv na pojav stresa. Rezultati naše 

raziskave so primerljivi z rezultati raziskave Z zdravjem povezana vedenja prebivalcev 

Slovenije 2016, kjer so prebivalci Slovenije kot najpogostejši razlog za stres navedli 

obremenitve na delovnem mestu, sledijo problemi v družini, slabi materialni pogoji, slabi 

odnosi med sodelavci in osamljenost (Jeriček Klanšček in Hribar, 2018). Mann-Whitneyjev test 

ni pokazal statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev 1 in 2 glede povzročiteljev 

stresa. Učitelji so kot druge dejavnike, ki jim povzročajo stres, navedli še: delo, ki ga morajo 

za službo opravljati doma, položaj učiteljev v družbi, časovne stiske, pandemijo, strah in 

preobremenjenost.  

Tabela 35: Ocena sposobnosti obvladovanja napetosti, stresa in pritiskov v življenju glede na 

celotni vzorec učiteljev  

Ne 

obvladujem 

(1) 

Slabo 

obvladujem 

 (2) 

Niti dobro niti 

slabo obvladujem 

 (3) 

Dobro 

obvladujem (4) 

Odlično 

obvladujem (5) M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 
3,59 0,632 

0 0,0 10 4,6 75 34,6 125 57,6 7 3,2 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – ne obvladujem, 2 – slabo obvladujem, 3 

– niti dobro niti slabo obvladujem, 4 – dobro obvladujem, 5 – odločno obvladujem). 

Tabela 36: Ocena sposobnosti obvladovanja napetosti, stresa in pritiskov v življenju glede na 

skupino učiteljev 

Skupina 

učiteljev*  

Ne 

obvladujem 

(1) 

Slabo 

obvladujem 

 (2) 

Niti dobro 

niti slabo 

obvladujem 

 (3) 

Dobro 

obvladujem 

(4) 

Odlično 

obvladujem 

(5) �̅� α U 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1 0 0,0 7 8,0 31 35,6 45 51,7 4 4,6 103,94 
0,267 5214,500 

2 0 0,0 3 2,3 44 33,8 80 61,5 3 2,3 112,39 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Dobra polovica učiteljev (57,6 %) meni, da dobro obvladuje napetosti, stres in pritiske, ki jih 

doživljajo v življenju. Nihče izmed učiteljev ne meni, da stresa ne obvladuje, medtem ko 4,6 % 

učiteljev slabo obvladuje stres. Mann-Whitneyjev test ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med skupinama učiteljev 1 in 2 glede njihove ocene sposobnosti obvladovanja napetosti, stresa 

in pritiskov v življenju. Kljub temu lahko opazimo, da več učiteljev, ki poučujejo vsebine 
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zdravega življenjskega sloga, dobro obvladuje stres v primerjavi z učitelji, ki teh vsebin ne 

poučujejo.   

3.3.3.5 Uporaba elektronskih naprav 

Vsakodnevna uporaba elektronskih naprav je v današnji informacijski dobi neizogibna, zato 

nas je zanimalo, katere elektronske naprave uporabljajo učitelji ter kako pogosto jih 

uporabljajo.  

Tabela 37: Dnevna uporaba elektronskih naprav glede na celotni vzorec učiteljev 

Dnevna uporaba 

elektronskih naprav 

Naprav ne 

uporabljam 

(1) 

Do 1 uro 

 (2) 

1 do 3 ure  

(3) 

3 do 5 ur  

(4) 

Več kot 5 ur 

(5) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Mobilni telefon 0 0,0 91 41,9 93 42,9 25 11,5 8 3,7 

Tablični računalnik 189 87,1 27 12,4 1 0,5 0 0,0 0 0,0 

Prenosni računalnik 28 12,9 45 20,7 94 43,3 34 15,7 16 7,4 

Stacionarni računalnik 127 58,5 40 18,4 26 12,0 13 6,0 11 5,1 

Televizija  37 17,1 104 47,9 69 31,8 6 2,8 1 0,5 

Tabela 38: Dnevna uporaba elektronskih naprav glede na skupino učiteljev  

Dnevna 

uporaba 

elektronskih 

naprav 

Skupin

a 

učitelje

v* 

Naprav ne 

uporablja

m 

(1) 

Do 1 ure 

 (2) 

1 do 3 ure  

(3) 

3–5 ur  

(4) 

Več kot 5 

ur 

(5) α 
𝛘𝟐 

(2Ȋ) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Mobilni 

telefon 

1 0 0,0 34 39,1 38 43,7 11 12,6 4 4,6 
0,853 0,785 

2 0 0,0 57 43,8 55 42,3 14 10,8 4 3,1 

Tablični 

računalnik 

1 76 87,4 11 12,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
0,597 1,031 

2 113 86,9 16 12,3 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

Prenosni 

računalnik 

1 13 14,9 15 17,2 34 39,1 19 21,8 6 6,9 
0,240 5,500 

2 15 11,5 30 23,1 60 46,2 15 11,5 10 7,7 

Stacionarni 

računalnik 

1 47 54,0 21 24,1 10 11,5 7 8,0 2 2,3 
0,177 6,318 

2 80 61,5 19 14,6 16 12,3 6 4,6 9 6,9 

Televizija 
1 22 25,3 37 42,5 26 29,9 1 1,1 1 1,1 

0,039 10,062 
2 15 11,5 67 51,5 43 33,1 5 3,8 0 0,0 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Iz preglednice 37 je razvidno, da največ učiteljev (87,1 %) nikoli ne uporablja tabličnega 

računalnika. Malo manj kot tri petine učiteljev (58,5 %) pa nikoli ne uporablja stacionarnega 

računalnika. Ugotovimo lahko, da učitelji najpogosteje uporabljajo mobilni telefon, prenosni 

računalnik in televizijo. Malo manj kot polovica učiteljev (47,9 %) uporablja televizijo do ene 

ure dnevno. Malo več kot dve petini učiteljev pa uporablja prenosni računalnik (43,3 %) in 

mobilni telefon (42,9 %) 1–3 ure na dan. Kullbackov 21 preizkus je pokazal statistično 

pomembne razlike med skupinama učiteljev 1 in 2 glede pogostosti uporabe televizije (2Ȋ = 

10,062, α = 0,039). Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 3,9 % 

trdimo, da tudi v osnovni množici več učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega 

sloga (25,3 %), ne uporablja televizije kot učiteljev, ki te vsebine poučujejo (11,5 %). Med 

skupinama učiteljev 1 in 2 ni bilo zaznati statistično pomembnih razlik glede pogostosti uporabe 

mobilnega telefona, tabličnega računalnika, prenosnega računalnika in stacionarnega 

računalnika. Iz rezultatov smo ugotovili, da učitelji največ časa namenijo uporabi mobilnega 

telefona in prenosnega računalnika. Veliko uporabo prenosnega računalnika med učitelji lahko 

pojasnimo, saj za opravljanje učiteljskega poklica učitelji nujno potrebujejo računalnik. 

Uporaba prenosnih računalnikov je med učitelji bolj razširjena kot uporaba stacionarnih 
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računalnikov, saj so prenosni računalniki za učitelje bolj praktični, saj jih lahko lažje prenašajo 

iz šole v domače okolje. Učitelji tudi veliko časa namenijo uporabi mobilnega telefona, kar 

lahko ocenimo kot neustrezno navado, ki negativno vpliva na življenjski slog učiteljev.  

3.3.4 Stališča učiteljev do zdravega življenjskega sloga  

Stališča posameznika o zdravem življenjskem slogu pomembno vplivajo na njegovo vedenje. 

Zato nas je zanimalo, kako pomembno se učiteljem zdi, da bi spremenili določene navade ter 

kakšna so njihova stališča do posameznih navad in o njihovem vplivu na zdravje. V zadnjem 

delu nas je še zanimalo, koliko za učitelje držijo posamezne trditve o zdravem življenjskem 

slogu.  

Tabela 39: Odnos učiteljev do pomembnosti spreminjanja življenjskih navad glede na celotni 

vzorec učiteljev  

Sprememba 

naštetih navad 

Ni treba 

spremeniti 

(1) 

Malo 

potrebno, 

da bi 

spremenil/-a  

(2) 

Niti bi 

spremenil/-a 

niti ne bi 

spremenil/-a  

(3) 

Dobro bi 

bilo, da bi 

spremenil/-a  

(4) 

Nujno 

moram 

spremeniti 

(5) 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Redno uživanje 

obrokov hrane 
67 30,9 55 25,3 30 13,8 51 23,5 14 6,5 2,49 1,316 

Količina 

zaužitega sadja 
73 33,6 49 22,6 33 15,2 56 25,8 6 2,8 2,41 1,267 

Količina zaužite 

zelenjave 
75 34,6 53 24,4 33 15,2 47 21,7 9 4,1 2,36 1,270 

Količina zaužitih 

odsvetovanih 

živil 

82 37,8 50 23,0 34 15,7 43 19,8 8 3,7 2,29 1,259 

Piti manj sladkih 

pijač 
139 64,1 33 15,2 22 10,1 22 10,1 1 0,5 1,68 1,044 

Piti več vode 53 24,4 43 19,8 22 10,1 65 30,0 34 15,7 2,93 1,451 

Pogostost 

uživanja 

alkohola 

142 65,4 34 15,7 30 13,8 9 4,1 2 0,9 1,59 0,939 

Uporaba 

elektronskih 

medijev 

64 29,5 64 29,5 24 11,1 51 23,5 14 6,5 2,48 1,306 

Čas in kakovost 

spanja 
67 30,9 52 24,0 31 14,3 51 23,5 16 7,4 2,53 1,337 

Trajanje telesne 

aktivnosti 
26 12,0 49 22,6 18 8,3 89 41,0 35 16,1 3,27 1,303 

Pogostost 

kajenja 
175 80,6 7 3,2 8 3,7 13 6,0 14 6,5 1,54 1,209 

Boljše 

obvladovanje 

stresa 

38 17,5 43 19,8 45 20,7 58 26,7 33 15,2 3,02 1,335 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana iz vrednosti (1 – ni treba spremeniti, 2 – malo potrebno, da bi spremenil/-

a, 3 – niti bi spremenil/-a niti ne bi spremenil/-a, 4 – dobro bi bilo, da bi spremenil/-a, 5 – nujno moram spremeniti).  
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Tabela 40: Odnos učiteljev do pomembnosti spreminjanja življenjskih navad glede na skupino 

učiteljev  

Sprememba naštetih 

navad 

Skupina 

učiteljev* 

Ni treba 

spremeniti 

(1) 

Malo 

potrebno, da 

bi 

spremenil/-a  

(2) 

Niti bi 

spremenil/-a 

niti ne bi 

spremenil/-a  

(3) 

Dobro bi 

bilo, da bi 

spremenil/-a  

(4) 

Nujno 

moram 

spremeniti 

(5) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Redno uživanje 

obrokov hrane 

1 29 33,3 20 23 10 11,5 20 23 8 9,2 

2 38 29,2 35 26,9 20 15,4 31 23,8 6 4,6 

Količina zaužitega 

sadja 

1 28 32,2 17 19,5 10 11,5 28 32,2 4 4,6 

2 45 34,6 32 24,6 23 17,7 28 21,5 2 1,5 

Količina zaužite 

zelenjave 

1 30 34,5 18 20,7 13 14,9 19 21,8 7 8,0 

2 45 34,6 35 26,9 20 15,4 28 21,5 2 1,5 

Količina zaužitih 

odsvetovanih živil 

1 29 33,3 20 23,0 14 16,1 18 20,7 6 6,9 

2 53 40,8 30 23,1 20 15,4 25 19,2 2 1,5 

Piti manj sladkih 

pijač 

1 54 62,1 10 11,5 10 11,5 12 13,8 1 1,1 

2 85 65,4 23 17,7 12 9,2 10 7,7 0 0,0 

Piti več vode 
1 20 23,0 15 17,2 6 6,9 29 33,3 17 19,5 

2 33 25,4 28 21,5 16 12,3 36 27,7 17 13,1 

Pogostost uživanja 

alkohola 

1 57 65,5 11 12,6 15 17,2 3 3,4 1 1,1 

2 85 65,4 23 17,7 15 11,5 6 4,6 1 0,8 

Uporaba 

elektronskih medijev 

1 25 28,7 25 28,7 12 13,8 20 23,0 5 5,7 

2 39 30,0 39 30,0 12 9,2 31 23,8 9 6,9 

Čas in kakovost 

spanja 

1 26 29,9 21 24,1 11 12,6 22 25,3 7 8,0 

2 41 31,5 31 23,8 20 15,4 29 22,3 9 6,9 

Trajanje telesne 

aktivnosti 

1 8 9,2 20 23,0 8 9,2 34 39,1 17 19,5 

2 18 13,8 29 22,3 10 7,7 55 42,3 18 13,8 

Pogostost kajenja 
1 68 78,2 1 1,1 3 3,4 7 8,0 8 9,2 

2 107 82,3 6 4,6 5 3,8 6 4,6 6 4,6 

Boljše obvladovanje 

stresa 

1 14 16,1 13 14,9 17 19,5 26 29,9 17 19,5 

2 24 18,5 30 23,1 28 21,5 32 24,6 16 12,3 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 
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Tabela 41: Razlike med skupinama učiteljev glede odnosa do pomembnosti spreminjanja 

življenjskih navad 

Sprememba naštetih navad Skupina učiteljev* �̅� α U 

Redno uživanje obrokov hrane 
1 109,25 

0,960 5633,000 
2 108,83 

Količina zaužitega sadja 
1 115,95 

0,166 5050,000 
2 104,35 

Količina zaužite zelenjave 
1 113,41 

0,380 5271,000 
2 106,05 

Količina zaužitih odsvetovanih 

živil 

1 116,22 
0,149 5026,500 

2 104,17 

Piti manj sladkih pijač 
1 113,31 

0,333 5280,000 
2 106,12 

Piti več vode 
1 116,06 

0,163 5040,500 
2 104,27 

Pogostost uživanja alkohola 
1 109,79 

0,857 5586,000 
2 108,47 

Uporaba elektronskih medijev 
1 109,47 

0,926 5614,500 
2 108,69 

Čas in kakovost spanja 
1 111,16 

0,669 5467,000 
2 107,55 

Trajanje telesne aktivnosti 
1 113,75 

0,340 5242,000 
2 105,82 

Pogostost kajenja 
1 112,48 

0,333 5352,500 
2 106,67 

Boljše obvladovanje stresa 
1 118,17 

0,072 4857,000 
2 102,86 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Iz rezultatov iz preglednice 39 lahko ugotovimo, da se učiteljem zdi pomembno, da bi 

spremenili naslednje navade: trajanje telesne aktivnosti (M = 3,27), boljše obvladovanje stresa 

(M = 3,02) in piti več vode (M = 2,93). Učiteljem se zdi kot manj pomembno, da bi spremenili 

naslednje navade: pogostost kajenja (M = 1,54), pogostost uživanja alkohola (M = 1,59) in pitje 

manj sladkih pijač (M = 1,68). Mann-Whitneyjev test ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med skupinama učiteljev 1 in 2 glede njihovega odnosa do spreminjanja naštetih življenjskih 

navad. Opazimo lahko, da se učiteljem ne zdi pomembno, da bi spremenili količino zaužitega 

sadja in zelenjave. Rezultati naše raziskave pa so pokazali, da večina učiteljev dnevno ne 

zaužije dovolj sadja in zelenjave.  

To lahko pojasnimo s tem, da se učitelji ne zavedajo, da zaužijejo premalo sadja in zelenjave 

ali pa nimajo dovolj znanja o tem, kako pomembno je uživanje sadja in zelenjave za zdravje in 

normalno delovanje organizma. Učitelji pa se dobro zavedajo, da morajo spremeniti raven 

telesne aktivnosti. Tudi rezultati naše raziskave podpirajo te ugotovitve, saj velika večina 

učiteljev ne dosega priporočil o telesni aktivnosti.  
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Tabela 42: Mnenje učiteljev o vplivu navedenih dejavnikov na zdravje glede na celotni vzorec 

učiteljev  

Vpliv na zdravje Nikakor ne 

vpliva 

(1) 

Ne vpliva 

(2) 

Niti ne 

vpliva niti 

vpliva 

(3) 

Vpliva 

(4) 

Zelo vpliva 

(5) 

M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Način 

prehranjevanja 
0 0,0 3 1,4 6 2,8 92 42,4 116 53,5 4,48 0,624 

Telesna 

aktivnost 
0 0,0 4 1,8 6 2,8 73 33,6 134 61,8 4,55 0,644 

Spanje 0 0,0 3 1,4 2 0,9 72 33,2 140 64,5 4,61 0,584 

Uporaba 

elektronskih 

naprav 

1 0,5 4 1,8 29 13,4 113 52,1 70 32,3 4,14 0,745 

Uživanje 

alkoholnih pijač 
8 3,7 9 4,1 15 6,9 94 43,3 91 41,9 4,16 0,983 

Kajenje 14 6,5 3 1,4 14 6,5 73 33,6 113 52,1 4,24 1,082 

Stres 0 0,0 0 0,0 3 1,4 54 24,9 160 73,7 4,72 0,478 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikakor ne vpliva, 2 – ne vpliva, 3 – niti 

ne vpliva niti vpliva, 4 – vpliva, 5 – zelo vpliva).  

Tabela 43: Mnenje učiteljev o vplivu navedenih dejavnikov na zdravje glede na skupino 

učiteljev 

Vpliv na zdravje Skupina 

učiteljev* 

Nikakor ne 

vpliva 

(1) 

Ne vpliva 

(2) 

Niti ne vpliva 

niti vpliva 

(3) 

Vpliva 

(4) 

Zelo vpliva 

(5) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Način 

prehranjevanja 

1 0 0,0 2 2,3 5 5,7 38 43,7 42 48,3 

2 0 0,0 1 0,8 1 0,8 54 41,5 74 59,6 

Telesna aktivnost 
1 0 0,0 2 2,3 5 5,7 33 37,9 47 54,0 

2 0 0,0 2 1,5 1 0,8 40 30,8 87 66,9 

Spanje 
1 0 0,0 3 3,4 0 0,0 36 41,4 48 55,2 

2 0 0,0 0 0,0 2 1,5 36 27,7 92 70,8 

Uporaba 

elektronskih naprav 

1 0 0,0 4 4,6 18 20,7 41 47,1 24 27,6 

2 1 0,8 0 0,0 11 8,5 72 55,4 46 35,4 

Uživanje alkoholnih 

pijač 

1 3 3,4 7 8,0 11 12,6 31 35,6 35 40,2 

2 5 3,8 2 1,5 4 3,1 63 48,5 56 43,1 

Kajenje 
1 8 9,2 3 3,4 7 8,0 21 24,1 48 55,2 

2 6 4,6 0 0,0 7 5,4 52 40 65 50 

Stres 
1 0 0,0 0 0,0 2 2,3 24 27,6 61 70,1 

2 0 0,0 0 0,0 1 0,8 30 23,1 99 76,2 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 
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Tabela 44: Razlike med skupinama učiteljev glede njihovega mnenja o vplivu navedenih 

dejavnikov na zdravje 

Vpliv na zdravje Skupina učiteljev* �̅� α U 

Način prehranjevanja 
1 101,66 

0,109 5016,500 
2 113,91 

Telesna aktivnost 
1 99,62 

0,035 4839,000 
2 115,28 

Spanje 
1 98,62 

0,017 4752,000 
2 115,95 

Uporaba elektronskih naprav 
1 97,53 

0,015 4657,000 
2 116,68 

Uživanje alkoholnih pijač 
1 101,89 

0,137 5036,000 
2 113,76 

Kajenje 
1 108,45 

0,908 5607,500 
2 109,37 

Stres 
1 104,87 

0,299 5295,500 
2 111,77 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Po mnenju učiteljev na zdravje najbolj pomembno vpliva stres (M = 4,72), sledijo spanje (M = 

4,61), telesna aktivnost (M = 4,55), način prehranjevanja (M = 4,48), kajenje (M = 4,24), 

uživanje alkoholnih pijač (M = 4,16) in uporaba elektronskih naprav (M = 4,14). Učitelji 

menijo, da vsi navedeni dejavniki vplivajo na zdravje, najmanjši vpliv na zdravje pa ima po 

njihovem mnenju uporaba elektronskih naprav. Izpostavimo lahko, da so učitelji stresu pripisali 

najpomembnejši vpliv na zdravje. Iz preglednice 42 je razvidno, da kar 73,7 % učiteljev meni, 

da stres zelo pomembno vpliva na zdravje. Mann-Whitneyjev test je pokazal statistično 

pomembne razlike med skupinama učiteljev 1 in 2 glede mnenja učiteljev o vplivu telesne 

aktivnosti, spanja in uporabe elektronskih naprav na zdravje. Podatke lahko posplošimo na 

osnovno množico. S tveganjem 3,5 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki 

poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, telesni aktivnosti pripisali večji vpliv na 

zdravje (�̅� = 115,28) kot učitelji, ki teh vsebin ne poučujejo (�̅� = 99,62). S tveganjem 1,7 % 

lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega 

sloga, spanju pripisali večji vpliv na zdravje (�̅� = 115,95) kot učitelji, ki teh vsebin ne poučujejo 

(�̅� = 98,62). S tveganjem 1,5 % lahko trdimo tudi, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki 

poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, uporabi elektronskih naprav pripisali večji 

vpliv na zdravje (�̅� = 116,68) kot učitelji, ki teh vsebin ne poučujejo (�̅� = 97,53). Čeprav Mann-

Whitneyjev test ni pokazal statistično pomembnih razlik glede mnenja učiteljev o vplivu drugih 

dejavnikov na zdravje, lahko med skupino 1 in 2 opazimo razlike. Ocenimo lahko, da skupina 

učiteljev 2 pripisuje ostalim navedenim dejavnikom večji vpliv na zdravje kot skupina 1. Glede 

na rezultate lahko sklepamo, da se učitelji dobro zavedajo, kako pomembno navedeni dejavniki 

vplivajo na zdravje. Pričakovali pa smo, da bodo učitelji večji vpliv na zdravje pripisali prehrani 

in telesni aktivnosti kot pa stresu in spanju. Sledijo podatki o oceni veljavnosti posameznih 

trditev o življenjskem slogu.    
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Tabela 45: Ocena veljavnosti trditev o življenjskem slogu glede na celotni vzorec učiteljev  

Trditve o 

življenjskem slogu 

Nikakor ne 

drži   

(1) 

Ne drži  

(2) 

Niti ne drži 

niti drži 

 (3) 

Drži 

 (4) 

Zelo drži  

(5) 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Pomembno mi je, da 

skrbim za zdrav 

življenjski slog. 

0 0,0 0 0,0 20 9,2 116 53,5 81 37,3 4,28 0,623 

Menim, da živim na 

dovolj zdrav način. 
3 1,4 24 11,1 75 34,6 101 46,5 14 6,5 3,46 0,827 

Želel/-a bi si živeti 

bolj zdravo. 
2 0,9 17 7,8 51 23,5 99 45,6 48 22,1 3,80 0,904 

Vem, da nekatere 

stvari, ki jih počnem, 

niso dobre za moje 

zdravje. 

4 1,8 10 4,6 28 12,9 121 55,8 54 24,9 3,97 0,855 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi vrednosti (1 – nikakor ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži niti 

drži, 4 – drži, 5 – zelo drži). 

Tabela 46: Ocena veljavnosti trditev o življenjskem slogu glede na skupino učiteljev  

Trditve o 

življenjskem slogu 

Skupina 

učiteljev* 

Nikakor ne 

drži   

(1) 

Ne drži  

(2) 

Niti ne drži 

niti drži 

 (3) 

Drži 

 (4) 

Zelo drži  

(5) 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Pomembno mi je, da 

skrbim za zdrav 

življenjski slog. 

1 0 0,0 0 0,0 10 11,5 50 57,5 27 31,0 

2 0 0,0 0 0,0 10 7,7 66 50,8 54 41,5 

Menim, da živim na 

dovolj zdrav način. 

1 0 0,0 12 13,8 31 35,6 40 46,0 4 4,6 

2 3 2,3 12 9,2 44 33,8 61 46,9 10 7,7 

Želel/-a bi si živeti 

bolj zdravo. 

1 0 0,0 4 4,6 21 24,1 34 39,1 28 32,2 

2 2 1,5 13 10,0 30 23,1 65 50,0 20 15,4 

Vem, da nekatere 

stvari, ki jih 

počnem, niso dobre 

za moje zdravje. 

1 0 0,0 4 4,6 10 11,5 45 51,7 28 32,2 

2 4 3,1 6 4,6 18 13,8 76 58,5 26 20,0 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Iz preglednice 45 je razvidno, da je več kot polovica učiteljev (53,5 %) ocenila, da zanje drži, 

da jim je pomembno, da skrbijo za zdrav življenjski slog. Manj kot dve petini učiteljev (37,3 %) 

pa sta ocenili, da zanje zelo velja trditev, da jim je pomembno, da skrbijo za zdrav življenjski 

slog. Večini učiteljev je torej pomembno, da skrbijo za zdrav življenjski slog. Nihče izmed 

učiteljev ni ocenil, da prva trditev zanj nikakor ne drži ali ne drži. Dobra polovica učiteljev 

(53,0 %) je ocenila, da zanje druga trditev (Menim, da živim na dovolj zdrav način.) drži 

oziroma zelo drži. Polovica učiteljev torej meni, da živijo na dovolj zdrav način. Več kot tri 

petine učiteljev (67,7 %) je ocenilo, da zanje tretja trditev (Želel/-a bi si živeti bolj zdravo.) drži 

oziroma zelo drži. Velik delež učiteljev si torej želi živeti bolj zdravo. Kar štiri petine učiteljev 

(80,7 %) je ocenilo, da zanje zadnja trditev (Vem, da nekatere stvari, ki jih počnem, niso dobre 

za moje zdravje.) drži oziroma zelo drži. Iz tega lahko sklepamo, da se velika večina učiteljev 

zaveda, da nekatera njihova vedenja, povezana z zdravjem, niso povsem ustrezna.  
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Tabela 47: Ocena veljavnosti trditev o življenjskem slogu glede na skupino učiteljev 

Trditve o življenjskem slogu Skupina učiteljev* �̅� α U 

Pomembno mi je, da skrbim za zdrav 

življenjski slog. 

1 101,25 
0,095 4981,000 

2 114,18 

Menim, da živim na dovolj zdrav 

način. 

1 105,32 
0,446 5335,000 

2 111,46 

Želel/-a bi si živeti bolj zdravo. 
1 120,54 

0,018 4651,000 
2 101,28 

Vem, da nekatere stvari, ki jih 

počnem, niso dobre za moje zdravje. 

1 118,30 
0,047 4846,000 

2 102,78 

Legenda: *Skupina 1 – skupina učiteljev, ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga; Skupina 2 – učitelji, 

ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga. 

Mann-Whitneyjev test je pokazal statistično pomembne razlike med skupinama učiteljev 1 in 2 

glede ocene veljavnosti tretje in četrte trditve. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico. 

S tveganjem 1,8 % lahko trdimo, da bi si tudi v osnovni množici več učiteljev, ki ne poučujejo 

vsebin zdravega življenjskega sloga, želelo, da bi živeli bolj zdravo (�̅� = 120,54) kot učiteljev, 

ki te vsebine poučujejo (�̅� = 101,28). Iz rezultatov lahko sklepamo, da več učiteljev iz skupine 

2 že živi zdravo. S tveganjem 4,7 % lahko trdimo, da se tudi v osnovni množici več učiteljev, 

ki ne poučujejo vsebin zdravega življenjskega sloga, zaveda, da počnejo stvari, ki niso dobre 

za njihovo zdravje (�̅� = 118,30) kot učiteljev, ki te vsebine poučujejo (�̅� = 102,78). Čeprav 

med skupinama učiteljev 1 in 2 ni bilo zaznati statistično pomembnih razlik glede ocene 

veljavnosti prve in druge trditve, so razlike opazne. Iz preglednice 45 lahko ugotovimo, da je 

več učiteljem iz skupine 2 pomembno, da skrbijo za zdrav življenjski slog kot učiteljem iz 

skupine 1. Več učiteljev iz skupine 2 je ocenilo, da živi na dovolj zdrav način. Sklepamo lahko, 

da znanje in poučevanje vsebin o zdravem življenjskem slogu pomembno vplivata na zavedanje 

učiteljev o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in na njihov življenjski slog.  
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4 SKLEP 

Učitelji in drugi strokovni delavci v šoli pomembno vplivajo na razvijanje in spodbujanje 

zdravih življenjskih navad učencev. Učitelji imajo različno znanje na področju vsebin zdravega 

življenjskega sloga, kar lahko vpliva na njihov življenjski slog. Ocenjujemo, da nekateri učitelji 

ne poznajo dovolj dobro načel zdravega življenjskega sloga, zato težje delujejo na področju 

zdravega načina življenja. Ocenjujemo, da je zato potrebno dodatno izobraževanje učiteljev na 

tem področju, saj bodo tako bolj kompetentni za izobraževanje in vzgojo za zdrav način 

življenja. Izobraževanje učiteljev bo prav tako pomembno pripomoglo k oblikovanju in 

razvijanju bolj zdravega življenjskega sloga učiteljev.  

V preglednici 48 so predstavljene pomembnejše ugotovitve naše raziskave. Preglednica 

prikazuje, kakšen delež učiteljev dosega priporočila glede posameznih navad življenjskega 

sloga. 

Tabela 48: Skupna ocena posameznih navad življenjskega sloga glede na skupino učiteljev 

Priporočila zdravega 

življenjskega sloga 

Skupina 

učiteljev* 

Delež učiteljev, ki dosega 

priporočila 

f f % 

Priporočen ritem 

prehranjevanja (od 3 do 6 

obrokov dnevno) 

1 75 

124 

86,2 

95,4 2 

Skupaj 199 91,7 

Redno uživanje zajtrka  

1 51 

78 

58,6 

60,0 2 

Skupaj  129 59,4 

Redno uživanje kosila  

1 76 

120 

87,4 

92,3 2 

Skupaj  196 90,3 

Redno uživanje večerje  

1 29 

68 

33,3 

52,3 2 

Skupaj 97 44,7 

Uživanje sadja večkrat na dan  

1 16 

36 

18,4 

27,7 2 

Skupaj 52 24,0 

Uživanje zelenjave večkrat na 

dan  

1 16 

40 

18,4 

30,8 2 

Skupaj 56 25,8 

Uživanje rib vsaj 1–2-krat na 

teden 

1 18 

39 

20,7 

30,0 2 

Skupaj 57 26,3 

Vsakodnevno uživanje mleka 

in mlečnih izdelkov  

1 31 

44 

35,6 

33,8 2 

Skupaj 75 34,6 

Telesna aktivnost (vsaj 5-krat 

na teden) 

1 30 

56 

34,5 

43,1 2 

Skupaj 86 39,6 

Nekadilci  

1 69 

107 

79,3 

82,3 2 

Skupaj 176 81,1 



Lovšin, K. (2022). Stališča in vedenje osnovnošolskih učiteljev na področju zdravega življenjskega 

sloga [Magistrsko delo]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

51 

Priporočila zdravega 

življenjskega sloga 

Skupina 

učiteljev* 

Delež učiteljev, ki dosega 

priporočila 

f f % 

Zadostna količina spanja (od 

7 do 9 ur)  

1 67 

106 

77,0 

81,5 2 

Skupaj 173 79,7 

Uživanje alkoholnih pijač 

(nikoli oziroma nekajkrat na 

leto) 

1 34 

56 

39,0 

43,0 2 

Skupaj 90 41,5 

Doživljanje stresa (nikoli 

oziroma nekajkrat na leto) 

1 19 

15 

21,8 

11,6 2 

Skupaj 34 15,7 

Uporaba mobilnega telefona 

(do 1 uro na dan)  

1 34 

57 

39,1 

43,8 2 

Skupaj 91 41,9 

Po podatkih raziskav naj bi zgolj 40,0 % odraslih Slovencev uživalo vsaj tri dnevne obroke, 

slaba petina pa jih uživa samo en obrok na dan (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani 

in telesni dejavnosti za zdravje, 2015). Rezultati naše raziskave kažejo, da ima večina učiteljev 

(91,7 %) ustrezen ritem prehranjevanja (3 ali več obrokov dnevno). Delež učiteljev, ki dosega 

priporočila o številu dnevno zaužitih obrokov, je večji pri učiteljih, ki pripadajo skupini 2. 

Dnevno moramo zaužiti vsaj 3 glavne obroke, od katerih je najpomembnejši obrok dneva zajtrk, 

ki nam zagotavlja energijo za začetek dneva (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in 

telesni dejavnosti za zdravje, 2015). Zajtrk vsakodnevno uživa tri petine učiteljev (59,4 %). 

Opazimo lahko, da večina učiteljev uživa zajtrk, vendar je še vedno velik delež tistih, ki ne 

dosegajo priporočil (40,6 %). Več učiteljev iz skupine 2 redno vsakodnevno zajtrkuje (60 %). 

Večina učiteljev (90,3 %) vsakodnevno uživa kosilo. Več učiteljev, ki pripadajo skupini 2, 

uživa kosilo vsakodnevno (92,3 %). Večerjo vsakodnevno uživa zgolj 44,7 % učiteljev. Več 

kot polovica učiteljev (55,3 %) ne uživa redno večerje. Opazimo lahko, da veliko več učiteljev 

iz skupine 2 vsakodnevno uživa večerjo (52,3 %). Ugotovimo lahko, da je večerja obrok, ki ga 

učitelji najpogosteje ne uživajo. V nasprotju z našimi ugotovitvami pa so Kangalgil idr. (2017) 

ugotovili, da učitelji najpogosteje preskočijo zajtrk in kosilo (Kangalgil idr., 2017). Delež 

učiteljev, ki večkrat na dan uživajo sadje in zelenjavo, je nizek. Manj kot četrtino učiteljev 

(24,0 %) uživa sadje večkrat na dan. Več učiteljev iz skupine 2 (27,7 %) sadje uživa večkrat na 

dan. Dobra četrtina učiteljev (25,8 %) uživa zelenjavo večkrat na dan. Ponovno lahko opazimo, 

da več učiteljev, ki pripadajo skupini 2 (30,8 %), dosega priporočila o uživanju zelenjave. 

Večina učiteljev uživa sadje in zelenjavo enkrat na dan. Več kot tri petine učiteljev (64,1 %) 

uživa ribe zgolj enkrat do trikrat na mesec, čeprav prehranska priporočila navajajo, da je treba 

ribe uživati vsaj enkrat do dvakrat na teden (Hlastan Ribič, 2009).  

Priporočila glede uživanja rib dosega zgolj malo več kot četrtina učiteljev (26,3 %). Več 

učiteljev iz skupine 2 (30,0 %) dosega priporočila glede uživanja rib. Mleko in mlečne izdelke 

je treba uživati vsakodnevno, saj so bogat vir beljakovin, ki vsebujejo življenjsko pomembne 

esencialne aminokisline (Hlastan Ribič, 2009). Priporočila glede uživanja mleka in mlečnih 

izdelkov dosega zgolj 34,6 % učiteljev. Več učiteljev iz skupine 1 (35,6 %) dosega priporočila 

o uživanju mleka in mlečnih izdelkov. Večina učiteljev (30,4 %) uživa mleko in mlečne izdelke 

enkrat do štirikrat na teden. Kangalgil idr. (2017) so v svoji raziskavi prav tako ugotovili, da 

učitelji uživajo premalo mleka in mlečnih izdelkov, rib in zelenjave, medtem ko pomanjkanja 

uživanja sadja med učitelji niso zaznali (Kangalgil idr., 2017). Ugotovili smo, da 39,6 % 

učiteljev dosega priporočila o telesni aktivnosti, ki priporočajo, da je treba za ohranjanje in 
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vzdrževanja zdravja na teden opraviti od 150 do 300 minut zmerne telesne aktivnosti (WHO, 

2020). Velik delež učiteljev (60,4 %) ne dosega priporočil o telesni aktivnosti. Večina učiteljev 

(54,8 %) je telesno aktivnih zgolj enkrat do trikrat na teden. Več učiteljev, ki pripadajo skupini 

2, dosega priporočila o telesni aktivnosti. Rezultati naše raziskave so pokazali, da je večina 

učiteljev (81,1 %) nekadilcev. Vsakodnevno kadi zgolj 14 učiteljev (6,5 %). Več učiteljev iz 

skupine 2 je nekadilcev. Priporočila navajajo, da morajo odrasli na dan spati med 7 in 9 ur 

(NIJZ, 2020). Velika večina učiteljev (79,7 %) dosega priporočila o količini spanja. Več 

učiteljev iz skupine 2 (81,5 %) dosega priporočila o količini spanja. Rezultati tuje raziskave so 

pokazali, da imajo zaposleni v šoli težave s spanjem, saj 43,0 % učiteljev v povprečju spi manj 

kot 6 ur na noč (Amschler in McKenzie, 2010). Rezultati naše raziskave ne kažejo na to, da bi 

bilo med učitelji zaznati pomanjkanje spanja. Alkohol negativno vpliva na delovanje vseh 

organov v telesu, zato je treba njegovo uživanje čim bolj omejiti (Lovrečič, B. in Lovrečič, M., 

2017). Nekaj več kot dve petini učiteljev (41,5 %) ne pije alkohola ali pa ga pijejo zgolj 

nekajkrat na leto. 33,6 % učiteljev pije alkohol nekajkrat na mesec. Učiteljski poklic velja za 

enega bolj stresnih poklicev, kar potrjujejo tudi rezultati naše raziskave. Zgolj nekaj manj kot 

petina učiteljev (15,7 %) nikoli ne doživlja stresa ali pa ga doživlja nekajkrat na leto. Večina 

učiteljev (71,4 %) doživlja stres nekajkrat na mesec ali nekajkrat na teden. Manj učiteljev iz 

skupine 2 nikoli ne doživlja stresa oziroma ga doživlja nekajkrat na leto. Učitelji so kot 

najpomembnejši dejavnik, ki jim povzroča stres, navedli obremenitve na delovnem mestu. 

Največ učiteljev (87,1 %) nikoli ne uporablja tabličnega računalnika. Malo manj kot tri petine 

učiteljev (58,5 %) pa nikoli ne uporablja stacionarnega računalnika. Učitelji najpogosteje 

uporabljajo prenosni računalnik, mobilni telefon in televizijo. Malo več kot dve petini učiteljev 

(41,9 %) uporabljata mobilni telefon do ene ure na dan. Velik delež učiteljev (42,9 %) uporablja 

mobilni telefon 1 do 3 ure na dan. Ocenimo lahko, da veliko učiteljev dnevno preveč časa 

nameni uporabi telefona. Čas, ki ga učitelji preživijo ob telefonu, bi lahko namenili zdravju 

naklonjenim vedenjem, kot je npr. telesna aktivnost.  

Glede na rezultate raziskave lahko ocenimo, da učitelji ne upoštevajo vseh smernic zdravega 

življenjskega sloga. Zaznamo lahko, da učitelji ne uživajo dovolj pogosto sadja in zelenjave, ne 

uživajo dovolj redno priporočenih dnevnih obrokov, manj pogosto uživajo priporočena živila, 

kot so ribe in mleko in mlečni izdelki, so premalo telesno aktivni, pogosto doživljajo stres in 

veliko časa namenijo uporabi elektronskih naprav.  

Med skupinama učiteljev, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, in tistimi, ki teh 

vsebin ne poučujejo, se pojavljajo statistično pomembne razlike glede števila zaužitih dnevnih 

obrokov, uživanja večerje, pogostosti uživanja polnozrnatega kruha, pogostosti ukvarjanja s 

hojo, pogostosti doživljanja stresa in uporabe televizije. Ocenimo lahko, da učitelji, ki 

poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, živijo bolj zdravo, saj so njihova vedenja bolj 

v skladu s priporočili zdravega življenjskega sloga. Doživljanje stresa je med učitelji najbolj 

ogrožajoč dejavnik življenjskega sloga, ki vpliva na zdravje učiteljev. To potrjujejo rezultati 

naše raziskave, ki kažejo na to, da zgolj 15,7 % učiteljev ne doživlja stresa nikoli ali nekajkrat 

na leto. Ocenimo lahko, da se učitelji zavedajo, da morajo spremeniti določene navade 

njihovega življenjskega sloga. Kot primer lahko izpostavimo, da se učitelji zavedajo, da morajo 

spremeniti trajanje telesne aktivnosti, kar se ujema tudi z rezultati naše raziskave, v kateri smo 

ugotovili, da učitelji niso dovolj telesno aktivni. Ocenimo lahko tudi, da se učitelji zavedajo 

pomembnosti vpliva posameznih dejavnikov (npr. način prehranjevanja) na zdravje, kljub temu 

pa ne dosegajo vseh priporočil. Med skupinama učiteljev 1 in 2 je bilo zaznati statistično 

pomembne razlike glede vrednotenja pomembnosti vpliva telesne aktivnosti, spanja in uporabe 

elektronskih naprav na zdravje. Učitelji, ki poučujejo vsebine zdravega življenjskega sloga, so 

navedenim dejavnikom pripisali večji vpliv na zdravje. Kljub temu lahko ocenimo, da med 



Lovšin, K. (2022). Stališča in vedenje osnovnošolskih učiteljev na področju zdravega življenjskega 

sloga [Magistrsko delo]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

53 

učitelji skupine 1 in 2 ni opaziti pomembnih razlik glede njihovih stališč do zdravega 

življenjskega sloga. Učiteljem je pomembno, da skrbijo za zdrav življenjski slog, čeprav sami 

ne živijo dovolj zdravo.  

Rezultati raziskave so pokazali, da življenjski slog učiteljev ne ustreza v celoti vsem merilom 

zdravega življenjskega sloga. Čeprav se učitelji zavedajo vpliva dejavnikov življenjskega sloga 

na zdravje, ne živijo dovolj zdravo. Sklepamo lahko, da učitelji nimajo dovolj motivacije za 

izboljšanje življenjskega sloga ali pa nimajo dovolj znanja na tem področju. Odgovorni organi 

v šolah bi zato morali poskrbeti za motiviranje učiteljev za zdrav način življenja ter za 

izobraževanje učiteljev na tem področju. Šola bi morala delovati kot spodbudno okolje za 

razvijanje in spodbujanje zdravega načina življenja in promocijo zdravja med učitelji in drugimi 

strokovnimi delavci. Za učitelje je treba oblikovati programe za spodbujanje zdravega 

življenjskega sloga. Programi bi vključevali različne dejavnosti, izobraževanja ter delavnice za 

učitelje. Vsebine zdravega življenjskega sloga bi bilo treba vključiti v vse študijske programe, 

namenjene izobraževanju učiteljev. Ker učitelji s svojimi vedenji in stališči pomembno vplivajo 

na oblikovanje življenjskega sloga učencev, je treba v prihodnje več pozornosti nameniti 

raziskovanju stanja na področju zdravja in življenjskega sloga učiteljev. V prihodnje bi bilo 

treba raziskati, kakšno je znanje učiteljev o vsebinah zdravega življenjskega sloga ter kakšno 

je njihovo zavedanje o pomembnosti vloge učitelja kot zagovornika zdravega načina življenja. 

Rezultati in ugotovitve naše raziskave so pomembna informacija o tem, kako zdravo živijo 

učitelji in kaj morajo v prihodnje še spremeniti, da bi izboljšali življenjski slog.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni, sem Kaja Lovšin, študentka Pedagoške fakultete, in pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Stališča in vedenje učiteljev na področju zdravega življenjskega sloga. 

Namen raziskave je ugotoviti, kakšen je življenjski slog učiteljev ter kakšna so stališča učiteljev 

glede zdravega življenjskega sloga. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali 

približno 8 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na 

splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo 

magistrske naloge. 

Za Vaše sodelovanje se Vam prijazno zahvaljujem. Kaja Lovšin  

1. Sklop: Demografski podatki  

1.  Prosim, označite vaš spol.   

     Moški   

     Ženski   

2.  Označite svojo starostno skupino.  

      20–29 let   

      30–39 let   

      40–49 let   

      50–59 let   

      60 in več let  

3. Kje živite?   

     Vas  

     Mesto   

4. Na kateri stopnji osnovnošolskega izobraževanja poučujete?  

    Razredna stopnja   

    Predmetna stopnja   

5. Katere predmete poučujete na predmetni stopnji?   

    Možnih je več odgovorov.   

     Matematika  

     Slovenščina  

     Angleščina   

     Biologija  

     Geografija  

     Fizika  

     Kemija  

     Zgodovina  

     Likovna umetnost  

     Šport   

     Gospodinjstvo  

     Domovinska in državljanska kultura in etika   

     Glasbena umetnost   
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     Naravoslovje   

     Tehnika in tehnologija   

     Drugo:  

2. Sklop: Prehrana  

6. Koliko obrokov povprečno zaužijete dnevno?   

    2 ali manj  

    3 ali 4   

    5 in več   

7. Kako pogosto uživate navedene obroke?   
 Nikoli Nekajkrat na 

mesec 

1–3-krat na 

teden 

4–6-krat na 

teden 

Vsak dan  

Zajtrk 1 2 3 4 5 

Dopoldanska malica 1 2 3 4 5 

Kosilo 1 2 3 4 5 

Popoldanska malica 1 2 3 4 5 

Večerja 1 2 3 4 5 

8. Kako pogosto uživate v tabeli navedena živila?  
 Nikoli 1–3-krat na 

mesec 

1–4-krat 

na teden 

5–6-krat 

na teden 

1-krat 

na dan 

Večkrat 

na dan 

Sadje  1 2 3 4 5 6 

Zelenjava 1 2 3 4 5 6 

Ribe 1 2 3 4 5 6 

Jajca 1 2 3 4 5 6 

Meso in mesni izdelki 1 2 3 4 5 6 

Mleko in mlečni izdelki  1 2 3 4 5 6 

Oreščki 1 2 3 4 5 6 

Bel kruh 1 2 3 4 5 6 

Polnozrnat kruh  1 2 3 4 5 6 

Polnovredni izdelki iz žit 

(kosmiči, muesli, kaše, 

zdrob, riž itd.)  

1 2 3 4 5 6 

Slani prigrizki (npr. čips) 1 2 3 4 5 6 

Živila z več sladkorja 

(čokolada, bonboni ...) 
1 2 3 4 5 6 

Ocvrte jedi (ocvrtki, ocvrt 

krompirček ...) 
1 2 3 4 5 6 

Sendvič, hot dog, pica, 

burek, hamburger  
1 2 3 4 5 6 

Pecivo, sladice, slaščice  1 2 3 4 5 6 

Gotove jedi iz pločevink, 

juhe iz koncentratov ipd.  
1 2 3 4 5 6 

Aromatizirane gazirane in 

negazirane brezalkoholne 

pijače (ledeni čaj, coca-

cola, multisola ...)  

1 2 3 4 5 6 

Energijski napitki 1 2 3 4 5 6 

Alkoholne pijače  1 2 3 4 5 6 
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9. Koliko vode popijete dnevno?   

     manj kot 0,5 L   

     od 0,5 do 1 L   

     od 1 do 2 L  

     več kot 2 L  

10. Ali že pripravljeno hrano pri mizi dosolite?  

      Nikoli ne dosolim pripravljene hrane.   

      Hrano najprej poskusim in po potrebi dosolim.    

      Hrano brez poskušanja vedno dosolim.   

3. Sklop: Telesna dejavnost  

11. Ocenite svojo telesno aktivnost.  
Neaktiven/-a Malo aktiven/-a  Zmerno aktiven/-a Zelo aktiven/-a  

1 2 3 4 

12. Kolikokrat na teden ste zmerno telesno aktivni vsaj 30 minut (hitra hoja, ples, 

telovadba, počasen tek ...)?  
Nikoli 1–3-krat na teden 5-krat na teden ali več Vsak dan 

1 2 3 4 

13. Kako pogosto se ukvarjate s spodaj navedenimi športnimi aktivnostmi? 
 Nikoli Nekajkrat na 

mesec 

1–3-krat na 

teden 

4-krat na 

teden ali več 

Vsak dan 

Tek 1 2 3 4 5 

Kolesarjenje 1 2 3 4 5 

Plavanje 1 2 3 4 5 

Vadba v fitnesu 1 2 3 4 5 

Skupinska vodena vadba 1 2 3 4 5 

Joga 1 2 3 4 5 

Aerobika 1 2 3 4 5 

Drugo: 1 2 3 4 5 

4. Sklop: Druga vedenja  

14. Kako pogosto kadite?  
Nikoli Zelo redko 

(nekajkrat na 

leto) 

Redko (manj kot 

enkrat na 

mesec) 

Občasno 

(nekajkrat na 

mesec) 

Pogosto (večkrat 

na teden) 

Vsak dan 

1 2 3 4 5 6 

15.  Kako pogosto pijete alkoholne pijače? 
Nikoli Zelo redko 

(nekajkrat na 

leto) 

Redko (manj kot 

enkrat na 

mesec) 

Občasno 

(nekajkrat na 

mesec) 

Pogosto (večkrat 

na teden) 

Vsak dan 

1 2 3 4 5 6 

16. Ocenite, koliko ur na dan povprečno spite.  
Manj kot 6 ur Med 7 in 9 ur Več kot 9 ur  

1 2 3  
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17. Ocenite, kako pogosto se počutite napeti, pod stresom ali velikim pritiskom. 
Nikoli Nekajkrat na 

leto 

Nekajkrat na 

mesec 

Nekajkrat na 

teden 

Vsak dan Večkrat na 

dan 

1 2 3 4 5 6 

18. Na ocenjevalni letvici od 1 (nikakor ne vpliva) do 5 (zelo pomembno vpliva) označite, 

kako pomembno navedeni dejavniki vplivajo na pojav stresa pri Vas. 
 Nikakor ne 

vpliva 

Malo 

vpliva 

Niti vpliva niti ne 

vpliva 

Vpliva Zelo pomembno 

vpliva 

Obremenitve na 

delovnem mestu 
1 2 3 4 5 

Slabi odnosi s 

sodelavci 
1 2 3 4 5 

Problemi v družini 1 2 3 4 5 

Slabi materialni 

pogoji za življenje 
1 2 3 4 5 

Samopodoba 1 2 3 4 5 

Osamljenost 1 2 3 4 5 

Drugo: 1 2 3 4 5 

19. Ocenite, kako dobro obvladujete napetosti, stres in pritiske, ki jih doživljate v 

življenju.  
Ne obvladujem  Slabo 

obvladujem  

Niti dobro niti 

slabo 

obvladujem  

Dobro 

obvladujem  

Odlično 

obvladujem  

1 2 3 4 5 

20. Koliko časa na dan uporabljate navedene elektronske naprave?  
 Naprav ne uporabljam Do 1 uro 1–3 ure 3–5 ur Več kot 5 ur 

Mobilni telefon 1 2 3 4 5 

Tablični računalnik 1 2 3 4 5 

Prenosni računalnik 1 2 3 4 5 

Stacionarni 

računalnik 
1 2 3 4 5 

Televizija 1 2 3 4 5 

5. Sklop: Stališča učiteljev do zdravega življenjskega sloga  

21. Ocenite, kako pomembno se Vam zdi, da bi spremenili spodaj naštete navade.   
 Ni treba 

spremeniti 

Malo 

potrebno, da 

bi 

spremenil/-a 

Niti bi 

spremenil/-a 

niti ne bi 

spremenil/-a 

Dobro bi 

bilo, da bi 

spremenil/-a 

Nujno 

moram 

spremeniti 

Redno uživanje 

obrokov hrane 
1 2 3 4 5 

Količina zaužitega 

sadja 
1 2 3 4 5 

Količina zaužite 

zelenjave 
1 2 3 4 5 

Količina zaužitih 

odsvetovanih živil 

(ocvrte jedi, sladice, 

slani prigrizki ...) 

1 2 3 4 5 
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 Ni treba 

spremeniti 

Malo 

potrebno, da 

bi 

spremenil/-a 

Niti bi 

spremenil/-a 

niti ne bi 

spremenil/-a 

Dobro bi 

bilo, da bi 

spremenil/-a 

Nujno 

moram 

spremeniti 

Piti manj sladkih pijač 1 2 3 4 5 

Piti več vode 1 2 3 4 5 

Pogostost uživanja 

alkohola 
1 2 3 4 5 

Uporaba elektronskih 

medijev 
1 2 3 4 5 

Čas in kakovost spanja 1 2 3 4 5 

Trajanje telesne 

aktivnosti 
1 2 3 4 5 

Pogostost kajenja 1 2 3 4 5 

Boljše obvladovanje 

stresa 
1 2 3 4 5 

22. Ocenite, kako po vašem mnenju navedeni dejavniki vplivajo na zdravje.   
 Nikakor ne 

vpliva 

Ne vpliva Niti ne vpliva 

niti vpliva 

Vpliva Zelo vpliva 

Način prehranjevanja 1 2 3 4 5 

Telesna dejavnost 1 2 3 4 5 

Spanje 1 2 3 4 5 

Uporaba elektronskih 

naprav 
1 2 3 4 5 

Uživanje alkoholnih pijač 1 2 3 4 5 

Kajenje 1 2 3 4 5 

Stres 1 2 3 4 5 

23. Na ocenjevalni lestvici od 1 (nikakor ne drži) do 5 (zelo drži) ocenite, koliko za Vas 

veljajo naslednje trditve.  
 Nikakor ne 

drži 

Ne drži Niti ne drži niti 

drži 

Drži Zelo drži 

Pomembno mi je, da 

skrbim za zdrav življenjski 

slog.  

1 2 3 4 5 

Menim, da živim na dovolj 

zdrav način.  
1 2 3 4 5 

Želel/-a bi si živeti bolj 

zdravo.  
1 2 3 4 5 

Vem, da nekatere stvari, ki 

jih počnem, niso dobre za 

moje zdravje.  

1 2 3 4 5 

 


