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IZVLEČEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela so opisane najpogostejše zdravstvene težave, 

okvare in poškodbe, s katerimi se srečujejo učitelji razrednega pouka, ki izvajajo športno-

vzgojni proces in športni pedagogi. Predstavljene so poklicne bolezni učiteljev in 

poškodbe pri delu, ki se pojavljajo pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.  

V drugem, empiričnem delu, sem želela raziskati, s katerimi zdravstvenimi težavami in 

okvarami se učitelji največkrat srečujejo ter ali so vrste teh težav povezane z učiteljskim 

poklicem. Na vzorcu 271 oseb (239 razrednih učiteljev in 32 športnih pedagogov, ki 

delajo v razredu, telovadnici ali v podaljšanem bivanju) smo ugotavljali zdravstveni status 

učiteljev, zaposlenih v osnovnih šolah širom Slovenije. Podatke smo zbrali s pomočjo 

anonimnega vprašalnika. 

Zanimalo nas je, koliko se učitelji razrednega pouka in športni pedagogi posvečajo 

športni dejavnosti v prostem času, kako pogosto, kdaj, zakaj in katere zdravnike 

najpogosteje obiskujejo, kakšen odnos imajo do svoje telesne teže, katere so 

najpogostejše bolezni oziroma stanja, s katerimi se soočajo, kako so zadovoljni s svojim 

delovnim okoljem ter kako sprejemajo poučevanje športne vzgoje. 

Raziskava je pokazala, da učitelji obiskujejo zdravnike vsaj enkrat letno, običajno v 

zimskem ter pomladanskem času in ko si ne morejo več pomagati sami. Povprečno so 

zaradi bolezni ali poškodb odsotni z dela manj kot 5 dni letno, najpogosteje v zimskem in 

pomladnem času. Večina učiteljev svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro, za svoje 

zdravje učitelji tudi dobro skrbijo. Napetost, stres in velik pritisk učitelji doživljajo 

občasno, z njimi se z nekaj truda uspešno spopadajo. Zelo malo učiteljev kadi, večina je 

zadovoljna s svojo telesno težo. Večina vprašanih učiteljev ni bila poškodovana v 

obdobju preteklih 12-ih mesecih. Učitelji imajo do poučevanja športne vzgoje dober 

odnos in pri tem predmetu ne čutijo prevelikih naporov. Rezultati raziskave so tudi 

pokazali, da so učitelji srednje zadovoljni z delovnim okoljem. 

 

Ključne besede: zdravstveni status, poklicne bolezni, poškodbe, športna aktivnost, 

športna vzgoja 
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ABSTRACT 

HEALTH STATUS OF TEACHERS WHO TEACH 

PHYSICAL EDUCATION 

The theoretical part of this thesis describes the most common health problems, defects, 

and injuries faced by physical education teachers in elementary schools and those who are 

involved in the sports education process. Presented are occupational diseases and injuries 

occurring among employees in the education profession. 

In the second, empirical part, I explored the health problems and disabilities that teachers 

most often face and whether these types of problems are related to the teaching 

profession. A total of 271 subjects (239 classroom teachers and 32 physical educators 

who work in the classroom, gym, or in an extended stay school) were included in the 

study in order to determine the health status of teachers employed in elementary schools 

across Slovenia. Data were collected using an anonymous questionnaire. 

I was interested in the amount of time dedicated to sports activities by class teachers and 

physical education teachers in their spare time. I investigated how often, when, why and 

what kind of doctors they usually visit. Additionally, their attitude towards their body 

weight, the most common illnesses/conditions they encounter, the satisfaction with their 

working environment, and finally how they perceive teaching of physical education were 

explored. 

The survey indicated that teachers are seeing a physician at least once a year, usually 

during the winter or spring, and when the seriousness of their condition requires 

professional help. On average, they are absent from work less than 5 days per year due to 

illness or injury, mostly in the winter and spring time. Most teachers assess their health 

status positively as well as taking good care of their health. Teachers experience tension, 

stress, and high pressure occasionally, however, with a bit of effort they cope with these 

factors successfully. Very few teachers smoke and most are satisfied with their weight. 

The majority of the teachers have not experienced any injury over the past 12 months. 

They have a positive approach towards physical education and they do not feel that 

teaching the course requires too much strain on their behalf. The survey results also 

showed that teachers are moderately satisfied with their working environment. 
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1.0 UVOD 

Zdravje je verjetno najvišja kvaliteta in predpogoj našega življenja oziroma bivanja. 

Relativno velik problem današnjega časa pa je pomanjkanje časa za skrb za lastno 

zdravje. Ne poskrbimo primerno zase niti takrat, ko smo bolni, kot tudi ne za redno 

gibanje. Pozitivni vplivi gibanja za zdravje so danes namreč kar dobro znani vsakemu 

posamezniku, saj se tako politika, mediji, šola in posamezniki trudijo, da bi bili ljudje 

osveščeni. To pomanjkanje časa za gibanje in ukvarjanje s športom pa ima posledice na 

zdravju posameznika. Ljudjem vseh starosti predstavlja telesno gibanje življenjsko 

potrebo. Brez dela, brez psihofizičnega udejstvovanja človek peša, hira in propada 

(Ulaga, 1980). 

Negativno na zdravje pa vpliva tudi stres, ki je vedno bolj prisoten v današnjem času. 

Poklic učitelja postaja čedalje bolj zahteven, pa ne samo poklic učitelja, pač pa tudi ostali 

poklici. Hitro razvijajoča se tehnologija je povzročila hitro spreminjajoči se svet, kateri 

nam prinaša posledično vedno večje zahteve, ki jih vse težje dosegamo.  

Ne moremo pa mimo dejstva, da morajo za zadovoljne in zdrave uslužbence poskrbeti 

tudi delodajalci sami, s stumilacijskim delovnim okoljem. Zaposleni na različnih delovnih 

mestih so izpostavljeni vplivom delovnega okolja. Učitelji, katerih učilnice, kjer 

poučujejo, nudijo primerne pogoje dela z vidika zračnosti, hrupa, svetlobe, ipd., lahko 

svoje delo obvladajo in dosegajo zastavljene cilje.  

Zdravje učiteljev je problem, ki je v Sloveniji še neraziskan, kar se kaže tudi v 

pomanjkljivem seznamu poklicnih bolezni, ki so v Sloveniji priznane. Namen raziskave 

je zato preveriti zdravstveni status učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo in poudariti 

pomen in vpliv delovnih pogojev na bolezni in morebitne poškodbe, ki se pojavijo zaradi 

poklica učitelja. Z raziskavo želimo opozoriti na tovrstve probleme in s pridobljenimi 

podatki spodbuditi učitelje in ostale odgovorne k drugačnemu razmišljanju in bolj 

zdravemu načinu življenja.  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

» Vsak bolehen človek je manj ali bolj nesposoben za delo, za svoj posel, tim 

nesposobnejši pa, da bi odgojal mladež. Bolesten učitelj je nesterpljiv; vsaka še tako 

majhna reč mu težko de in ga razkači; opominja rad le z jezo, tako da je ves sad ali 

piškav, ali ga pa celo nič ni. Dostikrat so pa take opominjevanja še škodljive; in zares — 

mnogokrati je bolezen učiteljeva, če je zdrav pa prav jeznarit, pa jeznaritost kriva 

neposlušnosti, razuzdanosti, samopašnosti otroški. Iz tega je jasno, da mora biti zdrav, 

kdor hoče biti za učitelja. Zdravi učitelj mora pa bolezni se varovati. 

Učitelj naj je zato zmeren, miren, trezen; dela naj podnevi, ponoči pa naj spi in v šoli 

varuje samega sebe in otroke, ter odpira in vetri šolske izbe, kolikor treba, da niso 

zatulile itd.« (Podgoriški, 1862, stran 294) 

Že v 19. stoletju so se zavedali pomena zdravja učitelja za uspešno izvajanje pedagoškega 

procesa. Zdrav učitelj živi polno, kvalitetno življenje in se ne srečuje pogosto z 

boleznimi, zdravstvenimi težavami in obolenji. 

2.1 Zahtevnost učiteljskega poklica 

V sredini 19. stoletja je bil lik učitelja na Slovenskem opisan takole: 

»Učitelj je mož, ki mora več znati, kakor kar uči, da druge prav in dobro učiti zmore. On 

je, ki sicer s telesom nizko, z dušo pa visoko živeti mora, da se vselej tako vede, kakor se 

njegovemu častnemu stanu gre in spodobi. On je, ki mu mora biti več dolžnost, kakor pa 

plača pri sercu. On je, ki mora vsem za zgled biti in svetovati znati. On je, ki mora s svoji 

stanom zadovoljen biti, zato, ker lahko v njem dobro dela in stori. On je, ki mora biti 

pripravljen za šolo in mladino vse prestati in darovati.« (Milharčič-Hladnik, 1995, stran 

70) 

 

 »Med vsemi poklici so samo učitelji tisti, od katerih pričakujemo, da bodo oblikovali 

človekove sposobnosti in spretnosti, ki bodo pomagale preživeti posameznikom in 

organizacijam v današnji družbi znanja. Zato od učiteljev še bolj kot od drugih 

pričakujemo, da bodo gradili strokovne skupnosti, oblikovali družbo znanja in razvijali 

sposobnosti za uvajanje sprememb, ki so bistvene za gospodarsko rast. Hkrati pa 

pričakujemo od njih, da se bodo znali spopadati z vsemi problemi, ki se pojavljajo v tej 

isti družbi znanja. Govorimo o potrošništvu, izgubi skupnosti in vedno večjem prepadu 
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med bogatimi in revnimi. Torej morajo učitelji istočasno dosegati nasprotujoče si cilje. 

Zahtevna služba, ni kaj!« (Hargreaves, 2003, stran 145) 

 

Takole o učiteljskem poklicu razmišlja Hargreaves in dodaja, da je odgovor na te zahteve 

treba poiskati v učiteljevem nenehnem poklicnem razvoju, v raziskovanju lastne prakse in 

v spreminjanju le-te. 

Značajske poteze, ki so bile nekoč zaželene pri liku moškega učitelja, se niso razlikovale 

od potez, ki so bile kasneje in tudi sedaj pripisane tako učiteljem kot tudi učiteljicam kot 

posebnost: predanost delu, požrtvovalnost, samoodrekanje, spodobno življenje, 

potrpljenje, milina, razumevanje, taktnost, ljubeznivost...  

Učiteljevo delo je torej zahtevno in pogosto stresno. Na njegovo delo vplivajo mnogi 

dejavniki: socialni, politični, zgodovinski, kulturni, njegovo psihično stanje, osebno 

življenje, bolezni, šolsko okolje, nedisciplina, zrahljane šolske strukture in porušene meje 

med generacijami. Zahtevnost mladih je danes vse večja in beg učiteljev iz šole 

zaskrbljujoč. Necenjenost poklica, rutinskost, naveličanost, majhna motiviranost in 

nesamostojnost so pojavi, ki hromijo uspešnost učiteljevega dela. 

Učitelj sooblikuje osebnosti novih generacij s tem, da razvija njihove talente in oblikuje 

pozitivno držo do dela, ustvarjanja in življenja. Prav zaradi tega je njegovo delo zelo 

odgovorno, obenem pa prinaša mnogo zadovoljstva. Mladi namreč rastejo ali padajo ob 

osebnostih, ki jih učijo in vzgajajo. 

Pri dobrem opravljanju svojega dela ima učitelj veliko priložnosti preventivnega 

vzgojnega delovanja. Zato je za družbo njegovo delo nadvse pomembno, za mlade pa 

izjemno potrebno, saj lahko prepreči mnogo osebnih tragedij, oziroma jih lahko z 

neodgovornim ravnanjem celo sproži. Učiteljevo delo je tem uspešnejše, čim bolj so 

njegove besede skladne z dejanji. 

 

2.1.1 Stres na delovnem mestu 

2.1.1.1 Razumevanje stresa 

Stres in stresna reakcija sta značilna za vse sesalce. Ta notranji mehanizem se sproži v 

možganih, za kratek čas ''prevzame'' njihovo delovanje ter preko čustvenih, psiholoških, 

telesnih in vedenjskih sprememb pripravi celotni organizem na premagovanje težav.  Zato 

je stres pozitiven mehanizem in kot tak se je v razvoju živalske vrste izklesal. Razlika v 

primerjavi z današnjim stresom je velika. Njegove značilnosti so povečana pogostost 
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pojavljanja, redko telesni stres, marveč večinoma mentalni in psihosocialni. Namesto 

proti nasprotniku in sovražniku se je obrnil proti nam in ima škodljive učinke na naš um 

in telo -  od tod izraz negativni stres. 

Definicij stresa je ogromno. Po mnenju Starca (2008) je najustreznejša medicinska 

definicija:  

Stres je zapleten psiho-nevro-endokrini in imunski odziv osebe (stresna reakcija) na izziv 

(stresogeni dejavnik) v luči posameznika in po osebnem borbenem načrtu. Stres je torej 

individualna biološka reakcija duše in telesa posameznika na izziv o lastnem borbenem 

načrtu, če izziv oceni kot stresogen. Pomemben je torej odziv, ne sam stresogeni dejavnik, 

kot pojav stresa ljudje pogosto povsem napačno razumejo (Starc, 2008, stran 41). 

Obstajajo tudi številne druge, od katerih sta predstavljeni dve: 

Stres je psihološki in telesni odziv na zahteve vsakodnevnega življenja, ki presegajo 

posameznikove sposobnosi za uspešen spopad z izzivom (Starc, 2008, stran 42). 

Stres je prirojena (gensko kodirana), primitivna, avtomatična in skozi evolucijo razvita 

fiziološka reakcija, lastna vsem sesalcem, ki pripravi telo na spopad ali umik (pobeg), če 

mu preti napad ali mu napad ogroža življenje (Starc, 2008, stran 41). 

2.1.1.2 Viri stresa oziroma stresorji ter posledice 

Stres je neogiben del življenja. Vse, kar v življenju doživljamo, lahko zaseje kal 

škodljivega stres, ki dobi nadaljno možnost za razvoj izključno v človekovi notranjosti. 

Stres je namreč posledica dojemanja in doživljanja pojavov, ki nas spremljajo v našem 

okolju. Način, kako takšne okoliščine zaznavamo, je v veliki meri odvisen od naših 

nazorov in prepričanj. Čeprav stres večinoma nastaja v naših glavah, moramo nekaterim 

okoliščinam priznati, da so neodvisne od naše presoje in so zatorej objektivni vzroki 

stresa. Gre za hude življenjske preizkušnje ali »udarce«, ki se jim, resnici na ljubo, ni 

mogoče izogniti, temveč se jim moramo prilagoditi in jih poskušati premagati po svojih 

najboljših močeh. Poglavitno doživljanje stresa je povezano z ogroženostjo človekove 

samozavesti, samospoštovanja in bojaznijo zaradi izgube socialne varnosti in domačega 

zavetja (Looker, 1993). 

Vsako dogajanje v okolju, ki lahko sproži stresno reakcijo, imenujemo stresor. Od 

posameznikovega dojemanja in načina, kako se ponavadi spoprijema s pritiski iz okolja, 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                    Mateja Petan, Zdravstveni status učiteljev, 

                                                                                                                                ki poučujejo športno vzgojo 

- 5 - 

 

je odvisno ali bo nek dogodek lahko prerasel v stresor. Fizične stresorje, ki jasno ogrožajo 

naš obstoj, praviloma vsi ljudje doživljamo kot takšne. Zaradi življenjske ogroženosti, ki 

terja takojšne ukrepanje, se bo nemudoma sprožil preplah. Za večino ljudi so vir stresa 

nove in neznane razmere, ker z njimi nimajo preteklih izkušenj. Stopnja in vrsta stresa, ki 

ga sprožijo takšne okoliščine, je odvisna od našega dojemanja položaja. Negotovost glede 

morebitnih posledic je pogosto najhujši stresor (Cunningham, 1997). 

Stresna reakcija je odvisna od vrste, trajanja in jakosti dražljajo, ki jo izzove, pa tudi od 

osebnosti in telesnih značilnosti človeka (Lindemann, 1997). Telesne simptome večinoma 

lahko medicinsko diagnosticiramo, medtem ko se duševnih zaveda predvsem prizadeta 

oseba, kažejo pa se tudi v njenem vedenju. Med telesnimi simptomi stresa avtorja 

(Looker, 1994; Lindemann, 1997) najpogosteje navajata: splošne fiziološke spremembe, 

prebavne težave, bolezni prebavil in presnove, glavobol, suha usta, povečano znojenje, 

srčno-žilne težave in bolezni, težave z dihanjem in bolezni dihal, motnje spanja, splošno 

telesno izčrpanost in slabo počutje, različne telesne in duševne bolezni, predvsem 

psihosomatske motnje in bolezni, skrajšanje življenjske dobe in smrt. Med duševnimi 

simptomi stresa pa najpogosteje navajajo: zmanjšanje delovne zmožnosti, različna 

negativna čustvena stanja, vedenjske znake nemira, poskuse ublažitve slabega počutja in 

bega iz situacije z opojnimi drogami, napetost, razdražljivost, strah, zadrego, poskuse 

samomora in samomore. 

2.1.1.3 Stresnost učiteljskega poklica in posledice 

Učiteljski poklic je nedvomno med tistimi poklici, v katerem se stres, povezan z delom, 

najpogosteje pojavlja. Povečevanje delovne obveznosti in kopičenje nalog, ki jih morajo 

opravljati učitelji, zviševanje števila otrok v oddelkih, stopnjevanje neprimernega vedenja 

otrok ter zmanjševanje stabilnosti in varnosti zaposlitve so glavne usmeritve, ki jih lahko 

prepoznamo v mnogih evropskih državah in vodijo k povečanemu pojavu z delom 

povezanega stresa (Gold in Roth, 1993; Travers in Cooper, 1996). 

Slednji se je izkazal za področje, ki zahteva dodatno in posebno obravnavo, zato se je 

ETUCE (European Trade Union Committee for Education), odločil izpeljati enoletni 

projekt o stresu v učiteljskem poklicu. V sklopu projekta je bila med evropskimi 

učiteljskimi sindikati iz 27 evropskih držav opravljena anketa o pojavnosti stresa pri 

učiteljih. K sodelovanju so bili povabljeni tudi slovenski učitelji prek Sviza (Sindikat 

vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije). 
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Med glavnimi povzročitelji stresa so evropski učitelji navedli preveliko delovno 

obremenitev (kopico delovnih nalog, ki jih morajo opraviti), številne različne naloge in 

odgovornosti, s katerimi se morajo ukvarjati v delovnem času, številčnost oddelkov, v 

katerih učijo, nesprejemljivo vedenje učencev in slabo upravljanje šole ter pomanjkanje 

podpore od vodstva šol. Povsem na dnu spiska dejavnikov, ki povzročajo stres, pa so se 

znašli pomanjkanje podpore kolegov, pomanjkanje stabilnosti delovnega mesta in 

njegova varnost ter slabe možnosti za karierni razvoj (prav tam). 

Pogled na posledice stresa, ki jih občutijo učitelji, pokaže zelo zanimivo sliko, saj so se 

visoko nad drugimi znašli izgorelost, depresivnost in čustvena izčrpanost. Tem sledijo 

povečane odsotnosti z dela, torej bolniške odsotnosti, težave z nespečnostjo, srčno-žilne 

bolezni in njihovi simptomi, pogosti medosebni konflikti in migrene. Na dnu so pogosto 

menjavanje zaposlitev in različne odvisnosti (od alkohola, cigaret ali drog). Podatki so 

povzeti iz SVIZ-ove raziskave. 

Spopadanje s stresom in poskusi njegovega obvladovanja so pot, ki vodi do večje 

učinkovitosti in zboljšanega poklicnega zdravja in varnosti pri delu, kar posledično 

prinaša ekonomske in družbene koristi šolam, učiteljem in družbi kot celoti. Učitelji zato 

potrebujejo več znanja in boljše razumevanje tega pojava, izmenjavo informacij in 

zgledov dobre prakse glede stresa na delovnem mestu. 

 

2.2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Zakonski temelj za delo Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa je Zakon 

o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, objavljen v UL, št. 56/1999, 64/2001). V skladu z 

določilom ZVZD je bila konec leta 2003 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu 

varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD, objavljena v UL, št. 126/2003). Ta povzema 

poglavitne naloge inštituta, hkrati pa podrobneje opredeljuje področje pomocije zdravja 

na delovnem mestu. 

2.2.1 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 

mestih za izobraževalni sektor 

Ta pravilnik določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih mora 

delodajalec upoštevati pri načrtovanju, oblikovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih 

mest (Uradni List RS, št. 89-4280/1999, 39/2005). 
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2.2.1.1 Splošno o ureditvi delovnih mest 

1. Delodajalec mora delovna mesta urediti tako, da ni ogrožena varnost in zdravje 

delavcev pri delu na takšnih delovnih mestih. 

2. Delodajalec mora z ustrezno organizacijo dela preprečiti ali omejiti tveganja, ki lahko 

nastopijo na delovnih mestih, in predvideti ukrepe za izredne okoliščine, ki se lahko 

pojavijo na delovnih mestih. 

3. Delovna mesta, na katerih delavci opravljajo delo, mora delodajalec urediti in 

vzdrževati tako, da da sama po sebi ne predstavljajo tveganj za varnost in zdravje pri 

delu. 

4. Delodajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki 

se nahajajo v njegovih prostorih, skrbeti, da so zasilni izhodi in poti do njih vedno prosti, 

tekoče izvajati tehnično vzdrževanje delovnih mest in delovne opreme, ter sproti 

odpravljati vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje 

delavcev. 

5. Delodajalec mora redno čistiti delovna mesta, delovno opremo ter prezračevalne in 

klimatske naprave. Redno mora vzdrževati, pregledovati in preskušati naprave, ki so 

namenjene javljanju, preprečevanju ali odstranjevanju nevarnosti. 

6. Delodajalec mora zagotoviti, da so prostori, kjer se zadržujejo delavci, urejeni tako, da 

delavci pri delu niso izpostavljeni prepihu. 

7. V delovnih prostorih mora biti vedno dovolj svežega zraka glede na delovne postopke 

in fizične obremenitve delavcev pri delu. 

Tabela 1: Parametri načrtovanja prostorov različnih namembnosti ter minimalne 

zahteve za načrtovanje prezračevanja in temperatur 

Namembnost 

stavbe/prostora 

Obremenjenost Občutena temperatura Količina zraka 

 Oseba/m
2 

Poletje C Zima C m
3
/h* oseba 

Učilnica 0,5 24,5±2,5 22,0 ± 3,0 8,6 

Otroški vrtec 0,5 23,5 ±2,5 20,0±3,5 10,1 
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Tabela 2: Priporočene količine zunanjega zraka za prazračevanje pri 

institucionalnih objektih  

Namembnosti 

stavbe/prostora 

Ocenjena največja gostota Količina zraka 

 Ljudi/100 m
2 

m
3
/h*oseba 

Učilnice 50 30 

Laboratoriji 30 35 

Telovadnice 30 35 

Glasbena soba 50 30 

Knjižnice 20 30 

(Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, UL RS, št. 42-2013/2002 (str. 4139); Priloga 1) 

8. Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z 

naravno svetlobo. Razpored, velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z 

naravno svetlobo mora zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, 

delavcem pa vidni stik z okoljem. Velikost površin za osvetljevanje delovnih mest z 

naravno svetlobo v posameznem delovnem prostoru mora znašati najmanj 1/8 talne 

površine prostora. 

9. Delodajalec mora na delovnih in pomožnih prostorih zagotoviti tako raven ropota in 

vibracij, ki ne presega mej, določenih s posebnimi predpisi. Pravilnik o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu določa obveznosti 

delodajalcev v zvezi z varovanjem zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni hrupu. 

10. Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka pri delu ter škoduje njegovemu 

zdravju in počutju. Škodljiv hrup je hrup, pri katerem dnevna ali tedenska izpostavljenost 

predega 85 dB.  

Dopustne ekvivalentne ravni hrupa za nemoteno delo, pri katerem je potrebna velika 

koncentracija in/ali ustvarjalno mišljenje ali so potrebne daljnoročne odločitve (pouk v 

šolah, zdravniški pregledi in posegi, znanstveno delo, raziskave, razvoj programov, 

zahtevnejša pisarniška dela), znašajo 55 dB, kritična raven je 63 dB. Za nemoteno delo v 

izobraževanju je torej zelo pomembno, da pristojna oseba oceni hrup, ga izmeri, kadar je 

potrebno, da ugotovi, če so delavci izpostavljeni škodljivemu hrupu. V takem primeru je 

potrebno omejiti prosto širjenje hrupa in zmanjšati odmevnost delovnih prostorov. 
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11. Velikost delovnih prostorov je odvisna od nevarnosti, ki izhajajo iz delovnega 

procesa. Za normalne razmere v šolah velja: 

 višina delovnega prostora mora biti najmanj 2,8 m; 

 na enega učenca mora biti vsaj 10 m
3
 prostornine; 

 delavec ali učenec mora imeti vsaj 2 m
2
 proste delovne površine; 

 v delovnih prostorih moraji biti s svetlimi črtami primerno označene vse 

transportne poti; 

 glavna transportna pot mora biti široka najmanj 1,8 m; 

 glavni hodniki v delovnih prostorih morajo biti široki najmanj 1,5 m, stranski pa 1 

m. 

 

2.2.2 Nadzor nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu 

 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih 

predpisov o varnosti in zdravju pri delu, ter nad varnostnimi ukrepi, določenimi s 

splošnimi akti delodajalca in kolektivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija dela. 

Inšpekcija, ki opravlja nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov izdanih na 

njegovi podlagi in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter nad varnostnimi 

ukrepi, o svojih ugotovitvah obvesti svet delavcev oziroma delavskega zaupnika za 

varnost in zdravje pri delu ter reprezentativne sindikate pri delodajalcu. Glede na kršitev 

predpisov se določijo denarne kazni. 

 

2.3 Poškodbe pri delu  

Pojem je opredeljen v 63. in 64. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ZPIZ-1-UPB3) (UL RS, št. 10104/2005): 

63. člen  

(Poškodba pri delu) 

(1) Za poškodbo pri delu po tem zakonu se šteje: 

    – poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega 

ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, 

nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je 
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takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je 

poškodovanec zavarovan; 

    – poškodba, povzročena na način iz prejšnje alinee, ki jo utrpi zavarovanec na redni 

poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, na službeni poti ali na poti, da nastopi 

delo; 

    – obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile 

med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. 

    (2) Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, povzročena na način iz prve alinee 

prejšnjega odstavka, ki jo utrpijo zavarovanci iz 26., 27., 28. in 29. člena tega zakona. 

 

64. člen 

(Poškodba, nastala v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva) 

Za poškodbo pri delu po tem zakonu se šteje tudi poškodba, povzročena na način, določen 

v prvi alinei prvega odstavka prejšnjega člena, ki jo utrpi zavarovanec v zvezi z 

uveljavljanjem pravice do zdravstvenega varstva, če nastane: 

    – na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do kraja zdravniškega pregleda 

ali ob vrnitvi, ali pa med prebivanjem v kraju, kjer je pregled, če je zavarovanca poklical 

na pregled pristojni zdravnik, konzilij zdravnikov ali invalidska komisija zavoda, ali če ni 

bil napoten, pa je iskal potrebno nujno zdravniško pomoč; 

    – na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do zdravstvene organizacije, 

kamor je bil zavarovanec napoten na zdravljenje ali pri vrnitvi, ali pa med prebivanjem v 

zdravstveni organizaciji, v kateri se zdravi, pri čemer je z zdravljenjem mišljena tudi 

medicinska rehabilitacija; 

    – na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do kraja pregleda ali 

zdravljenja ali pri vrnitvi, kadar je pristojni zdravnik, konzilij zdravnikov ali invalidska 

komisija zavoda določil zavarovanca, naj spremlja bolnika, ki ga je poslal na zdravniški 

pregled ali na zdravljenje v drug kraj, ali pa med prebivanjem v tistem kraju, če pride do 

poškodbe v neposredni zvezi s spremljanjem bolnika; 

    – na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta, ali od kraja, v katerem je bil 

zavarovanec na pregledu ali zdravljenju, do zavoda ali organizacije, kjer naj zavarovanec 

dobi proteze ali druge ortopedske pripomočke, katere mu je predpisal pristojni zdravnik 

ali ob vrnitvi, kakor tudi tisti čas, ko se mudi v teh zavodih ali organizacijah. 
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2.3.1 Statistika poškodb pri delu 

V obdobju treh desetletij je število prijavljenih poškodb pri delu postopoma upadalo in 

doseglo blizu polovico stopnje iz začetka 80-ih let. Od leta 1991 ne opažamo več trenda 

zmanjševanja poškodb do leta 2005, ko ponovno upadejo za več kot 10% glede na 

prejšnja 

leta. Delež poškodb, ki se zgodijo na poti na delo in iz dela se je iz 12% v 80-ih letih 

povečal 

in v zadnjih letih obsega povprečno 18% primerov vseh poškodb pri delu. V letu 2007 pa 

je 

delež poškodb na poti na delo in z dela 15,5% vseh poškodb pri delu. Moški so za 

poškodbe skoraj trikrat bolj ogroženi kot ženske, vendar se je v dveh desetletjih delež 

moških med poškodovanimi nekoliko zmanjšal. 

V letu 2007 je bilo prijavljenih 25442 primerov poškodb pri delu, od tega je bilo 43 

smrtnih. Dejavnosti z največ lažjimi poškodbami so proizvodnja kovinskih izdelkov, 

razen strojev in naprav, dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne 

varnosti, trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, gradnja stavb, proizvodnja drugih 

strojev in naprav in proizvodnja kovin. Dejavnosti z največ težjimi poškodbami so 

dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, specializirana 

gradbena dela, proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, granja stavb, 

kopenski promet, cevovodni transport, posredništvo in trgovina na debelo, razen z 

motornimi vozili. Dejavnosti z največ smrtnimi izidi so specializirana gradbena dela, 

gradnja stavb, gradnja inženirskih objektov, kopenski promet, cevovodni transport, 

proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, gozdarstvo, trgovina z 

motornimi vozili in popravila motornih vozil. Najpogostejši vzroki smrtnih nezgod so 

padec na žrtev, padec osebe, oprema, zdrs, razbitje, razpok, težave z elektriko, rušenje in 

eksplozija.  

2.3.1.1 Statistika poškodb pri delu v izobraževanju 

Evidenca poškodb pri delu iz leta 2005 uvršča po številu poškodb izobraževalni sektor na 

80. mesto. Statistični podatki iz leta 2007 vključujejo povezavo bolniškega staleža in 

prijave poškodb pri delu (tabela 3). 
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Tabela 3: Število primerov bolniškega staleža in število prijav poškodb pri delu na 

1000 zaposlenih v panogi 2007 (vir: IVZ RS) 

 

 Primeri BS 

zaradi PPD na 

1000 

Prijavljene PPD 

na 1000 

Razlika stopenj 

BS-PPD 

% prijavljenih 

od primerov BS 

Izobraževanje 16,5 14,0 2,4 85,3 

 

Pomembno je poudariti, da evidentirane poškodbe niso le posledica vodenja športno-

vzgojnega procesa, ampak so vzroki različni. Ravno tako ni mogoče določiti števila 

poškodb, ki so jih utrpeli le učitelji razrednega pouka. 

2.3.1.2 Zapisnik o nezgodi ali poškodbi na delovnem mestu 

Shema 1: Posredovanje obrazcev in poročil poškodbe pri delu s pomočjo 

komunacijskega portala 

 

 

V skladu s 27. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) (UL št.56/99 in 

64/01) mora  delodajalec na Inšpektorat RS za delo takoj prijaviti vsako smrtno poškodbo 

oziroma poškodbo, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne 

delovne dni in vsako kolektivno poškodbo pri delu (poškodovani je več delavcev ne glede 

na število dni odsotnosti od dela). 

Poleg inšpektorata podatke zbira tudi Inštitut za varovanje zdravja RS. 

 

 

http://objave.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=199956&dhid=16385
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200164&dhid=5956
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2.4 Športne poškodbe 

Definicij športnih poškodb je več. Vidmar (1992) za športne poškodbe označi vse tiste, ki 

so nastale pri katerikoli kineziološki aktivnosti, pri športu oziroma na športnem terenu. 

Ameriško medicinsko združenje (American Medical Association) definira športno 

poškodbo kot tisto, ki kot rezultat športa, vadbe ali igre onemogoči aktivnost vsaj za en 

dan po poškodbi (Heil, 1993). National Callediate Athletics Association (NCAA) oziroma 

ameriška državna univerzitetna športna zveza je leta 2006 opredelila tri pogoje za športno 

poškodbo (Pergam, 2007): 

- poškodba je posledica organizirane športne aktivnosti, 

- poškodba zahteva medicinsko pozornost, 

- poškodba nastopanja za dan ali več od dneva poškodbe. (Kandare in Tušak, 2010). 

 

Športne poškodbe so neizogiben del športa, še posebej profesionalnega. Približno 50% 

vseh udeležencev v športu bo utrpelo poškodbe, približno polovica od teh poškodb pa se 

bo zgodila zaradi preobremenitev (Vidmar, 1992).  

Športne poškodbe med vsemi poškodbami zavzemajo vidno mesto. Vidmarjeva (1992) 

raziskava kaže, da športne poškodbe predstavljajo med 5 in 15 % vseh poškodb 

prebivalstva, letno pa se poškoduje približno 1,5% športnikov. Avtor raziskave pravi, da 

športne poškodbe zelo pogosto prizadanejo gibalni lokomotorni sistem. Pogosteje so 

prizadete spodnje okončine kot zgornje. Na spodnjih ektremitetah so najpogosteje 

prizadeti skočni ali kolenski sklepi. Pogosto so prizadeti tudi prsti na rokah. 

2.4.1 Vrste športnih poškodb 

Športne poškodbe je mogoče razvrstiti glede na pogostost poškodbe, resnost oziroma težo 

poškodbe, lokalizacijo, trajanje zdravljenja, tipičnost poškodbe za določeno športno zvrst 

itd. (Vidmar, 1992). Novejši avtorji v svoje delitve športnih poškodb uvajajo tudi število 

dni, ko je športnih zaradi poškodbe odsoten s treningov (Kandare in Tušak, 2010). 

Glede resnosti oziroma teže poškodb Vidmar (1992) loči: 

- najtežje – smrtne poškodbe, ki se končajo s smrtjo takoj po poškodbi ali kasneje, 

- težke športne poškodbe, ki se končajo s trajno invalidnostjo in nesposobnostjo za šport, 

s katerim se je športnik prej ukvarjal, 

- srednje težke poškodbe, kjer invalidnosti ni, obstaja pa daljša nesposobnost za šport in 
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- neznatne poškodbe, ki samo zmanjšajo sposobnost za šport. 

Glede na lokalizacijo ločimo športne poškodbe na: 

a) POŠKODBE KOŽE IN PODKOŽJA 

rane (ureznine, raztrganine, odrgnine, zmečkanine) 

b) POŠKODBE GIBALNEGA SISTEMA 

poškodbe mišic, tetiv, kosti, sklepov 

 

2.4.2 Vzroki za nastanek športnih poškodb 

 

Čeprav se nam zdi, da je poškodba nastala nenadoma in naenkrat, obstaja med nastankom 

poškodbe in samim trenutkom poškodovanja niz dejavnikov, ki so med seboj močno 

povezani. 

Več je tudi načinov klasifikacij vzrokov nastanka športnih poškodb. Najpogostejše so 

delitve na notranje in zunanje ali okoljske dejavnike. 

Potencialne zunanje vzroke predstavjajo športna oprema, športna orodja, klimatske 

razmere (mraz, vročina, led, dež), igralna površina, spolzek teren, pomanjkljivi varnostni 

ukrepi in druga naključja. 

 

Najpogostejši notranji vzroki pa so utrujenost, pretreniranost, bolezen ali poškodovanost, 

slaba telesna pripravljenost, neprimerna morfologija telesa, precenjevanje lastnih 

sposobnosti, strah, druga neustrezna psihična stanja, vplivi zdravil, dopinga, itd. Čeprav 

je veliko vzrokov poškodb fizične narave, tudi psihološki dejavniki (osebnostni in 

psihosocialni) pripomorejo k nagnjenosti za poškodbo. 

Vsota vseh dejavnikov tveganja in njihova interakcija vpliva tako, da je športnik bolj 

podvržen športni poškodbi. Trenutek poškodbe je končni člen v verigi nastanka poškodb. 

 

2.4.3 Preprečevanje športnih poškodb 

 

V praksi športniki v okviru preventivnih dejavnosti pred poškodbami še vedno 

prakticirajo predvsem aktivnosti oziroma preventivne programe, npr. ustrezno ogrevanje 

pred treningom, ustrezno stopnjevanje treninga, in ustrezna zaščitna sredstva, kamor 

sodijo očala, čelade, ščitniki za usta, opornice itd. Omenjene aktivnosti sicer učinkovito 

zmanjšujejo incidenco športnih poškodb in nikakor ne želimo zmanjšati njihove 
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pomembnosti; pa vendar se psihološke dimenzije, ki prav tako zmanjšujejo verjetnost 

nastanka športnih poškodb, v praksi redko uporabljajo (Kandare in Tušar, 2010). 

 

Kot učitelji pri športno-vzgojnem procesu moramo upoštevati nasvete pri področjih: 

- OSEBNO POČUTJE 

Eden izmed poglavitnih vzrokov poškodb učiteljev je gotovo kratkoročno ali dolgoročno 

zdravstveno stanje pedagoga, ki se ga ta morda sploh ne zaveda. Tako kot morajo 

spremljati zdravstveno stanje učencev, je pomembno, da učitelji kritično ocenijo svoje 

fizične sposobnosti in zmožnosti, ki jih nikakor ne smejo precenjevati. 

- ŠPORTNA IN OSEBNA OPREMA 

Pomembno je, da ima učitelj primerno športno opremo, ki jo od njega zahtevajo 

okoliščine, v katerih se športno-vzgojni proces izvaja. Učitelj se mora pred športno 

aktivnostjo v izobraževalnem procesu redno, pravilno ter ustrezno obleči in obuti ter 

pregledati rekvizite, prostore in orodja, če je vse brezhibno. 

- OGREVANJE 

Vsaka učna enota športne vzgoje naj bi se začela z ogrevanje in končala z ohlajanjem. To 

velja tako za učence kot tudi za učitelja. Ta ukrep pomaga ohraniti prožnost in nas zaščiti 

pred bolečinami in poškodbami. 

 

2.5 Zdravstvene težave in okvare 

 

V našem okolju delimo bolezni, ki jih povezujemo z delovnim okoljem, na: 

 poklicne bolezni, ki so v Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni (UL RS, št. 

85/2003) definirane kot bolezni, ki so povzročene z daljšim neposrednim vplivom 

delovnega procesa in delovnih razmer na določenem delovnem mestu ali na delu, 

ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan, in je 

navedena v Seznamu poklicnih bolezni. 

 bolezni zaradi dela, ki jih definiramo kot bolezni, za katere utemeljeno 

domnevamo, da so posledica dela. Takšnih bolezni je poleg poklicnih veliko in so 

posledica slabih delovnih razmer ter napačne organizacije dela, npr. nošenje 

pretežkih bremen..  

 zdravstvene okvare, ki jih definiramo kot izmerljivo telesno ali duševno škodo 

ali prizadetost, ki je lahko začasna ali trajna. Razlikujemo lahko med okvaro in 
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invalidnostjo, tako da opredelimo okavro kot telesno okvaro (npr. slepota), 

invalidnost pa kot stopnjo okvare normalnega funkcioniranja.  

 

2.5.1 Statistični podatki poklicnih bolezni 

 

V primerjavi z drugimi državami članicami EU bi pričakovali, da bo v Sloveniji letno 

okrog 1000 primerov poklicnih bolezni, odkritih pa je manj kot 50. Po podatkih 

EUROSTAT-a (EODS-evropska statistika poklicnih bolezni) je bila v letu 2000 incidenca 

vseh primerov poklicnih bolezni na 100.000 aktivnih zavarovancev 48 pri moških in 22 

pri ženskah (v Sloveniji od 3,4 do 5). Prevladujejo bolezni kostno-mišičnega sistema (35 

%), kožne bolezni (14 %), bolezni dihal (14 %), poklicna naglušnost (13 %), nevrološke 

bolezni (8 %), rak (5 %, v 86 % teh je povzročitelj azbest), nalezljive bolezni (1 %) itd. V 

Sloveniji tudi nimamo registra poklicnih bolezni, čeprav je predpisan v Zakonu o zbirkah 

podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. list RS 65/00). (www.cilizadelo.si) 

 

2.5.2 Nekatera obolenja in zdravstvene težave 

 

HIPERTENZIJA ALI ZVIŠAN KRVNI TLAK je normalen odgovor na stres in telesno 

aktivnost. Oseba s hipertenzijo pa ima visok krvni tlak tudi, ko miruje. Veliko ljudi ima 

hipertenzijo, ne da bi se tega zavedali. Ker te bolezen zvečuje nevarnost možganske kapi 

ali razvoja bolezni srca, so priporočljivi redni zdravniški pregledi, da odkrijemo 

hipertenzijo čim prej. 

Krvni tlak merimo z dvema vrednostima, ki ju izražamo v milimetrih živega srebra (mm 

Hg). Sistolična vrednost (višja od obeh vrednosti) je pritisk v trenutku, ko kri iz srca 

brizgne v aorto; diastolična vrednost pa je pritisk v trenutku, ko se prekata sprostita med 

utripoma.  

 

DIABETES ALI SLADKORNA BOLEZEN je bolezen, ki jo povzroča nezadostno 

izločanje hormona inzulina iz trebušne slinavke, ali pa tega izločanja sploh ni. Inzulin je 

pomemben hormon, ki je odgovoren za absorpcijo glukoze v celice in jim zagotavlja 

potrebno energijo, odgovoren pa je tudi za absorpcijo glukoze v jetrne in maščobne 

celice, kjer se glukoza vskladišči. Ob pomanjkanju inzulinan se nivo glukoze v krvi 

nenormalno zviša, kar povzroči poliurijo (izločanje velikih količin urina) in polidipsijo 

(čezmerno žejo). Nesposobnost telesa, da bi shranjevalo ali uporabljalo glukozo, 

http://www.cilizadelo.si/
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povzroča hujšanje, lakoto in utrujenost. Poznamo dve poglavitni vrsti sladkorne bolezni 

(tip 1 in tip 2). 

 

SRČNA KAP ALI MIOKARDNI INFARKT je nenadno odmrtje dela srčne mišice, za 

katero je večinoma značilna huda, stalna bolečina v prsnem košu. V Sloveniji prizadene 

miokarni infarkt vsako leto blizu 2000 ljudi. To je najpogostejši posamezni vzrok smrti v 

razvitih deželah. 

Moške doleti pogosteje kot ženske in kadilci so v večji nevarnosti kot nekadilci. Otroci 

nekoga, ki je umrl zaradi miokardnega infarkta, pogosteje kot povprečno umirajo iz istega 

vzroka. Drugi dejavniki tveganja so višja starost, nezdrava prehrana, debelost. 

 

ANGINA PEKTORIS je bolečina v prsih, ki jo povzroča pomanjkanje kisika, ki s krvjo 

prihaja v srčno mišico. Ponavadi se pojavi, ko so porabe po kisiku med naporom in ob 

stresu večje.  

Angina pektoris je pogosta bolezen. Pri moških se ponavadi začne v petdesetih letih, 

lahko pa tudi že v tridesetih letih, pri ženskah pa se ponavadi začne pozneje. 

 

SRČNO POPUŠČANJE je nesposobnost srca, da bi črpalo potrebne količine krvi v pljuča 

in preostalo telo. Čeprav se izraz sliši kot življenje ogrožujoča bolezen, ga je običajno 

moč zdraviti in je združljivo dolgoletnim preživetjem. Navadno je bodisi levostransko 

bodisi desnostransko. 

 

MOŽGANSKA KAP je okvara dela možganov. Vzrok zanjo sta prekinjen dotok krvi ali 

krvavitev, povzroča pa motnje zaznavanja, gibanja oziroma funkcij, ki jih uravnava 

okvarjeni predel. Možganska kap je lahko usodna. V razvitih deželah je vodilni vzrok 

smrti. Dejavniki tveganja so starost, povišan krvni tlak, ateroskleroza, srčne bolezni, 

sladkorna bolezen, kajenje, policitemija, hiperlipidemija, uporaba estrogenov. 

 

HRBTENIČNE BOLEZNI mnogokrat povzročajo, kljub temu da so njihovi vzroki 

različni, le en simptom – bolečino v hrbtu. Te bolezni so prirojene motnje (spina bifida), 

infekcije (osteomielitis), vnetje (ankilozirajoči spondilitis, revmatoidni artitis), poškodbe 

(premaknitev vretenca-spondiolisteza, izpah medvretenčnega sklepa ali zdrs 

medvretenčne ploščice), tumorji, degeneracija (osteoartritis, ostreoporoza), druge bolezni 

(lordoza, kifoza, skolioza): 
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BOLEZNI IN OKVARE SKLEPOV 

ARTRITIS je vnetje sklepa. Za vnetje so značilne bolečina, oteklina in okorelost. Artritis 

je ime za sklepno bolezen s številnimi vzroki. Prizadene lahko enega ali več sklepov in 

poteka različno: od milejših bolečin in okorelosti, do hudih bolečin s poznejšo 

deformacijo. 

ARTROZA je najpogostejše degenerativno revmatsko obolenje, katerega posledica je 

postopen razkroj hrustanca (prožno tkivo, ki lajša gibanje kosti v sklepih), kar vodi v 

obrabo sklepa. Do obrabe sklepov lahko pride zaradi njihove preobremenitve (nepravilna 

telesna drža, intenzivno ukvarjanje s športom, čezmerna telesna teža), navadno pa je 

posledica starosti. Tovrstno obolenje večinoma prizadene hrbtenico, kolke in kolena. 

 

KRONIČNA OBSTRUKTIVNA PLJUČNA BOLEZEN je kombinacija kroničnega 

bronhitisa in emfizema. Pri tej bolezni je trajno moteno pretakanje zraka v pljuča in iz 

njih. Bolnike s kronično obstruktivno pljučno boleznijo včasih opisujemo kot »rožnate 

puhače« ali »modre zabuhleže«, odvisno od njihovega stanja.  

 

BRONHIALNA ASTMA so ponavljajoči se napadi težkega dihanja, spremljani z 

značilnim piskanjem, po jakosti pa so različni iz ure v uro in iz dneva v dan. Bolezen se 

pogosto začne v otroštvu in se v zgodnji odrasli dobi izboljša ali celo izgine. 

Bronhialno astmo lahko razdelimo v dve glavni vrsti: ekstrinzično (povzročeno z 

zunanjimi dejavniki), pri kateri sproži napad alergija in intrizično, pri kateri zunanjih 

dejavnikov ni mogoče ugotoviti. Približno 1 oseba med dvajsetimi je astmatik, vendar je 

pogostost pri otrocih veliko večja – približno 1 na deset. 

 

ČIR (ULKUS) na želodcu ali dvanajstniku nastane zaradi razžiranja želodčne sluznice z 

želodčno kislino in s prebavnimi sokovi. Razjeda se pojavi na želodcu, še pogosteje pa na 

dvanajstniku. Značilni simptomi, razjede na dvanajstniku so: pekoča bolečina, 

občutljivost, občutek praznine, lakota. Bolečina se pogosto pojavi na prazen želodec in je 

omejena skoraj vedno tik pod prsnico. Razjeda običajno ne povzroča bolečin takoj zjutraj, 

se pa pojavijo dopoldne. Pogosto se bolečine pojavijo ponoči, tako da bolnika zbudijo iz 

spanja. Bolečina ponavadi izbruhne ena do dvakrat na dan. To se ponavlja en do več 

tednov, potem pa bolečina sama od sebe izgine. 
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JETRNA CIROZA je bolezen jeter, ki jo povzroča kronična okvara jetrnega tkiva. 

Trakovi vezivnega tkiva porušijo normalno zgradbo jeter. Preostale jetrne celice se 

množijo in ustvarjajo regenerativne vozličke. Ker ti niso dovolj oskrbljeni s krvjo, se 

jetrna funkcija postopoma slabša. Najpogostejši vzrok jetrne ciroze v razvitih deželah je 

velika poraba alkohola. Nevarnost je bolj povezana s količino zaužitega alkohola kot pa z 

vrsto pijače in ženske so dovzetnejše kot moški. Cirozo lahko povzroči tudi hepatitis. 

 

BOLEZNI GRLA 

Izguba glasu  je nezmožnost za govorjenje, ki jo ponavadi povzročajo bolezni glasilk ali 

redko psihične težave. Izguba glasu je lahko delna ali popolna, začasna ali trajna. Začasna 

izguba glasu je pogosto posledica napenjanja mišic grla zaradi preveč govorjenja. Stalna 

ali ponavljajoča se disfonija je lahko posledica polipov (benigne rašče) na glasilkah ali 

hipotireoidizma.  

Ostale bolezni grla so prirojene nepravilnosti (mehko, ohlapno grlo), vnetje (simptomi so 

hripavost, vročina in neprijeten občutek v grlu), tumorji in druge bolezni. 

 

ALERGIJA je skupina bolezni, ki nastanjeo zaradi neprimernih in pretiranih reakcij 

imunskega sistema na različne snovi. Številne pogoste bolezni, kot so astma in seneni 

nahod nastanejo zaradi alergičnih reakcij na snovi, ki pri večini ljudi ne povzročajo 

nobenih težav. 

Pri občutljivih ljudeh lahko nastane alergija zaradi delovanja kemikalij na kožo, zaradi 

vdihovanja delcev prahu ali peloda ali pa zaradi deločene hrane, ki pride v prebavila. 

Alergična reakcija nastane šele po drugem ali naslednjih stikih s snovjo, ki je pri prvem 

stiku senzibilizirala organizem.  

 

IZGUBA SLUHA je oslabitev sposobnosti za zaznavanje zvokov. Najbolj pogost znak 

slušne prizadetosti je problem poslušanja šibkih zvokov. Slušna prizadetost obstaja na 

različnih krajih slušne poti. Če se nahaja v sluhovodu ali v srednjem ušesu, ji pravimo 

konduktivna (prevodna) izguba. Te izgube so zadelan sluhovod, vnetje srednjega ušesa, 

otoskleroza. Izgubo pa imenujemo senzorinevralno (zaznavno), ko obstajajo problemi v 

čutnih celicah v cochlei ali pa v živčnih vlaknih živčnih poti. Med senzorinevralne izgube 

sluha spadajo presbyacusis (starostna izuba sluha), akustična travma in ostale 

senzorinevralne prizadetosti. Konduktivne izgube lahko često pozdravi otorinolaringolog, 

ali pa se celo pozdravijo same. 
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AVTOIMUNSKA BOLEZEN so številne bolezni, med njimi revmatoidni artritis, od 

inzulina odvisna sladkorna bolezen, in sistemski lupus eritematodes, ki nastanejo zaradi 

odziva posametnikovega imunskega sistema proti organom ali tkivom lastnega telesa. 

Naloga imunskega sistema je odgovoriti na vdor mikroorganizmov s tvorbo protiteles ali 

senzibiliziranih limfocitov, ki spoznajo in uničijo napadalce. Kadar se te reakcije brez 

razloga obrnejo proti celicam in tkivom lastnega organizma in povzročijo različne 

bolezni, pride do avtoimunske bolezni. 

 

PSIHIČNA OBOLENJA so bolezni, ki so jim skupne različne kombinacije bolezensko 

spremenjenega mišljenja, čustvovanja, zaznavanja, motenega obnašanja (vedenja), in 

prizadetosti spoznavanja ter spomina. Zaradi teh simptomov je bolnik prizadet, njegovo 

funkcioniranje je slabše, manj učinkovito rešuje vsakdanje probleme. Delimo jih na dve 

široki kategoriji: hude psihoze in manj moteče nervoze. 

      (vir: Družinska zdravstvena enciklopedija, 

1992) 

 

2.6 Opredelitev problema 

 

Zdravje, dobro počutje in psihično ravnovesje so pomembne kvalitete našega življenja. 

Razredni učitelji in športni pedagogi se med svojim delom srečujejo z različnimi 

dejavniki, ki lahko v daljšem obdobju ogrozijo njihovo zdravje. Glasno govorjenje, 

povišana jakost hrupa, demonstriranje pri športni vzgoji, izpostavljenost virusom in 

podobne okoliščine lahko pustijo dolgotrajnejše posledice. Trenutno ne obstajajo 

raziskave, ki bi kazale na zdravstveno stanje učiteljev, hkrati pa lahko domnevamo, da 

učitelji trpijo za določenimi boleznimi, zdravstvenimi težavami oziroma okvarami, ki bi 

lahko bile tudi posledica opravljanja učiteljskega poklica. Zato sem se odločila, da v 

svojem diplomskem delu raziščem, kako pogosto do takšnih težav oziroma poškodb pride 

in kakšna je povezava med poškodbami in določenimi zdravstvenimi težavami ter 

okvarami z opravljanjem učiteljskega poklica ter s starostjo učiteljev.   
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Namen diplomskega dela je pokazati prisotnost bolezni, zdravstvenih okvar, poškodb, 

nastalih kot posledica opravljanja poklicnega dela učiteljev razrednega pouka, ki 

poučujejo športno vzgojo in športnih pedagogov. 

 

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

1. ugotoviti in prikazati pogostost pojavljanja zdravstvenih težav oziroma okvar in 

bolezni,  

2. ugotoviti pogostost športnih poškodb pri delu razrednih učiteljev in športnih 

pedagogov, 

3. spoznati, katere so najpogostejše poškodbe pri delu pri razrednih učiteljih in športnih 

pedagogih, 

4. ugotoviti, kdaj najpogosteje prihaja do poškodb med razrednimi učitelji in športnimi 

pedagogi, 

5. ugotoviti, ali prihaja do razlik pri zdravstvenih okvarah, boleznih in številu poškodb 

učiteljev glede na njihovo starost, 

6. ugotoviti, ali obstaja povezava med kvaliteto skrbi za zdravje in zdravstvenim stanjem. 
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4.0 HIPOTEZE 

 

Skladno s postavljenimi cilji, sem opredelila naslednje hipoteze: 

 

H1 Najpogostejše zdravstvene težave oziroma okvare učiteljev razrednega pouka in 

športnih pedagogov so hripavost, izguba glasu, prehlad, utrujenost in bolečine v križu.  

 

H2 Učitelji razrednega pouka in športni pedagogi pri svojem delu redko utrpijo športno 

poškodbo. 

 

H3 Najpogostejše poškodbe pri delu razrednih učiteljev in športnih pedagogov so 

poškodbe spodnjih okončin. 

 

H4 Najpogosteje prihaja do poškodb med poučevanjem športne vzgoje in športnimi 

dnevi. 

 

H5 Starost razrednih učiteljev in športnih pedagogov in pogostost pojavljanja 

zdravstvenih okvar, bolezni in poškodb sta pozitivno povezani. 

 

H6 Višja ko je kvaliteta skrbi za zdravje manj pogoste so zdravstvene težave in okvare. 
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5.0 METODE DELA 

 

5. 1 Vzorec merjencev 

V raziskavo so bili vključeni učitelji razrednega pouka in športni pedagogi. Šole, na 

katerih poučujejo, so bile izbrane naključno, sodelovali pa so učitelji iz 109 različnih šol 

po Sloveniji. 

 

Nazivi šol:  

OŠ Zalog Oš Frana Albrehta Kamnik 

OŠ Stara Cerkev OŠ Nove Jarše 

OŠ Karla Destovnika Kajuha OŠ Maksa Durjave Maribor 

OŠ Vodmat OŠ Bistrica 

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje OŠ Železniki 

OŠ Koroški jeklarji OŠ Dolenjske Toplice 

OŠ Poljane nad Škofjo Loko OŠ Loka Črnomelj 

OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu OŠ Litija 

II. OŠ Slovenj Gradec OŠ Bovec 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OŠ Frana Albrehta Kamnik 

OŠ Šmartno pri Tuhinju OŠ Toma Brejca Kamnik 

OŠ Franceta Prešerna Maribor OŠ Stražišče Kranj 

OŠ Mežica OŠ Branik 

OŠ Ivana Skvarče OŠ Ferda Vesela 

OŠ Miklavž pri Ormožu OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 

OŠ Trzin OŠ Milojke Štrukelj 

OŠ Polje OŠ Gustava Šiliha Laporje 

OŠ Spodnja Šiška OŠ Rudolfa Maistra Šentilj 

OŠ Rovte II. OŠ Slovenska Bistrica 

OŠ Šentjernej OŠ Žetale 

OŠ Poljane OŠ Voličina 

OŠ Sostro OŠ Polhov Gradec 

OŠ Šmarjeta OŠ Stična 

OŠ Kuzma OŠ Ribnica 

OŠ Šoštanj OŠ dr. Franja Žgeča Dornava 
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OŠ Dobova OŠ Franceta Prešerna Kranj 

OŠ Žiri OŠ Prežihovega Voranca Maribor 

OŠ Raka OŠ Hoče 

OŠ Škofja Loka OŠ Sladki vrh 

OŠ Velika Nedelja DOŠ 1 Lendava 

OŠ Mengeš OŠ Brežice 

OŠ Livade Izola OŠ Videm 

OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

OŠ Dekani OŠ Gabrovka Dole 

OŠ Podzemelj OŠ bratov Polančičev Maribor 

OŠ Danile Kumar OŠ Destrnik Trnovska vas 

Znanstveni licej France Prešeren Trst OŠ Andela Besednjaka Maribor 

OŠ Ljudski vrt Ptuj OŠ Dušana Bordona Semedela Koper 

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica OŠ Dante Alighieri Izola 

OŠ Ketteja in Murna OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 

OŠ Dornberk OŠ Solkan 

OŠ Dobrova OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 

OŠ Prestranek OŠ Orehek 

OŠ Selnica ob Dravi OŠ Breg Ptuj 

OŠ Toneta Okrogarja OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 

OŠ F.S. Finžgarja Lesce OŠ Bistrica pri Tržiču 

OŠ Cvetka Golarja OŠ Dobrovo 

OŠ Janka Glazerja OŠ Preserje 

OŠ Orebold OŠ Mirana Jarca 

OŠ Bršljin Novo Mesto OŠ Frana Metelka Škocjan 

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica OŠ Vide Pregarc Ljubljana 

OŠ Bršljin OŠ Belokranjskega odreda Semič 

OŠ Gorje OŠ Zadobrova 

OŠ Stopiče OŠ Mirna Peč 

OŠ Gorišnica  

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                    Mateja Petan, Zdravstveni status učiteljev, 

                                                                                                                                ki poučujejo športno vzgojo 

- 25 - 

 

 

Tabela 4: Vzorec merjencev 

 

  Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Spol Moški 18 6,6 6,6 6,6 

Ženski 253 93,4 93,4 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Skupaj je na vprašalnike odgovorilo 271 učiteljic in učiteljev razrednega pouka in športne 

vzgoje. Kot je razvidno iz tabele, prevladujejo učiteljice (93,4 %), učiteljev je bilo v 

vzorec zajetih le 6,6 %. 

 

Tabela 5: Starost učiteljev 

 

 Število 

odgovorov 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Starost 271 39,36 8,960 24 60 

 

Tabela 6: Delovna doba učiteljev 

 

 

 

Število 

odgovorov 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Delovna 

doba 

učiteljev 

271 15,77 10,121 0 38 

 

Starost učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, je zelo različna. Povprečna starost je 

približno 39 let. Glede na to je povezana tudi delovna doba učiteljev, ki v povprečju znaša 

okoli 16 let, najnižja je 0 let, najvišja pa 38 let. 
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Tabela 7: Kombinacija zaposlitve (poklicna izobrazba - delovno mesto) 

Kombinacija zaposlitve Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Razredni učitelj – 

razrednik 

210 77,5 77,5 77,5 

Razredni učitelj – 

podaljšano bivanje 

29 10,7 10,7 88,2 

Športni pedagog – ure 

športne vzgoje 

27 10,0 10,0 98,2 

Športni pedagog – 

podaljšano bivanje 

5 1,8 1,8 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Razredni pouk lahko poučuje le učitelj razrednega pouka, kar pomeni, da lahko počuje 

tudi ure športne vzgoje do vključno petega razreda. Športni pedagog vodi ure športne 

vzgoje, vendar ne v prvem triletju. Takšna ozka določitev izvajalcev pa ni značilna za 

vodenje usmerjenega podaljšanega bivanja v osnovnih šolah. V oddelkih podaljšanega 

bivanja lahko izvajajo vzgojno-izobraževalno delo učitelji razrednega in predmetnega 

pouka, vzgojitelji predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi in socialni 

pedagogi. 

V raziskavi so v večini sodelovali razredni učitelji, ki poučujejo kot razredniki na razredni 

stopnji, od 1. do 5. razreda, (77,5%). 10,7% anketirancev je po poklicni izobrazbi razredni 

učitelj, vendar vodi podaljšano bivanje. Športnih pedagogov, ki poučujejo ure športne 

vzgoje, je v raziskavo vključeno 10,0% in tistih, ki vodijo podaljšano bivanje najmanj 

(1.8%). 

 

5. 2 Vzorec spremenljivk 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila vprašalnik, ki zajema predvsem vprašanja 

zaprtega in delno odprtega tipa. Na vprašanja so učitelji odgovarjali tako, da so obkrožili 

ali pripisali odgovor, ki jim je najbližji. 

Vprašalnik je anonimen in razdeljen na tri dele. V prvem delu (splošni podatki) je 7 

vprašanj, katerih namen je podrobneje predstaviti vzorec merjencev. V drugem delu 

(zdravstvene težave in okvare), ki zajema 15 vprašanj so učitelji ocenili svoje zdravstveno 

stanje, opredelili svojo skrb za zdravje, ocenili pogostost pojavljanja nekaterih 

zdravstvenih težav in okvar, s katerimi se soočajo in so posledica delovnega okolja 

oziroma poklica, ki ga opravljajo. V zadnjem delu (poškodbe) sta dve vprašanji, ki so ju 
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učitelji reševali, če so se v obdobju 12-ih mesecev v službenem času in času prihoda 

oziroma odhoda od dela poškodovali, ter nadaljnjih 5 vprašanj preko katerih so 

anketiranci lahko podali svoje mnenje o interesih za poučevanje športno-vzgojnih 

aktivnosti in delovnih pogojih na šolah, kjer so zaposleni. 

 

5. 3 Organizacija meritev 

Podatke za empirični del diplomskega dela sem zbrala s pomočjo  vprašalnika v mesecu 

maju in juniju leta 2010. Sestavila sem tudi spletni vprašalnik na internetnem naslovu 

http://www.surveymonkey.com/s/matejamejac/. 

Oddanih je bilo 350 vprašalnikov, vrnjenih in ustrezno izpolnjenih za obdelavo pa 271. 

 

5. 4 Metode obdelave podatkov  

Metoda dela je deskriptivna empirična in neeksperimentalna. Pridobljeni podatki so bili 

računalniško obdelani s statističnim programom SPSS. Prikazani so v tabelah in grafih. 

Kot standardna statistična metoda je bil uporabljen Hi-kvadrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.surveymonkey.com/s/matejamejac/
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6. 0 REZULTATI 
 

Pridobljeni rezultati si sledijo v enakem vrstnem redu kot v samem vprašalniku. 

6.1 Podatki o podrobnejši predstavitvi vzorca učiteljev 

Tabela 8: Kako bi ocenili vaš družbeni status? 

Družbeni 

status 

Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Čisto spodnji 2 0,7 0,7 0,7 

Delavski 11 4,1 4,1 4,8 

Srednji 190 70,1 70,1 74,9 

Višji srednji 64 23,6 23,6 98,5 

Zgornji 3 1,1 1,1 99,6 

Ne vem 1 0,4 0,4 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Družbeni status je položaj posameznika v družbi. Povezan je z ekonomskimi dobrinami, 

družbeno močjo in stopnjo ugleda in spoštovanja, ki ju družba pripisuje določenemu 

položaju in osebi na tem položaju. Status je lahko je pripisan (podedovan) ali pridobljen 

(z osebnimi prizadevanji). 

Velika večina učiteljev ocenjuje svoje družbeni status kot srednji (70,1%). V višji srednji 

razred se uvršča 23,6% učiteljev, medtem ko se v zgornji družbeni razred le 1,1%. Slabše 

svoje družbeni status ocenjuje 4,8% učiteljev (0,7% kot čisto spodnji in 4,1% kot 

delavski). Uvrščanje glede na družbeni status je predstavljalo problem 0,4% sodelujočim, 

saj so se odločili za odgovor ''ne vem''. 
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Tabela 9: Število ur športnega udejstvovanja učiteljev razrednega pouka in športnih 

pedagogov na teden 

  Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

 

 

 

 

 

 

 

Število ur 

na teden 

0 49 18,1 18,1 18,1 

1 19 7,0 7,0 25,1 

2 31 11,4 11,4 36,5 

3 37 13,7 13,7 50,2 

4 28 10,3 10,3 60,5 

5 43 15,9 15,9 76,5 

6 13 4,8 4,8 81,2 

7 17 6,3 6,3 87,5 

8 8 3,0 3,0 90,4 

9 1 0,4 0,4 90,8 

10 16 5,9 5,9 96,7 

12 4 1,5 1,5 98,2 

13 1 0,4 0,4 98,5 

15 4 1,5 1,5 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Podatki o telesni (gibalni) dejavnosti odraslih Slovencev so zelo raznovrstni in opazovani 

z različnih zornih kotov. Raziskava »Z zdravjem povezan življenjski slog« (2001), v kateri 

so ocenjevali vso telesno (gibalno) dejavnost v prostem času, dejavnost v gospodinjstvu 

in na delovnem mestu, je med odraslimi Slovenci v starostnem obdobju od 25 do 64 let 

odkrila vsaj 20 % ljudi, ki so nezadostno aktivni za osnovno zaščito svojega zdravja.  

Človeško telo je narejeno za gibanje, zato je kakršno koli športno gibanje za zdravje 

telesa in duha nujno. Tega se dandanes zaveda vse več ljudi, zato v svoje vsakdanje 

življenje vedno bolj vključujejo različne, bolj ali manj intenzivne športne dejavnosti. 

Zdravo prehranjevanje in priporočene oblike ter obseg telesne dejavnosti za krepitev 

zdravja ustvarjajo sinergijske zdravstvene učinke in pomembno prispevajo k 
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preprečevanju bolezni, prezgodnje smrtnosti in invalidnosti ter k večji kakovosti življenja 

slovenskega prebivalstva. (Fras in drugi, 2007). 

Nekaj več kot polovica učiteljev (50,9%) je športno aktivna od 3 do 7 ur tedensko, kar 

ustreza priporočilom (30-60 minut rekreacije na dan, odvisno od telesne pripravljenosti 

posameznika). 9,2% učiteljev je aktivnih od 10 do 15 ur tedensko. Skoraj petina učiteljev 

(18,1%) pa ni nikoli aktivnih, kar je precej veliko število in pri teh lahko pričakujemo več 

zdravstvenih težav. 

6.2 Zdravstvene težave in okvare 

Tabela 10: Ali ste v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov? 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljavni 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Splošnega 

zdravnika 

    

DA 182 67,2 67,2 67,2 

NE 89 32,8 32,8 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Zobozdravnika     

DA 195 72,0 72,0 72,0 

NE 76 28,0 28,0 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Ginekologa     

DA 147 54,2 54,2 54,2 

NE 124 45,8 45,8 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Specialista 1     

DA 73 26,9 26,9 26,9 

NE 198 73,1 73,1 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Specialista 2     

DA 14 5,2 5,2 5,2 

NE 257 94,8 94,8 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Drugo     

DA 3 1,1 1,1 1,1 

NE 268 98,9 98,9 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Velika večina sodelujočih je v preteklih 12-ih mesecih obiskala tako splošnega zdravnika 

(67,2%) kot tudi zobozdravnika (72,0%) in več kot polovica žensk (58,1%) je obiskala 
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ginekologa. 26,9% učiteljev je zdravstveno pomoč poiskalo pri zdravniku specialistu, od 

tega slaba petina (19,2%) pri več kot enemu specialistu. Specialisti, ki do jih učitelji 

obiskali, so bili gastroentereolog, ortoped, alergolog, dermatolog, infektolog, nevrolog, 

pulmolog, hematolog in otorinolaringolog. Trije učitelji, kar predstavlja 1,1%, so 

zdravstveno pomoč poiskali drugje (bioenergetik) 

Obiskov zdravnikov je relativno precej, vendar nimamo podatka, ali so bili ti obiski 

preventivne ali kurativne oblike.  

Tabela 11: Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljavni 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Redni, preventivni 

pregledi 

    

DA 47 17,3 17,3 17,3 

NE 224 82,7 82,7 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Ob prvih znakih 

bolezni 

    

DA 43 15,9 15,9 15,9 

NE 228 84,1 84,1 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Ko si sam/a ne 

morem več 

pomagati 

    

DA 181 66,8 66,8 66,8 

NE 90 33,2 33,2 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Ko sem zelo hudo 

bolan/a, 

poškodovan/a 

    

DA 59 21,8 21,8 21,8 

NE 212 78,2 78,2 100,0 

Skupaj  100,0 100,0  

Kadar potrebujem 

napotnico 

    

DA 76 28,0 28,0 28,0 

NE 195 72,0 72,0 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

Najpogosteje (66,8%) učitelji obiščejo splošnega zdravnika takrat, ko si sami ne morejo 

več pomagati, npr. bolezen je napredovala, bolezni ne poznajo, itd. Za obisk se v 28,0% 

odločijo tudi takrat, ko potrebujejo napotnico. V primeru, ko se so zelo hudo bolni 
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oziroma poškodovani, splošnega zdravnika obišče 21,8% učiteljev. Zaradi rednega, 

preventivnega pregleda se za obisk odloči 17,3% in ob prvih znakih bolezni le 15,9% 

učiteljev. 

Rezultati so pričakovani, saj je naša družba naravnana k temu, da ne obiščemo zdravnika 

ob prvih znakih bolezni oziroma slabem počutju in iz enake težnje po samopomoči 

obiščemo največkrat zdravnika šele takrat, ko smo zelo hudo bolni oziroma poškodovani. 

Ko se pojavijo manjše težave z zdravjem, si velikokrat skušamo najprej pomagati kar 

sami. Ravnamo se po lastnih izkušnjah, poslušamo nasvete svojih bližnjih in pričnemo z 

brskanjem po domači lekarni za »prvo pomočjo«. Vseeno pa nas hiter tempo življenja in 

vedno pogostejše kronične in hujše oblike bolezni silijo, da smo pozorni na naše zdravje 

in se zato marsikdo odloči za redne, preventivne zdravstvene preglede, ki jih določa tudi 

zakonodaja delovnega prava. Za obisk zdravnika se zaradi zdravstvene politike odločimo 

tudi takrat, ko potrebujemo napotnico. 

Graf 1: Obisk zdravnikov v zadnjih 12-ih mesecih 

         

Iz grafa je razvidno, da učitelji pogosteje obiščejo zdravnike pozimi in spomladi, redkeje 

pa poleti. Podatki so v pozitivni povezavi z zimskimi prehladi, boleznimi in s časom 

poletnih počitnic.  
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Splošnega zdravnika in zobozdravnika so učitelji najpogosteje obiskali v maju, najredkeje 

pa v mesecu juliju. Obiski ginekologa, različnih specialistov ter drugih oblik zdravstvene 

pomoči so razporejeni precej enakomerno tekom celega leta.  

Tabela 12: Odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe oziroma nezmožnost 

opravljanja običajnih delovnih obveznostih v zadnjih 12-ih mesecih (v dnevih) 

 Število 

odgovorov 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Število dni 271 4,67 9,679 0 73 

 

Sodelujoči v raziskavi so bili v povprečju odsotni 4,67 dni v zadnjih 12-ih mesecih, od 

tega je bilo 50,6%  učiteljev vedno prisotnih, največ učiteljev (9,2%) je bilo odsotnih 5 

dni in 3% vprašanih je bilo odsotnih 30 dni ali več. 

Graf 2: Odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe oziroma nezmožnosti 

opravljanja običajnih delovnih obveznosti v tem šolskem letu (v dnevih) 

 

 
 

V tem šolskem letu so bili učitelji najpogosteje odsotni v mesecu novembru in maju, 

najredkeje pa  v mesecu septembru. Podatek je pričakovan, saj je v pozitivni povezavi z 

obiski zdravnikov. 

Odsotnost z dela po mesecih 

September - 4,2% 

Oktober - 5,9% 

November - 15,6% 

December - 13,9% 

Januar - 12,3% 

Februar - 13,4% 

Marec - 8,0% 

April - 11,1% 

Maj - 15,6% 
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Tabela 13: Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 

Trenutno zdravstveno 

stanje 

Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Zelo dobro 50 18,5 18,5 18,5 

Dobro 159 58,7 58,7 77,1 

Srednje 58 21,4 21,4 98,5 

Slabo 4 1,5 1,5 100,0 

Zelo slabo 0 0,0 0,0 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Več kot polovica učiteljev (58,7%) ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro. Kot zelo 

dobro ocenjuje svoje zdravje 18,5% učiteljev, 21,4% učiteljev pa je mnenja, da je njihovo 

zdravstveno stanje srednje. Najslabše (slabo) so svoje zdravstveno stanje ocenili štirje 

učitelji (1,5%). 

Pozitivno je dejstvo, da je s svojim zdravstvenim stanjem zadovoljnih več kot tri četrtine 

vprašanih učiteljev. Pričakovan je bil majhen delež učiteljev, ki svoje zdravje ocenjuje kot 

slabo oziroma zelo slabo. V času napredne medicine in široko dostopnega zdravstva je 

visoka ocena zdravstvenega stanja logična posledica.  

Tabela 14: Kako skrbite za svoje zdravje? 

Skrb za svoje zdravje Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Zelo 20 7,4 7,4 7,4 

Kar dobro 147 54,2 54,2 61,6 

Bolj malo, premalo 94 34,7 34,7 96,3 

Skoraj nič 7 2,6 2,6 98,9 

Ne vem, kaj bi rekel/a 3 1,1 1,1 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Mnenja, da dovolj skrbijo za svoje zdravje, je velika večina učiteljev in sicer se jih je 

54,2% opredelilo, da kar dobro skrbijo za zdravje in 7,4% kot zelo skrbne do svojega 
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zdravja. Bolj malo oziroma premalo skrbi za svoje zdravje 94 učiteljev (34,7%), skoraj 

nič pa 2,6%. Trije učitelji (1,1%) pa se niso vedeli, kako bi ocenili svojo skrb za zdravje.  

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) definira zdravje kot stanje popolnega 

fizičnega, mentalnega in socialnega ravnovesja in ne samo kot odsotnost težav in bolezni. 

Definicija vključuje osebo kot celoto, splošno stanje telesa in duha. Vse komponente 

(fizične, čustvene, socialne, duhovne ter intelektualne) pa so med seboj v soodvisnosti. 

Življenjski slog in življenjske razmere neposredno vplivajo na posameznikovo zdravje. 

Potrebno je torej poskrbeti za zdravo prehrano, telesno aktivnost, socialno vedenje, 

obvladovanje težav, odzivanje na probleme, socialne odnose... 

Tabela 15: Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

Občutek napetosti, 

stres, velik pritisk 

Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 2 0,7 0,7 0,7 

Zelo redko 43 15,9 15,9 16,6 

Občasno 131 48,3 48,3 64,9 

Pogosto 79 29,2 29,2 94,1 

Vsak dan 16 5,9 5,9 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Skoraj polovica vprašanih učiteljev (48,3%) se občasno počuti napete, pod stresom ali 

velikim pritiskom. Pogosto občuti stres 29,2% učiteljev, vsakodnevno pa se z njim 

srečuje kar 5,9% učiteljev. Rezultat ni presenetljiv, če upoštevamo podatek, da se poklic 

učitelja uvršča med tri najbolj stresne poklice (Gold in Roth, 1993; Travers in Cooper, 

1996). Nenehne kurikularne spremembe in s tem povezane zahteve po novih didaktičnih 

pristopih, povečevanje števila učencev v razredih, pojavi nasilja nad učitelji, vedno večje 

zahteve staršev, povečanje obremenjenosti z delom, ipd. so samo nekateri trendi, ki med 

učitelji vodijo k naraščanju bolezni, povezanih s stresom. Kljub temu pa so med 

vprašanimi tudi učitelji, ki nikoli (0,7%) oziroma le zelo redko (15,9%) občutijo napetost, 

stres oziroma velik pritisk. 
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Tabela 16: Kako obvladujete napetost, stres in pritiske, ki jih doživljate v življenju? 

Obvladovanje stresa, 

nepetosti in pritiskov 

Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Zlahka 25 9,2 9,2 9,2 

Z nekaj truda 208 76,8 76,8 86,0 

Z večjim naporom 34 12,5 12,5 98,5 

S hudimi težavami 3 1,1 1,1 99,6 

Ne obvladujem jih 1 0,4 0,4 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Velika večina učiteljev (76,8%) z nekaj truda obvladuje stres, ki ga doživlja v življenju. 

Zlahka obladuje stres 9,2 odstotka, za razliko od enega učitelja (0,4%), ki ocenjuje, da ne 

obvladuje napetosti in pritiska v svojem življenju  Z večjim naporom (12,5%) oziroma s 

hudimi težavami (1,1%) pa odpravijo stres ostali učitelji. 

Stres je skorajda da neizbežen del našega življenja, kot je razvidno tudi s tabele 15 

(99,3% vprašanih zelo redko do vsakodnevno občuti stres). Preprečevanje in 

obvladovanje stresa je način vedenja, ki pripomore k temu, da posameznik obvlada 

stresno situacijo. Pri tem nam pomaga, če razmišljamo pozitivno, živimo zavestno, smo 

samozavestni, si organiziramo naš čas, se zaupamo prijateljem in družini, se sprostimo in 

si vzamemo čas za razvedrilo, poskrbimo za primerno prehrano in gibanje ter poskrbimo 

za zadostno količino spanja. 

Tabela 17: Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v 

bivalnih prostorih? 

Kajenje v stanovanju 

ali v bivalnih p. 

Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

DA 34 12,5 12,5 12,5 

NE 237 87,5 87,5 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  
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Velika večina učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov ter njihovih članov 

družine (87,5%) ne kadi v stanovanju. Tej zdravju škodljivi razvadi se tudi znotraj 

bivalnih prostorov ne more upreti 34 učiteljev oziroma njihovih svojcev, kar predstavlja 

12,5 odstotka.  

Več kot petdeset kemikalij, ki so v tobačnem dimu iz okolja (TDO), dokazano povzroča 

raka. Kemikalije, ki so v TDO, pa prispevajo tudi k nastanku drugih obolenj, kot so 

astma, srčna bolezen in emfizem. Kajenje torej resno ogroža zdravje. Zaradi kajenja pa 

niso ogroženi samo kadilci, temveč tudi nekadilci, ki so izpostavljeni pasivnemu ali 

neprostovoljnemu kajenju v domačem okolju ter v javnih in delovnih prostorih. 

Upoštevajoč to dejstvo, se učitelji odločijo, da bo kajenje v stanovanju prepovedano. 

Vseeno pa nekateri kadijo. Zavedanje, kako zelo je kajenje škodljivo, je očitno premalo 

pristono. Kadilci poleg svojega zdravja ogrožajo še zdravje drugih. Pravica do zdravja in 

z ustavo določeno dejstvo, da nihče ne sme ogrožati življenja drugega ter da ima vsakdo 

pravico do zraka brez tobačnega dima, je še vedno slabo ovrednotena. 

Tabela 18: Ali sedaj kadite? 

Kajenje Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Ne kadim, nikoli nisem 170 62,7 62,7 62,7 

Ne kadim, prej sem 55 20,3 20,3 83,0 

Sedaj kadim 46 17,0 17,0 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Rezultat, da kar 83 odstotka učiteljev ne kadi, je zelo pozitiven. Od tega jih 62,7% ni 

nikoli kadilo, s kajenjem pa je prenehalo 20,3% učiteljev. Preostali učitelji (17%) so 

kadilci. Učitelji si pomoč za obvladovanje stresa pogosto najdejo v kajenju. Pomembno je 

zavedanje, da je to zelo slaba in neučinkovita pomoč, ki poleg vsega še škoduje zdravju. 

Ne smemo pa tudi spregledati dejstva, da je učitelj vzor učencem in s kajenjem zagotovo 

slab vzgled. 
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Tabela 19: Telesna višina in teža 

 Število 

odgovorov 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Telesna višina 271 167,3 6,561 152 188 

Telesna teža 271 65,23 10,317 42 103 

 

Ob uporabi podatkov srednjih vrednosti (telesna višina 167,3cm in telesna teža 65,23kg) 

je indeks telesne mase 23,3. Ta orientacijska vrednost nam pove, da je hranjenost 

normalna. 

Indeks telesne mase (ITM) je številka, s katero lahko relativno dobro ocenimo 

podhranjenost ali debelost odrasle osebe. Izračun ITM priporočamo osebam, starejšim od 

19 let. 

Orientacijske vrednosti ITM so: manj kot 18,5 (podhranjenost), 18,5 – 24,9 (normalna 

hranjenost), 25,0 – 29,9 (prekomerna telesna masa), 30,0 – 34,9 (debelost 1. stopnje), 

35,0 – 39,9 (debelost 2. stopnje) in 40,0 ali več (visoka debelost – 3. stopnja). 

ITM dobro ocenjuje delež telesne maščobe, vendar ga ne smemo uporabljati kot natančen 

izračun. Obstajajo korelacije med ITM in deležem telesne maščobe, ki so odvisne od 

spola in starosti. Primer: ženske imajo v povprečju večji delež maščobe kot moški. Prav 

tako ima starejša oseba z istim ITM kot mlajša večji delež maščobe. Ocena ITM ni 

primerna za trenirane športnike, ki imajo veliko mišične mase in majhen delež 

maščobnega tkiva (npr. bodybuilderji, šprinterji...). Kot vsaka podobna metoda je tudi 

klasifikacija hranjenosti pri ITM izračunana na podlagi povprečja - ker je ITM odvisen le 

od teže in višine in ne upošteva deleža maščobe imajo trenirani športniki velik ITM, 

vendar zaradi tega nikakor niso "debeli".  
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Tabela 20: Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže? 

Odnos do teže Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Vseeno mi je. 6 2,2 2,2 2,2 

Zadovoljen sem. 143 52,8 52,8 55,0 

Rad/a bi bil/a bolj 

suh/a. 

122 45,0 45,0 100,0 

Rad/a bi bil/a bolj 

debel/a. 

0,0 0,0 0,0 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

Glede na odnos do lastne telesne teže bi lahko vprašne učitelje skoraj razdelili na dve 

polovici. Prva polovica učiteljev (52,8%) je zadovoljna s svojo telesno težo., druga (45%) 

pa bi rada bila bolj suha. Preostalim vprašanim (2,2%) je vseeno, kakšna je njihova 

telesna teža. Nihče od vprašanih nima želje, da bi bil bolj debel.  

Rezultati so pričakovani, glede na prej prikazani indeks telesne mase. Odnos do telesa in 

telesne teže se odraža v naši samopodobi. Pomembno je, da skrbimo za naše telo, zdravje, 

dobro počutje, primerno prehrano in posledično bo tudi naša telesna teža primerna.  
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Graf 3: Bolezni ali zdravstvena stanja, ki jih je ugotovil oziroma potrdil zdravnik 

 

Najpogostejša bolezen oziroma zdravstveno stanje, ki ga je potrdil zdravnik oziroma 

specialist so alergije (na sonce, na streptokok/stres, na cvetni prah, na pršice, na 

konzervanse), sledijo mu bolezni in okvare hrbtenice, hipertenzija, artritisi in artroze, 

psihološka obolenja ter kronična okvara glasilk, astma in ulkus, okvara sluha, bolečina v 

prsih, diabetes, srčno popuščanje in avtoimunska bolezen. Obolenja in zdravstvena stanja, 

ki so jih vprašani sami pripisali in so zajeti v rubriki drugo, so pankreatitis, tumor 

nadledvičnice, vnetje petnice ter odstranitev maternice in jajčnikov. 

Bolezni in zdravstvena stanja, ki se najpogosteje pojavljajo med vprašanimi so 

pričakovana. Alergijske bolezni so danes ena največjih skupin bolezni razvitega sveta. Že 

vsak tretji prebivalec Evrope ima kako od alergijskih bolezni in kaže, da bo čez 20 let 

imela alergijo že polovica prebivalstva. Zanesljivo je za to kriv tudi hiter in stresen način 

življenja v industrializiranem, onesnaženem okolju. Bolečine v hrbtenici in križu so 

pravtako eden izmed najbolj splošnih zdravstvenih problemov v svetu. Prizadenejo lahko 

vsakogar - ne glede na leta in ne glede na spol. 
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Anketiranci so morali oceniti pogostost pojavljanja nekaterih zdravstvenih težav oziroma 

okvar in bolezni v enem šolskem letu in so posledica njihovega delovnega okolja oziroma 

poklica, ki ga opravljajo. Ob vsaki zdravstveni težavi so imeli podane štiri možno 

odgovore, odločiti so se morali le za enega: nikoli, občasno (enkrat v šolskem letu), 

pogosto (večkrat v šolskem letu) in zelo pogosto (vsaj enkrat mesečno). 

Pridobljeni podatki so prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 21: Pogostost pojavljanja nekaterih zdravstvenih težav, okvar in bolezni 

HRIPAVOST 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 75 27,7 27,7 27,7 

Občasno 148 54,6 54,6 82,3 

Pogosto 39 14,4 14,4 96,7 

Zelo pogosto 9 3,3 3,3 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

IZGUBA GLASU 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 176 64,9 64,9 64,9 

Občasno 82 30,3 30,3 95,2 

Pogosto 10 3,7 3,7 98,9 

Zelo pogosto 3 1,1 1,1 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

PREHLAD 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 27 10,0 10,0 10,0 

Občasno 172 63,5 63,5 73,4 

Pogosto 63 23,2 23,2 96,7 

Zelo pogosto 9 3,4 3,4 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  
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TEŽAVE S SLUHOM 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 217 80,1 80,1 80,1 

Občasno 37 13,7 13,7 93,7 

Pogosto 12 4,4 4,4 98,2 

Zelo pogosto 5 1,8 1,8 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

UTRUJENOST 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 25 9,2 9,2 9,2 

Občasno 101 37,3 37,3 46,5 

Pogosto 93 34,3 34,3 80,8 

Zelo pogosto 52 19,2 19,2 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

IZČRPANOST 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 62 22,9 22,9 22,9 

Občasno 108 39,9 39,9 62,7 

Pogosto 70 25,8 25,8 88,6 

Zelo pogosto 31 11,4 11,4 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

GLAVOBOL 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 82 30,3 30,3 30,3 

Občasno 123 45,4 45,4 75,6 

Pogosto 45 16,6 16,6 92,3 

Zelo pogosto 21 7,7 7,7 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  
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VNETJE SEČIL 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 203 74,9 74,9 74,9 

Občasno 50 18,5 18,5 93,4 

Pogosto 15 5,5 5,5 98,9 

Zelo pogosto 3 1,1 1,1 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

BOLEČINE V VRATNEM PREDELU HRBTENICE 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 133 49,1 49,1 49,1 

Občasno 73 26,9 26,9 76,0 

Pogosto 43 15,9 15,9 91,9 

Zelo pogosto 22 8,1 8,1 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

BOLEČINE V KRIŽU 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 125 46,1 46,1 46,1 

Občasno 91 33,6 33,6 79,7 

Pogosto 33 12,2 12,2 91,9 

Zelo pogosto 22 8,1 8,1 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

BOLEČINE V KOLKU 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 229 84,5 84,5 84,5 

Občasno 30 11,1 11,1 95,6 

Pogosto 3 1,1 1,1 96,7 

Zelo pogosto 9 3,3 3,3 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                    Mateja Petan, Zdravstveni status učiteljev, 

                                                                                                                                ki poučujejo športno vzgojo 

- 44 - 

 

BOLEČINE V KOLENU 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 198 73,1 73,1 73,1 

Občasno 56 20,7 20,7 93,7 

Pogosto 11 4,1 4,1 97,8 

Zelo pogosto 6 2,2 2,2 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

BOLEČINE V ZAPESTJU 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 232 85,6 85,6 85,6 

Občasno 31 11,4 11,4 97,0 

Pogosto 5 1,8 1,8 98,9 

Zelo pogosto 3 1,1 1,1 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

BOLEČINE V KOMOLCU 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 234 86,3 86,3 86,3 

Občasno 30 11,1 11,1 97,4 

Pogosto 5 1,8 1,8 99,3 

Zelo pogosto 2 0,7 0,7 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

BOLEČINE V RAMI 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 196 72,3 72,3 72,3 

Občasno 51 18,8 18,8 91,1 

Pogosto 18 6,6 6,6 97,8 

Zelo pogosto 6 2,2 2,2 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  
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BOLEČINE V ŽELODCU 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 163 60,1 60,1 60,1 

Občasno 73 26,9 26,9 87,1 

Pogosto 26 9,6 9,6 96,7 

Zelo pogosto 9 3,3 3,3 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

TEŽAVE S PREBAVO 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 174 64,2 64,2 64,2 

Občasno 62 22,9 22,9 87,1 

Pogosto 22 8,1 8,1 95,2 

Zelo pogosto 13 4,8 4,8 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

TEŽAVE Z VIDOM 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 183 67,5 67,5 67,5 

Občasno 50 18,5 18,5 86,0 

Pogosto 23 8,5 8,5 94,5 

Zelo pogosto 15 5,5 5,5 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

NESPEČNOST 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Nikoli 151 55,7 55,7 55,7 

Občasno 79 29,2 29,2 84,9 

Pogosto 33 12,2 12,2 97,0 

Zelo pogosto 8 3,0 3,0 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  
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Rezultati ankete so pokazali, da so pri učiteljih razrednega pouka in športnih pedagogih 

pogostejše naslednje zdravstvene težave ali okvare: hripavost in izguba glasu, prehladi, 

utrujenost, izčrpanost, glavoboli, bolečine v vratnem predelu hrbtenice, v križu, v kolenu, 

bolečine v želodcu, težave s prebavo, nespečnost. Vse ostale navedene zdravstvene težave 

se v vprašalniku sicer pojavljajo (in jih ne smemo povsem zanemariti), vendar v veliko 

manjšem obsegu. 

Omenjene zdravstvene težave, s katerimi se srečujejo učitelji, so bile glede na 

karakteristiko ter stresnost in zahtevost učiteljskega poklica pričakovane, še posebno 

težave z glasilkami, glavoboli in prehladi. 

Dobrodošel je podatek, da se le 17,6% vseh vprašanih učiteljev pogosto oziroma zelo 

pogosto srečuje s problemom hripavosti, kar je kar 28,2% manj kot v raziskavi iz leta 

2007 (Mirtič). Kljub temu občasno (30,3%) učiteljev ostane brez glasu. Če imamo 

probleme s hripavostjo ali izgubo glasu, velja resno vzeti zdravniške napotke, ki med 

drugim odsvetujejo kajenje, sporazumevanje v hrupnem okolju, pogosto pokašljevanje, 

kajti stalen kašelj močno obremenjuje glasilke. Če hočemo imeti dober glas, je zelo 

pomembno, da imamo dober sluh in da prijazno uporabljamo svoj glas, to pomeni, da ga 

ne uporabljamo pretirano in ga prepogosto ne spreminjamo. Poskrbimo tudi, da bo čim 

manjkrat prišlo do zatekanja jedke želodčne kisline nazaj iz želodca v požiralnik navzgor. 

Kadar smo hripavi, z glasom počivajmo. Učitelje bi bilo potrebno že v času študija 

seznanjati in poučevati o preventivi, zakaj sploh prihaja do težav in kako se z njimi 

spoprijeti ter jih odpraviti, če se pojavijo. 

Težave z nespečnostjo, utrujenost in izčrpanost, glavoboli in bolečine v želodcu so znani 

spremljevalci oziroma simptomi stresa, ki se ga učitelji večkrat niti ne zavedajo, lahko pa 

pustijo dolgotrajne posledice. Zato je pomembno, da težav ne zanemarimo, temveč se z 

njimi soočimo in jih skušamo odpraviti. 
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6.2.1 Razlike pri zdravstvenih težavah in okvarah glede na starost anketirancev 

Staranje je fiziološki proces, ki se začne z oploditvijo. V procesu staranja prihaja do 

morfoloških (spremembe na celicah) in funkcionalnih (biokemične spremembe) 

sprememb. Staranje pospešujejo naslednji dejavniki: dednost, vlažno vroče podnebje, 

mestno življenje, način življenja, napačna prehrana, premalo gibanja, služba, škodljive 

navade in razvade. Staranja ne moremo preprečiti. Zdrav način življenja, zdrava prehrana 

in gibanja pa ohranja človeka vitalnejšega. 

Starejši učitelji imajo posledično daljšo delovno dobo, so dlje časa izpostavljeni 

poklicnemu stresu. Staranje torej ne vpliva pozitivno na zdravje in sem zato želela 

raziskati ali je pogostost pojavljanja navedenih zdravstvenih težav in okvar v vprašalniku 

starostno pogojena. 

Anketirance sem glede na starost razdelila v tri starostne skupine: 

 SKUPINA A (od 24 do 35 let) 

 SKUPINA B (od 36 do 45 let) 

 SKUPINA C (od 46 let naprej) 

Ker je za pojasnilo in iskanje odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje nesmiselno 

obdelati vse zdravstvene težave, sem se odločila, da izberem tiste, ki so pogostejše: 

hripavost in izguba glasu, prehladi, utrujenost, izčrpanost, glavoboli, bolečine v vratnem 

predelu hrbtenice, v križu, v kolenu, bolečine v želodcu, težave s prebavo, nespečnost. 

Pridobljene podatke sem prikazala v spodnjih tabelah in grafih. 
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Tabela 22: Pogostost hripavosti glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 25 33,3 29 38,7 21 28,0 

Občasno 55 37,2 43 29,1 50 33,8 

Pogosto 20 51,3 6 15,4 13 33,3 

Zelo 

pogosto 

4 44,4 3 33,3 2 22,2 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 7,895 (a) 6 0,246 

 

Graf 4: Pogostost hripavosti glede na starost anketirancev 
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Tabela 23: Pogostost izgube glasu glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 67 38,1 55 31,3 54 30,7 

Občasno 30 36,6 25 30,5 27 32,9 

Pogosto 6 60,0 0 0 4 40,0 

Zelo 

pogosto 

1 33,3 1 33,3 1 33,3 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 4,747 (a) 6 0,577 

 

Graf 5: Pogostost izgube glasu glede na starost anketirancev 
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Tabela 24: Pogostost prehlada glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 4 14,8 10 37,0 13 48,1 

Občasno 67 39,0 45 51,4 60 34,9 

Pogosto 31 49,2 22 34,9 10 15,9 

Zelo 

pogosto 

1 14,3 3 42,9 3 42,9 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 21,141 (a) 10 0,020 

 

Graf 6: Pogostost prehlada glede na starost anketirancev 
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Tabela 25: Pogostost utrujenosti glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 9 36,0 8 32,0 8 32,0 

Občasno 33 32,7 32 31,7 36 35,6 

Pogosto 40 43,0 23 24,7 30 32,3 

Zelo 

pogosto 

22 42,3 18 34,6 12 23,1 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 4,708 (a) 6 0,582 

 

Graf 7: Pogostost utrujenosti glede na starost anketirancev 
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Tabela 26: Pogostost izčrpanosti glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 23 27,1 20 32,3 19 30,6 

Občasno 36 33,3 31 28,7 41 38,0 

Pogosto 31 44,3 19 27,1 20 28,6 

Zelo 

pogosto 

14 45,2 11 35,5 6 19,4 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 5,481 (a) 6 0,484 

 

Graf 8: Pogostost izčrpanosti glede na starost anketirancev 
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Tabela 27: Pogostost glavobolov glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 28 34,1 26 31,7 28 34,1 

Občasno 45 36,6 36 29,3 42 34,1 

Pogosto 21 46,7 11 24,2 13 28,9 

Zelo 

pogosto 

10 47,6 8 38,1 3 14,3 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 5,290 (a) 6 0,507 

 

Graf 9: Pogostost glavobolov glede na starost anketirancev 
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Tabela 28: Pogostost bolečin v vratnem predelu hrbtenice glede na starost 

anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 58 43,6 38 28,6 37 27,8 

Občasno 26 35,6 18 24,7 29 39,7 

Pogosto 13 30,2 18 41,9 12 27,9 

Zelo 

pogosto 

7 31,8 7 31,8 8 36,4 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 7,377 (a) 6 0,287 

 

Graf 10: Pogostost bolečin v vratnem predelu hrbtenice glede na starost 

anketirancev 
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Tabela 29: Pogostost bolečin v križu glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 58 46,4 35 28,0 32 25,6 

Občasno 30 33,0 27 29,7 34 37,4 

Pogosto 7 21,2 12 36,4 14 42,4 

Zelo 

pogosto 

9 40,9 7 31,8 6 27,3 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 9,719 (a) 6 0,137 

 

Graf 11: Pogostost bolečin v križu glede na starost anketirancev 
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Tabela 30: Pogostost bolečin v kolenu glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 84 42,2 57 28,8 57 28,8 

Občasno 15 26,8 20 35,7 21 37,5 

Pogosto 3 27,3 3 27,3 5 45,5 

Zelo 

pogosto 

2 33,3 1 16,7 3 50,0 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 6,703 (a) 6 0,349 

 

Graf 12: Pogostost bolečin v kolenu glede na starost anketirancev 
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Tabela 31: Pogostost bolečin v želodcu glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 63 38,7 51 31,3 49 30,1 

Občasno 26 35,6 23 31,5 24 32,9 

Pogosto 11 42,3 3 11,5 12 46,2 

Zelo 

pogosto 

4 44,4 4 44,4 1 11,1 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 7,161 (a) 6 0,306 

 

Graf 13: Pogostost bolečin v želodcu glede na starost anketirancev 
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Tabela 32: Pogostost težav s prebavo glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 64 36,8 55 31,6 55 31,6 

Občasno 21 33,9 15 24,2 26 41,9 

Pogosto 10 45,5 8 36,4 4 18,2 

Zelo 

pogosto 

9 69,2 3 23,1 1 7,7 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 10,986 (a) 6 0,089 

 

Graf 14: Pogostost težav s prebavo glede na starost anketirancev 
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Tabela 33: Pogostost nespečnosti glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Nikoli 59 39,1 48 31,8 44 29,1 

Občasno 27 34,2 22 27,8 30 38,0 

Pogosto 13 39,4 9 27,3 11 33,3 

Zelo 

pogosto 

5 62,5 2 25,0 1 12,5 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 4,285 (a) 6 0,638 

 

Graf 15: Pogostost nespečnosti glede na starost anketirancev 
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zdravstvenih težavah (hripavost, izguba glasu, utrujenost, izčrpanost, glavobol, težave s 

prebavo, nespečnost) so pridobljeni podatki popolnoma ovrgli mojo domnevo, saj je 

odstotek anketirancev prve starostne skupine bistveno večji pri trditvah pogosto in zelo 

pogosto kot pri ostalih dveh skupinah. 

Možen vzrok za pogostost pojavljanja prehladov v prvi starostni skupini je dejstvo, da so 

to učitelji, ki so šele začeli svojo učiteljsko kariero in so tako relativno kratek čas v stiku z 

otroci. Njihov imunski sistem še ni utrjen in tako pogosteje podležejo virusom, ki jih 

dobijo prek učencev. 
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6.2.2 Pogostost oziroma prisotnost zdravstvenih težav in okvar v povezavi s kvaliteto 

skrbi za zdravje 

Med analizo rezultatov sem ugotovila, da učitelji različno skrbijo za svoje zdravje, 

nekateri bolj oziroma kvalitetnejše in drugi manj. Zato sem želela raziskati ali prihaja do 

razlike v pogostosti oziroma dejanske prisotnosti zdravstvenih težav in okvar glede na 

kvaliteto skrbi za zdravje. 

Anketirance sem glede na vloženo skrb za njihovo zdravje razdelila v dve skupini: 

 SKUPINA A (zelo in kar dobra skrb za zdravje) 

 SKUPINA B (bolj malo, premalo in skoraj nič) 

Pridobljene podatke sem prikazala v spodnji tabeli. 

Tabela 34: Prisotnost zdravstvenih težav in okvar glede na kvaliteto skrbi za zdravje 

 SKUPINA A SKUPINA B 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Hripavost 22 45,8 26 54,2 

Izguba glasu 6 46,2 7 53,8 

Prehlad 36 52,2 33 47,8 

Težave s sluhom 9 52,9 8 47,1 

Utrujenost 72 50,7 70 49,3 

Izčrpanost 44 44,9 54 55,1 

Glavobol 29 43,9 37 56,1 

Vnetje sečil 6 35,3 11 64,7 

Bolečine v vratnem predelu 

hrbtenice 

27 42,2 37 57,8 

Bolečine v križu 24 45,3 29 54,7 

Bolečine v kolku 6 50,0 6 50,0 

Bolečine v kolenu 9 52,9 8 47,1 

Bolečine v zapestju 3 37,5 5 62,5 

Bolečine v komolcu 2 28,6 5 71,4 

Bolečine v ramenskem sklepu 8 33,3 16 66,7 

Bolečine v želodcu 18 52,9 16 47,1 
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Težave s prebavo 17 50,0 17 50,0 

Težave z vidom 17 44,7 21 55,3 

Nespečnost 18 45,0 22 55,0 

 

Graf 16: Prisotnost zdravstvenih težav in okvar glede na kvaliteto skrbi za zdravje 
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Podatki v zgornji tabeli in grafu nam nazorno prikazuejo, da je prisotnost zdravstvenih 

težav, okvar in bolezni v pozitivni povezavi s slabšo skrbjo za zdravje. Rezultat je 

pričakovan, saj več ko skrbimo za naše zdravje, bolj vitalni so naši organi in telo, počutje 

je boljše in posledično manjkrat zbolimo. 

6.3 Poškodbe 

V tem delu vprašalnika so učitelji najprej odgovarjali na vprašanja o njihovih morebitnih 

poškodbah v zadnjih 12-ih mesecih v službenem času in v času prihoda na delo oziroma 

odhoda z dela. 

Tabela 35: Prisotnost poškodb 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

DA 22 8,1 8,1 8,1 

NE 249 91,9 91,9 100,0 

Skupaj 271 100,0 100,0  

 

V službenem času in v času prihoda na delo oziroma odhoda z dela se je poškodovalo 22 

učiteljev, kar predstavlja 8,1% učiteljev. Od teh so se 4 učitelji poškodovanih dvakrat, 

dva učitelja sta utrpela štiri oziroma pet poškodb in 10 učiteljev se je poškodovalo le 

enkrat.  

6.3.1. Značilnosti poškodb  

Glede na majhno število poškodb in predvsem raznovrstne opise njihovih značilnosti, ki 

so jih učitelji podali v vprašalniku, bi bilo nesmiselno rezultate prikazovati v obliki tabel 

in grafov, zato je prikazen opisen. 

Vrsta poškodbe: 

 rana kože      7 poškodb 

 nateg mišice      6 poškodb 

 obtolčenina sklepa     3 poškodbe 

 obtolčenina mišice     2 poškodbi 

 zvin gležnja      2 poškodbi 
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 natrganje mišice     2 poškodbi 

 zlom kosti      1 poškodba 

 poškodbe miniskusov     1 poškodba 

 poškodbe sklepne ovojnice    1 poškodba 

 poškodbe sklepnega hrustanca   1 poškodba 

Vsi poškodovanci niso navedli vrste poškodbe. Zgoraj naštete poškodbe lahko glede na 

lokacijo razdelimo v 4 skupine: poškodbe glave (0 poškodb), poškodbe trupa (0 poškodb), 

poškodbe zgornjih okončin (0 poškodb) in poškodbe spodnjih okončin (3 poškodbe). 

Poškodbe v največji meri prizadanejo gibalni lokomotorni sistem. Analiza anket je 

pokazala, da je največ poškodb na spodnjih okončinah. 

Kraj oziroma čas nastanka poškodbe: 

 športno interesne dejavnosti     6 poškodb  

 športni dan, šola v naravi     6 poškodb 

 drugje        5 poškodb 

 redni pouk       4 poškodbe  

 na poti na delo      2 poškodbi 

 na poti iz dela       2 poškodbi 

Največ poškodb se je zgodilo med športno interesnimi dejavnosti, športnimi dnevi ter 

šolo v naravi. Drugi najpogostejši čas nastanka poškodbe je bil redni pouk. Na poti na 

delo oziroma iz dela se je pripetilo najmanj poškodb. Kot drug čas nastanka poškodbe je 

en vprašani navedel popoldansko splošno aktivnost, preostali štirje pa niso navedli časa 

nastanka poškodbe.  

Rezultati so pričakovani glede na višjo aktivnost v času nastanka poškodbe. Ko smo bolj 

aktivni, je možnosti poškodbe namreč višja kot v mirovanju, vendar naj to ne bo razlog za 

izogibanje gibanju.  
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Graf 17: Kraj in čas nastanka poškodbe 

 

Trajanje bolniškega dopusta: 

 bolniški dopust, brez podatka o številu dni   3 poškodbe  

 od 0 do 14 dni       3 poškodbe 

 več kot 14 dni       2 poškodbi 

 brez bolniškega dopusta     17 poškodb 

Glede na podatke pridobljene v raziskavi lahko sklepam, da v večini poškodbe niso bile 

resnejše, saj v 68% primerov poškodb (17 poškodb) bolniški dopust ni bil potreben 

oziroma koriščen. V preostalih poškodbah (8 poškodb) je bil bolniški dopust potreben, 

vendar le v dveh primerih dlje časa (35 in 60 dni). 

 

6.3.2 Razlike pri številu poškodb glede na starost anketirancev 

Staranje vpliva tako na zdravstvene težave in okvare kot tudi na pogostost in vrsto 

poškodb. Zato sem želela raziskati ali prihaja do razlik pri številu poškodb glede na 

starost anketirancev. 

Anketirance sem glede na starost razdelila v tri starostne skupine: 

 SKUPINA A (od 24 do 35 let) 

 SKUPINA B (od 36 do 45 let) 

 SKUPINA C (od 46 let naprej) 

Pridobljene rezultate sem prikazala v spodnji tabeli. 

Kraj in čas nastanka poškodbe 

športno interesne 
dejavnosti - 24% 

športni dan, šola v naravi - 
24% 

na poti na delo - 8% 

na poti iz dela - 8% 
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Tabela 36: Razlike pri številu poškodb glede na starost anketirancev 

 SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C 

Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek Število 

odgovorov 

Odstotek 

Ni poškodbe 101 39,8 74 29,1 79 31,1 

Ena 

poškodba 

3 30,0 3 30,0 4 40,0 

Dve ali več 

poškodb 

0 0 4 66,7 2 33,3 

 

Hi
2
 – preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Značilnost 

Hi
2
 7,773 (a) 8 0,456 

 

Graf 18: Število poškodb glede na starost anketirancev 
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sploh pride do poškodbe, če ima oseba več let delovne dobe, saj je dlje časa izpostavljena 

nevarnosti. 

Tretji del anketnega vprašalnika se je nato nadaljeval z vprašanji o interesu učiteljev za 

poučevanje športno-vzgojnih aktivnosti in o delovnih pogojih. 

Tabela 37: Ali radi poučujete športno vzgojo? 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

DA 241 88,9 90,3 90,3 

NE 15 5,5 5,6 95,9 

Drugo 11 4,1 4,1 100,0 

Skupaj 267 98,5 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

4 1,5  

Skupaj 271 100,0 

 

Razveseljujoč je podatek, da kar 90,3% učiteljev pravi, da radi poučujejo športno vzgojo. 

Učiteljev, ki športne vzgoje ne poučujejo radi, je 5,6%. Eden izmed učiteljev (4,1%), ki 

so se označili odgovor drugo, je dopisal včasih bolj, včasih manj. Preostali niso dopisali 

oziroma razložili svojega odgovora. 

Rezultati niti niso tako presenetljivi, če sklepamo, da so športni pedagogi izbrali ta poklic 

zaradi veselja do športa in poučevanja športne vzgoje.  

Tabela 38: Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen? 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Da, večkrat 44 16,2 16,6 16,6 

Včasih 104 38,4 39,2 55,8 

Redko 70 25,8 26,4 82,3 

Ne, nikoli 46 17,0 17,4 99,6 

Drugo 1 0,4 0,4 100,0 
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Skupaj 265 97,8 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

6 2,2  

Skupaj 271 100,0 

 

Več kot polovici učiteljev (55,8%) se zdi poučevanje športne vzgoje velikokrat naporno. 

Vzroki se skrivajo najbrž v tem, da je pestrost vsebin pri športni vzgoji velika, pouk 

poteka v drugačnih okoliščinah in pogojih kot ostale ure razredne stopnje, odgovornost 

učitelja se posledično z večjo gibalno aktivnostjo otrok bistveno poveča in možnost 

nadzora zmanjša. Približno četrtini učiteljev (25,8%) je poučevanje tega predmeta redko 

naporno in kar 17% se nikoli ne zdi naporno. En učitelj (0,4%) je mnenja, da ure niso 

vedno enako naporne, včasih bolj in včasih manj. 

Tabela 39: Bi ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom? 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

DA 53 19,6 21,4 21,4 

NE 168 62,0 67,7 89,1 

Drugo 27 10,0 10,9 100,0 

Skupaj 248 91,5 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

23 8,5  

Skupaj 271 100,0 

 

V prvi triadi devetletne osnovne šole je praksa, da učitelj razrednega pouka poučuje vse 

predmete, vključno s športno vzgojo. Športnega pedagoga pri poučevanju namreč 

ministrstvo za šolstvo in šport ne financira. Izjema se zgodi le v primeru, ko ga 

financirajo starši sami ali lokalna skupnost (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

Razlog, da razredni učitelji poučujejo ure športne vzgoje, je v njihovem boljšem 

poznavanju otrok in dela z mlajšimi za razliko od športnega pedagoga, ki pa je sicer 

veliko bolje usposobljen na področju poučevanja športne vzgoje, saj njihov študij temelji 
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predvsem na pridobivanju strokovnih znanj in izkušenj le za poučevanje tega šolskega 

predmeta. 

Na vprašanje, ali bi želeli ure športne vzgoje raje prepustiti športnim pedagogom, je 

67,7% vprašanih učiteljev odgovorilo nikalno. Pritrdilno jih je odgovorilo 21,4% 

vprašanih, 10,9% pa je izbralo odgovor drugo, vendar nihče ni nič dopisal. 

Tabela 40: Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega govora veliko večja kot 

sicer? 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Vedno 73 26,9 27,2 27,2 

Včasih 153 56,5 57,1 84,3 

Redko 38 14,0 14,2 98,5 

Nikoli 4 1,5 1,5 100,0 

Drugo 0 0,0 0,0 100,0 

Skupaj 268 98,9 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

3 1,1  

Skupaj 271 100,0 

 

Učitelji so na vprašanje o glasnosti govora med poučevanjem športne vzgoje odgovarjali 

po mojih pričakovanjih. Približno četrtina (27,2%) jih meni, da to vedno, 57,1% včasih, 

14,2%, da je to le redko in 1,5%, da nikoli ne govorijo glasneje. 

Glede na velikost prostora, v katerem se izvaja pouk, se spreminja intenziteta našega 

glasu; večji ko je prostor, glasneje govorimo, saj se glas porazgubi v prostoru. 
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Tabela 41: V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? 

UČILNICA, V KATERI POTEKA POUK 

HRUP 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Sploh me ne moti 72 26,6 28,2 28,2 

Občasno me moti 151 55,7 59,2 87,5 

Zelo me moti 32 11,8 12,5 100,0 

Skupaj 255 94,1 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

16 5,9  

Skupaj 271 100,0 

UČILNICA, V KATERI POTEKA POUK 

SVETLOBA 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Premalo svetlobe 41 15,1 17,0 17,0 

Primerna svetloba 185 68,3 76,8 93,8 

Preveč svetlobe 15 5,7 6,2 100,0 

Skupaj 241 88,9 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

30 11,1  

Skupaj 271 100,0 

ZBORNICA 

HRUP 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Sploh me ne moti 177 65,3 68,3 68,3 

Občasno me moti 67 24,7 25,9 94,2 

Zelo me moti 15 5,5 5,8 100,0 

Skupaj 259 95,6 100,0  

Manjkajoča 12 4,4  
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vrednost 

Skupaj 271 100,0 

ZBORNICA 

SVETLOBA 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Premalo svetlobe 34 12,5 14,0 14,0 

Primerna svetloba 204 75,3 84,3 98,3 

Preveč svetlobe 4 1,5 1,7 100,0 

Skupaj 242 89,3 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

29 10,7  

Skupaj 271 100,0 

KABINET 

HRUP 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Sploh me ne moti 136 50,2 78,6 78,6 

Občasno me moti 35 12,9 20,2 98,8 

Zelo me moti 2 0,7 1,2 100,0 

Skupaj 173 63,8 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

98 36,2  

Skupaj 271 100,0 

KABINET 

SVETLOBA 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Premalo svetlobe 51 18,8 30,4 30,4 

Primerna svetloba 111 41,0 66,1 96,4 

Preveč svetlobe 6 2,2 3,6 100,0 

Skupaj 168 62,0 100,0  

Manjkajoča 103 38,0  
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vrednost 

Skupaj 271 100,0 

OSTALI ŠOLSKI PROSTORI 

HRUP 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Sploh me ne moti 38 14,0 14,6 14,6 

Občasno me moti 139 51,3 53,5 68,1 

Zelo me moti 83 30,6 31,9 100,0 

Skupaj 260 95,9 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

11 4,1  

Skupaj 271 100,0 

OSTALI ŠOLSKI PROSTORI 

SVETLOBA 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Premalo svetlobe 70 25,8 28,8 28,8 

Primerna svetloba 165 60,9 67,9 96,7 

Preveč svetlobe 8 3,0 3,3 100,0 

Skupaj 243 89,7 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

28 10,3  

Skupaj 271 100,0 

PROSTOR ZA ŠPORTNO VZGOJO 

HRUP 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Sploh me ne moti 56 20,7 21,7 21,7 

Občasno me moti 129 47,6 50,0 71,7 

Zelo me moti 73 26,9 28,3 100,0 

Skupaj 258 95,2 100,0  

Manjkajoča 13 4,8  
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vrednost 

Skupaj 271 100,0 

PROSTOR ZA ŠPORTNO VZGOJO 

SVETLOBA 

Trditev Število 

odgovorov 

Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativna 

frekvenca 

Premalo svetlobe 66 24,4 27,2 27,2 

Primerna svetloba 175 64,6 72,0 99,2 

Preveč svetlobe 2 0,7 0,8 100,0 

Skupaj 243 89,7 100,0  

Manjkajoča 

vrednost 

28 10,3  

Skupaj 271 100,0 

 

Pri tem vprašanju so učitelji razrednega pouka in športni pedagogi izrazili svoje mnenje o 

svetlobi in prisotnem hrupu v različnih prostorih šole (učilnica, v kateri poteka pouk, 

zbornica, kabinet, ostali šolski prostori, prostor za športno vzgojo). 

S svetlobo v šolskih prostorih so učitelji v večini zadovoljni oziroma jo ocenjujejo kot 

primerno: v učilnici, v kateri poteka pouk – 76,8%, v zbornici – 84,3%, v kabinetu – 

66,1%, v ostalih šolskih prostorih – 67,9%, v prostoru za športno vzgojo – 72,0%.  

Hrup je večini učiteljem občasno moteč v učilnici, v kateri poteka pouk (59,2%) in ostalih 

šolskih prostorih (53,5%). Primerna jakost je po mnenju učiteljev v zbornici (68,3) in 

kabinetu (78,6%), prekomeren hrup pa je moteč v prostorih za športno vzgojo (78,3%). 

Pouk se praviloma odvija v prostorih šole. Ti morajo biti zgrajeni, opremljeni in 

vzdrževani tako, da ustrezajo zahteva za zagotavljanje varnosti in zdravja učiteljev ter 

učencev. To pomeni, da mora biti dovolj svežega zraka glede na delovne postopke in 

fizične obremenitve, da učitelji in učenci ne smejo biti izpostavljeni prepihu, da so 

delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo, da odmevnost prostora 

ne sme presegati ravni, ki je povzroča prekomeren oziroma škodljiv hrup ipd. (Uradni list 

RS, št. 89-4280/1999, št. 42-2013/2002, št. 56/1999). 
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7.0 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil prikazati prisotnost zdravstvenih težav in okvar ter 

poškodb kot posledice dela učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov. Potrebne 

podatke sem zbrala s pomočjo vprašalnikov, ki so bili namenjeni učiteljem razrednega 

pouka in športnim pedagogom. 

Zastavila sem si šest ciljev in glede na te postavila šest hipotez. Rezultati raziskave so 

pokazali: 

Športno vzgojo v osnovni šoli v veliki večini vodijo učiteljice (93,4%), učiteljev je precej 

manj (6,6%). Njihova povprečna starost je 39 let, povprečna delovna doba pa 16 let. 

V raziskavi je sodelovalo 239 razrednih učiteljev, od tega jih 210 poučuje kot razredni 

učitelj, preostali pa vodijo podaljšano bivanje, in 32 športnih pedagogov, od katerih 27 

poučuje v telovadnici, preostali pa vodijo podaljšano bivanje. Večina se jih uvršča v 

srednji družbeni sloj. 

V prostem času je večina učiteljev športno aktivnih, v povprečju 4,8 ur tedensko. 

V zadnjih 12-ih mesecih je največ vprašanih obiskalo zobozdravnika (72,0 %), splošnega 

zdravnika (67,2 %) in ginekologa (54,2 %). Približno četrtina vprašanih  (26,9 %)pa je 

obiskala vsaj enega specialista, in sicert gastroentereologa, ortopeda, alergologa, 

dermatologa, infektologa, nevrologa, pulmologa, hematologa in otorinolaringologa. 

Najpogosteje so obiskali zdravnike pozimi in spomladi, redkeje pa poleti in v začetku 

jeseni. 

Skoraj vsi učitelji obiščejo splošnega zdravnika takrat, ko si sami ne morejo več 

pomagati, skoraj tretjina pa takrat, ko potrebujejo napotnico.  

Učitelji so bili odsotni z dela zaradi bolezni ali poškodbe oziroma nezmožnosti 

opravljanja običajnih delovnih obveznosti povprečno 5 dni v zadnjih 12-ih mesecih. 

Najpogosteje so bili odsotni v mesecu novembru in maju. 

Dobra tri četrtine vprašanih učiteljev ocenjuje svoje zdravstveno stanje za zelo dobro 

oziroma dobro. Skoraj dve tretjini (61,6%) jih meni, da za svoje zdravje skrbijo zelo 

oziroma kar dobro. 
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Kar 83,4 % učiteljev se občasno, pogosto, oziroma vsak dan počuti napete, pod stresom 

ali velikim pritiskom. Večina težave obvladuje z nekaj truda, kar nekaj pa jih to počne z 

večjim naporom. 

Slaba petina (17,0 %) učiteljev kadi, ostali so nekadilci. V bivalnih prostorih kadi 12,5 % 

vprašanih oziroma njihovih družinskih članov. 

Povprečna telesna višina vprašanih učiteljev je 167,3 cm, tehtajo pa v povprečju 65,2 kg. 

Približno polovica (52,8 %) je s svojo težo zadovoljna, nekaj manj bi jih bilo rado bolj 

suhi. 

Pri učiteljih razrednega pouka in športnih pedagogih prihaja do nekaterih zdravstveno 

potrjenih bolezni ali stanj. Najpogosteje se pojavljajo alergije ter bolezni in okvare 

hrbtenice. Med alergijami so najpogostejše alergija na sonce, na streptokok/stres, na 

cvetni prah, na pršice in na konzervanse. Občasno se pojavlja tudi hipertenzija, artritisi in 

artroze, psihološka obolenja ter kronična okvara glasilk, astma in ulkus, okvara sluha, 

bolečina v prsih, diabetes, srčno popuščanje in avtoimunska bolezen. 

Pri učiteljih razrednega pouka in športnih pedagogih so pogostejše naslednje zdravstvene 

težave ali okvare: hripavost in izguba glasu, prehladi, utrujenost, izčrpanost, glavoboli, 

bolečine v vratnem predelu hrbtenice, v križu, v kolenu, bolečine v želodcu, težave s 

prebavo, nespečnost, torej lahko prvo hipotezo, da so najpogostejše zdravstvene težave 

oziroma okvare učiteljev hripavost, izguba glasu, prehlad, utrujenost in bolečine v križu, 

potrdim. Pojavljajo se tudi druge težave, ki jih ne smemo zanemariti, vendar v manjšem 

obsegu. Pozitivna povezava med starostjo učiteljev in pogostostjo pojavljanja določene 

zdravtstvene težave se pojavlja le pri prehladih, torej lahko peto hipotezo, da sta starost 

učiteljev in pogostost pojavljanja zdravstvenih okvar, bolezni in poškodb premo 

sorazmerni, le delno potrdim. Učitelji, ki zelo dobro oziroma kar dobro skrbijo za svoje 

zdravje, se manj pogosto srečujejo z zdravstvenimi težavami in okvarami, torej lahko 

šesto hipotezo, da višja ko je kvaliteta skrbi za zdravje manj pogoste so zdravstvene 

težave in okvare, potrdim. 

V zadnjih 12-ih mesecih so je izmed 271 učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, 

poškodovalo le 22 (8,1 %), torej lahko drugo hipotezo, da učitelji redko utrpijo športno 

poškodbo, potrdim. Od teh so se 4 učitelji poškodovanih dvakrat, dva učitelja sta utrpela 

štiri oziroma pet poškodb in 10 učiteljev se je poškodovalo le enkrat. 
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Najpogosteje se med poškodbami pojavlja rana kože in nateg mišice, občasno pa 

obtolčenina sklepa, obtolčenina mišice, zvin gležnja in natrganje mišice. Tretjo hipotezo, 

da so najpogostejše poškodbe spodnjih okončin, lahko potrdim, saj se izključno 

poškodbe spodnjih okončin ne pojavijo med pogostejšimi. Poškodbe so se običajno 

pripetile med športno interesnimi dejavnostmi, športnimi dnevi in šolo v naravi, torej 

lahko četrto hipotezo, da prihaja najpogosteje do poškodb med poučevanjem športne 

vzgoje in športnimi dnevi, potrdim. Večina poškodb ni bila takšne narave, da bi bil 

potreben bolniški dopust. Enoglasne ugotovite o povezavi števila poškodb in starosti 

učiteljev ni.  

Velika večina učiteljev (90,3 %) rada poučuje športno vzgojo, vendar je za dobro 

polovico (55,8 %) poučevanje le-te večkrat oziroma včasih naporno.  

Nekaj (21,4 %) bi jih poučevanje športne vzgoje prepustilo športnim pedagogom, večina 

(67,7%) bi jo poučevalo še naprej, ostali pa so mnenja, da bi bilo pri vodenju športno-

vzgojnega procesa smiselno sodelovanje med razrednimi učitelji in športnimi pedagogi. 

Večina (84,3 %) vprašanih pravi, da je jakost govora med uro športne vzgoje vedno 

oziroma včasih večja kot sicer. 

Šolski prostori nudijo različne pogoje. Svetloba je primerna v vseh prostorih šole 

(učilnica, v kateri poteka pouk, zbornica, kabinet, ostali šolski prostori, prostor za športno 

vzgojo). Hrup je primerne jakosti v zbornici in kabinetu, občasno moteč v učilnici, v 

kateri poteka pouk in prekomeren v prostorih za športno vzgojo. 

Menim, da učiteljski poklic ni več tako privlačen, kot je bil nekoč, ko so bili dolge 

počitnice, zagotovljeno delovno mesto in dobre delovne razmere zelo vabljivi. Danes se 

morajo učitelji stalno izobraževati in njihov poklic terja iz leta v leto veliko več. Na 

svetovnem spletu je na razpolago ogromno informacij in učitelji morajo skrbeti za 

selekcijo ter usposobiti učence, da smotrno uporabijo ustrezne informacije in na tej 

osnovi pridobijo potrebno znanje. Učitelj je torej  pri vodenju učencev mentor, svetovalec 

in organizator. To je zelo zahtevno delo in terja od učiteljev vseživljenjsko učenje, tudi 

glede na tehnološke inovacije. Poklic je torej zahtevnejši kot kdaj prej in tako vpliva tudi 

stresno in na zdravje negativno. Zato je za učitelje pomembno, da se tega zavedajo, se 

izobražujejo in pridobivajo čim več informacij glede zdravstvenih težav, s katerimi se 
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srečujejo njihovi kolegi. To bo zagotovo pripomoglo k preprečevanju pojavljanja 

zdravstvenih težav in poškodb ali vsaj k zmanjšanju le-teh. 
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9.0 PRILOGA 

9.1 VPRAŠALNIK ZA RAZREDNE UČITELJE IN ŠPORTNE PEDAGOGE 

Spoštovani učitelji razrednega pouka in športni pedagogi! 

Moje ime je Mateja Mejač. Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. 

Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela opravljam raziskavo na področju športa pri 

predmetu Teorija športa z didaktiko športne vzgoje.  Tema raziskave so bolezni, okvare, 

poškodbe, nastale kot posledica opravljanja učiteljskega dela. Mentorica diplomskega dela je dr. 

Vesna Štemberger. 

Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen razrednim učiteljem in športnim pedagogom. Vsak 
vprašalnik, ki ga izpolnite in vrnete, je dragocen. Z večjim številom odgovorjenih vprašalnikov se 
bosta pomembno zvečala zanesljivost rezultatov raziskave in njen pomen. Prosim vas, da pri 
vprašanjih, kjer ni posebej naveden način izpolnjevanja, preprosto obkrožite ustrezen odgovor. 
 
Za sodelovanje in vaš dragoceni čas se vam najlepše zahvaljujem. 
 
Mateja Mejač 
 
Ljubljana, 18. 5. 2010  

I. SPLOŠNI PODATKI 

Prosim, obkrožite ali vpišite podatek. 

Spol   M  Ž 

Leto rojstva  _________  

Delovna doba  ______ let 

Šola in kraj, kjer ste zaposleni

 ________________________________________________________ 

 
Obkrožite kombinacijo zaposlitve, ki velja za vas (poklicna izobrazba in delovno mesto): 
 
 a) razredni učitelj, poučujem v razredu 
 b) razredni učitelj, delam v podaljšanem bivanju 
 c) športni pedagog, delam v telovadnici 
 d) športni pedagog, delam v podaljšanem bivanju 
 
Kako bi ocenili vaš družbeni status? 
Družbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), družbeno močjo ter 
stopnjo ugleda in spoštovanja, ki ju družba pripisuje določenemu položaju in osebi na tem 
položaju. 
 
 a) čisto spodnji 
 b) delavski 
 c) srednji  
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 d) višji srednji 
 e) zgornji 
 f) ne vem 
 
Obkrožite trditev, ki velja za vas. 
 
a) V prostem času sem športno dejaven/na  ______ ur na teden. 
b) V prostem času nisem športno dejaven/na. 

 
II. ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN OKVARE 
 
1.) Ali ste v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov (vprašanje velja samo za vas, 
ne upoštevajte obiska zdravnika zaradi otrok ali drugih družinskih članov – velja za vsa 
vprašanja)? 
  
 - splošnega zdravnika       DA 
 NE 
 - zobozdravnika        DA 
 NE 
 - ginekologa        DA 
 NE 
 - specialista (1), dopišite katerega:_____________________  DA 
 NE 
 - specialista (2), dopišite katerega:_____________________  DA 
 NE 
 -drugo: ________________________________________   
 
2.) Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od naštetih zdravnikov, prosimo 
obkrožite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo. 
 

splošni 
zdravnik 

JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

zobozdravnik JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

ginekolog JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

specialist (1) JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

specialist (2) JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

drugo JUN. JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ 

 
3.) Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Možnih več odgovorov. 
 
 a) hodim na redne, preventivne preglede 
 b) ob prvih znakih bolezni 
 c) tedaj, ko si sam/a ne morem več pomagati 
 d) tedaj, ko sem zelo hudo bolan/a, poškodovan/a 
 e) kadar potrebujem napotnico 
 
4.) Koliko dni ste bili v zadnjih 12-ih mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela 
oziroma nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti? Če se ne spomnite točno, vpišite 
približno število dni. 
Število dni:  ________ 
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5.) Obkrožite, v katerih mesecih v tem šolskem letu, ste bili zaradi bolezni ali poškodbe odsotni 
z dela oziroma nezmožni opravljati običajne delavne obveznosti. 
 
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR
 MAREC  APRIL  MAJ 
 
6.) Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 
 

a) zelo dobro 
b) dobro 
c) srednje 
d) slabo 
e) zelo slabo 

 
7.) Kako skrbite za svoje zdravje? 

 
a) zelo 
b) kar dobro 
c) bolj malo, premalo 
d) skoraj nič 
e) ne vem, kaj bi rekel/a 

 
8.) Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 
 

a) nikoli 
b) zelo redko 
c) občasno 
d) pogosto 
e) vsak dan 

 
9.) Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju? 
 

a) Zlahka jih obvladujem. 
b) Z nekaj truda jih obvladujem . 
c) Z večjim naporom jih obvladujem. 
d) S hudimi težavami jih še obvladujem. 
e) Ne obvladujem jih, moje življenje je skoraj neznosno. 

 
10.) Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v bivalnih prostorih? 

 
  DA     NE 

 
11.) Ali sedaj kadite? 
 

a) ne kadim in nikoli nisem kadil-a 
b) sedaj ne kadim, a prej sem kadil-a 
c) sedaj kadim 

 
12.) Vpišite podatke 
 
Telesna višina: ___ cm 
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Telesna  teža: ____ kg  

 
13.) Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže? 
 

a) Vseeno mi je. 
b) Zadovoljen/na sem s svojo telesno težo. 
c) Rad/a bi bil/a bolj suh/a. 
d) Rad/a bi bil/a bolj debel/a. 

 
14.) Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil oziroma potrdil zdravnik? 
(Prosim, naredite križec pri vseh odgovorih, ki se nanašajo na vas.) 
  

 zvišan krvni tlak (hipertenzija) 

 sladkorno bolezen (diabetes) 

 prebolelo srčno kap (miokardni infarkt) 

 bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris) 

 srčno popuščanje  

 možgansko kap in njene posledice 

 bolezni in okvare hrbtenice 

 bolezni  in okvare sklepov (artritisi in artroze) 

 kronično obstruktivno pljučno bolezen 

 bronhialno astmo 

 čir (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku 

 jetrno cirozo 

 kronično okvaro glasilk 

 alergijo, (na kaj): ______________________________________ 

 delna, popolna izguba sluha 

 katero od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni artritis …) 

 psihična obolenja ( depresija, shizofrenija, anksioznost ipd.) 

 drugo, (ni zgoraj našteto): 
_____________________________________________________ 

 
15.) Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od spodaj naštetih težav in 
menite, da so posledica vašega delovnega okolja oziroma poklica, ki ga opravljate? 
Občasno pomeni enkrat v šolskem letu, pogosto večkrat v šolskem letu in zelo pogosto pomeni 
vsaj enkrat mesečno. 
 

Zdravstvena težava  Nikoli 
 

Občasno 
 

  Pogosto 
 

     Zelo 
pogosto 

hripavost     

izguba glasu     

prehlad     

težave s sluhom     

utrujenost     

izčrpanost     

glavobol     

vnetje sečil     

bolečine v vratnem predelu hrbtenice     

bolečine v križu     

bolečine v kolku     
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bolečine v kolenu     

bolečine v zapestju     

bolečine v komolcu     

bolečine v ramenskem sklepu     

bolečine v želodcu     

težave s prebavo     

težave z vidom     

nespečnost     

 
 

II. POŠKODBE 
 
1.)  Koliko poškodb ste v zadnjih 12-ih mesecih doživeli v službenem času ter v času prihoda na 
delo ali odhoda z dela? 
 

a) Število poškodb: ________ 
b) nisem bil/a poškodovana. 

 
2.) Če ste bili poškodovani, obkrožite in vpišite podatke v preglednico. Če niste bili 
poškodovani, izpustite. 
 
Vrsta 
poškodbe 

Kraj, kjer je prišlo do posamezne poškodbe Bolniški dopust 

rana kože športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

obtolčenina 
mišice 
 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

nateg mišice športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

natrganje 
mišice 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

pretrganje 
mišice 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

natrganje, 
pretrganje 
Ahilove tetive 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

natrganje, 
pretrganje 
tetiv na prstih 
rok 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

zlom kosti športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

obtolčenina 
sklepa 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

zvin sklepa športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

zvin gležnja športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

izpah sklepa športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

poškodbe športno Športni na pot na na poti drugje: redni pouk, Št.dni: brez 
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meniskusov 
 

interesne 
dejavnosti 

dan, šola v 
naravi 

delo z dela predmet: bolniškega 
dopusta 

poškodbe 
sklepne 
ovojnice 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

poškodbe 
sklepnih vezi - 
ligamentov 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

poškodbe 
sklepnega 
hrustanca 

športno 
interesne 
dejavnosti 

Športni 
dan, šola v 
naravi 

na pot na 
delo 

na poti 
z dela 

drugje: redni pouk, 
predmet: 

Št.dni: brez 
bolniškega 
dopusta 

 
 

3.) Radi poučujete športno vzgojo? 

a) da 
b) ne 
c) drugo: _____________________________________________________________ 

 
4.) Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen? 

a) da, večkrat 
b) včasih 
c) redko 
d) ne,  nikoli 
e) drugo: _____________________________________________________________ 

 
 
5.) V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem? 
 

 hrup svetloba 

delovni prostor sploh me ne 
moti; v prostoru 
je večinoma 
dovolj tiho, da 
lahko govorim z 
normalno 
močjo glasu  

občasno me 
moti 

zelo me moti; v 
prostoru je 
pogosto tako 
glasno, da moram 
govoriti glasneje 
kot sicer 

premalo 
svetlobe, 
pogosto 
moramo 
uporabljati 
luči 

primerna 
svetloba, luči 
uporabljamo ob 
slabem 
vremenu 
oziroma ko je 
zunaj temno 

preveč 
svetlobe, 
nenehno 
moramo 
zastirati okna 

učilnica, v kateri 
poteka pouka 

      

zbornica        

kabinet, kjer se 
pripravljam na delo 

      

ostali šolski prostori, 
kjer se zadržujete 
(hodnik, jedilnica…) 

      

prostor, kjer izvajate 

športno vzgojo 

      

 

6.) Bi ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom? 

a) da 
b) ne 
c) drugo: _____________________________________________________________ 

 
 
7.) Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega govora veliko večja kot sicer? 

a) vedno 
b) včasih 
c) redko 
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d) nikoli 
e) drugo: _____________________________________________________________ 

 
 
 
         Hvala za sodelovanje! 
 


