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UVOD

Današnji hiter razvoj informacijske tehnologije, prekomerno onesnaževanje okolja, obsežne
emigracije in epidemiološke grožnje spreminjajo posameznika ter družbo in posredno tudi
vzgojne strategije. Svet postaja drugačen: brezpogojno zahteva inovativnost, prilagodljivost,
učinkovitost in hitro odzivnost vzgojitelja.
Načini reševanja novih pričakovanj, tudi na področju vzgoje in poučevanja, se razlikujejo od
pristopov, ki bi jih morda uporabili pred leti, pa čeprav sistem vzgoje in izobraževanja velja za
izjemno konservativno dejavnost. Spreminja se tudi sam proces sprememb, in (ne)vključevanje
novosti v celostno vzgojo in poučevanje postaja vsakodnevni pomembni izziv vzgojitelja.
Klasično socialno druženje, tudi zaradi epidemije Covid-19, nadomeščajo virtualna družbena
omrežja, zahteve ključnih deležnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja postajajo vse večje in
posledično obremenitve na delovnem mestu vzgojitelja vse intenzivnejše. Reševanje vzgojno
izobraževalnih problemov postaja stresno, negativne posledice stresa prehajajo v fazo
izgorelosti, ki lahko izjemno negativno vpliva na posameznikovo zdravje in njegovo delovno
storilnost. Pojavlja se potreba po novi delovni kompetenci, ki bi jo lahko poimenovali
prepoznavanje in spoprijemanje s stresom na delovnem mestu.
Statistični podatki kažejo, da je zelo veliko število otrok v slovenskih vrtcih in da se trend
krepi. V zadnji starostni skupini se že bliža 80 % vseh otrok v Sloveniji. Število vrtcev
narašča (409), povečuje se število zaposlenih vzgojiteljev (v letu 2018/2019 je že 12.417
vzgojiteljev - za 1,8 % več kot v prejšnjem letu). Vzgojiteljic je bilo 97,3 %, vzgojiteljev pa
2,7 %. Samo 6,4 % od vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v
zasebnem sektorju. En vzgojitelj je v povprečju skrbel za 7,8 otrok ( Statistični urad
Slovenije, 2020).
Sodobno delo vzgojitelja v Sloveniji postaja, kot kažejo študije (Bilban, 2005; Slivar, 2009;
Tušak, 2009, Strah idr., 2014; Kacjan Žgajnar, 2016; Maček, 2017; Čotar Konrad in
Lebeničnik, 2019), poklic z visokim tveganjem. Na eni strani so vzgojitelji izpostavljeni
večjim pričakovanjem staršev, delodajalcev in otrok, po drugi strani pa nanje vpliva hiter razvoj
znanj, zlasti informacijskih tehnologij in vedno večja zahtevna obravnava otrok s posebnimi
potrebami. Navedeno prispeva k večanju negativnih vplivov psihofizičnih dejavnikov tveganja,
ki smo jih v študiji proučevali.
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Teoretični uvod
Pregled raziskav
Pri pregledu študij in raziskav, ki so proučevale problematiko obremenitev na delovnem mestu
vzgojiteljev, smo v slovenskem prostoru našli relativno malo relevantnih raziskav. Vsem je
skupna ugotovitev, da poklicni stres neugodno vpliva tako na zdravje vzgojiteljev kot tudi na
učinkovitost njihovega poklicnega dela. Za potrebe naše študije smo upoštevali in primerjali
izsledke v nadaljevanju navedenih raziskav.
Med pomembno podobno študijo lahko uvrstimo »Raziskavo o poklicnem stresu pri slovenskih
vzgojiteljih in učiteljih« (Slivar, 2009). Na podlagi anketiranja strokovnih delavk v vrtcih (
anketiranih je bilo 900 vzgojiteljev), ki

so v anketi ocenjevali stopnjo stresnosti 33

mikrostresorjev, je Slivar izvedel obširno raziskavo izbranih psihosocialnih dejavnikov.
Ugotovil je, da so strokovne delavke ocenile kot najbolj stresen dejavnik preveliko število
otrok v skupini glede na prostor. Slabi dve tretjini strokovnih delavk (60,5 %) sta ocenili, da ta
dogodek pri njih povzroča močan stres. Na drugem in tretjem mestu po intenzivnosti so
mikrostresorji, povezani s starši: konflikti s starši in pogovori s težavnimi starši. Na četrtem
mestu so nemirni otroci, ki vzgojitelja ves čas preizkušajo oziroma izzivajo. Na petem mestu
po intenzivnosti so konflikti s sodelavci. Slivar je v študiji združil stresorje v pet skupin .
V doktorski disertaciji »Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih
oddelkih « (Kacjan Žgajnar, 2016) je bilo ugotovljeno, da so pri vzgojiteljih, ki jih hrup na
delovnem mestu moti, možnosti za stres trikrat večje kot pri tistih, ki jih hrup ne moti (p <
0,001). Avtorica je z inovativnim raziskovalnim pristopom, (merila je spremembe koncentracije
kortizola na dela prost in delovni dan, ter ugotovila, da je statistično značilno različna (p <
0,001) razlika,) ugotovila, da hrup, ki je bil obravnavan kot edini merjeni stresni dejavnik na
delovni dan, povzroča stres pri vzgojnem osebju. Ugotovila je, da ravni hrupa na delovnem
mestu vzgojnega osebja vplivajo na njihovo koncentracijo stresnega hormona kortizola.
Vzgojitelji, ki so na delovnem mestu izpostavljeni hrupu med 80,1 in 85,0 decibelov imajo nižje
pričakovane razlike v spremembah koncentracij kortizola nad 1,75 µg/L kot vzgojitelji, ki so
izpostavljeni hrupu nad 85,1 decibelov. To pomeni, da hrup lahko predstavlja pomemben
dejavnik stresa. V teoriji sicer velja, da je hrup škodljiv, ko dnevna ali tedenska izpostavljenost
presega 85 decibelov ali če končna raven presega 140 decibelov ( Bilban, 2005; Hughes in
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Ferrett, 2011). V raziskavah nismo zaznali, da obstaja takšna izpostavljenost hrupu v slovenskih
vrtcih.
V študiji »Izgorelost in samoučinkovitost strokovnih delavk v vrtcu« (Čotar Konrad in
Lebeničnik, 2020) sta avtorici ugotavljali stopnjo izgorelosti in občutka samoučinkovitosti
pomočnic vzgojitelja predšolskih otrok v vrtcu. Ugotovili sta, da je poročana stopnja izgorelosti
razmeroma nizka, saj pomočnice kažejo visoko stopnjo osebne izpolnitve na delovnem mestu
ter nižjo stopnjo čustvene izčrpanosti in depersonalizacije. Poročajo tudi o razmeroma visokem
občutku samoučinkovitosti, pri čemer se kažejo razlike glede komponent samoučinkovitosti:
pomočnice, ki delujejo v prvi starostni skupini (1-3 leta starosti otrok), bolj ugodno ocenjujejo
občutek samoučinkovitosti na področju spodbujanja motivacije otrok, kot pomočnice,
zaposlene v drugi starostni skupini otrok (3-6 let starosti otrok). Poročana samoučinkovitost je
različna tudi glede na stopnjo profesionalnega razvoja, pri čemer pomočnice začetnice (do 3
leta delovne dobe) občutijo najnižjo stopnjo samoučinkovitosti, pomočnice v fazi poklicne
stabilizacije pa najvišjo stopnjo samoučinkovitosti na delovnem mestu.
Maček (2019) v študiji v kateri je sodelovalo 332 vzgojiteljic, ugotavlja, da vzgojitelji
ocenjujejo, da je njihovo delo vedno bolj zahtevno, da se obseg dela povečuje, zlasti na področju
administrativnih nalog, da se v vrtec vključuje vedno več otrok s posebnimi potrebami in
različnih narodnost, da se v vse večji meri upoštevajo želje in potrebe posameznega otroka. Več
kot 50 % vzgojiteljev je ocenilo, da so poglavitni dejavniki, ki povzročajo preobremenjenost
naslednji: neprimerno vedenje otrok, količina administrativnega dela, število otrok v
posameznem oddelku ter pričakovanja in zahteve staršev.
Iz študije, namenjene ugotavljanju počutja vzgojiteljev v vrtcu na svojem delovnem mestu
(Strah idr., 2014) lahko razberemo, da se velik delež delavcev dobro počuti na delovnem mestu
in so z njim zadovoljni in da vzgojitelji opravljajo delo, ki jih veseli in ne občutijo odpora do
dela. Pri tem na delovnem mestu ne doživljajo nasilja ali drugih psihosocialnih tveganj, kar je
za tovrstno delo sicer lahko pričakovano, glede na to, da večino svojega delovnika preživijo
med otroci in imajo manj stika z ostalimi zaposlenimi.
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Opredelitev pojmov
Opredelitev pojma zadovoljstvo z delom
Namen študije je raziskati zadovoljstvo z delom in delovnim okoljem. Opredelitev pojma
zadovoljstva z delom oziroma merjenje le-tega je več, vsem pa je lahko skupno, da zadovoljstvo
dela vključuje tudi delovno okolje v katerem delavec delo opravlja in znotraj katerega so
vključeni še elementi stresa, mobinga, izgorelosti, samoocene učinkovitosti idr. (Klassen in
Chiu, 2010; Caprara idr. 2003). V študiji pojem razumemo kot dolgotrajen učinek primernega
delovnega okolja, v katerem uprava ocenjuje počutje zaposlenih.

Opredelitev pojma strokovne usposobljenosti-kompetentnosti vzgojiteljev
Poklic vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v javnih vrtcih je reguliran poklic.1, kar pomeni, da
je opravljanje tega poklica omejeno s posebnimi pogoji. Izpolnjevati je potrebno določene
zakonske pogoje, ki lahko zajemajo tudi posebne poklicne kvalifikacije (npr. strokovne izpite,
pripravništvo…)2. Zakon o vrtcih ( v nadaljevanju ZVrt) v 1. členu določa, da le-ta ureja
predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci.3 Poleg omenjenega zakona regulira
predšolsko vzgojo tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v
nadaljevanju ZOFVI).4 ZOFVI v 33. členu med drugim določa tudi, da morajo imeti javni vrtci
za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo
ustrezno izobrazbo.5 ZVrt v 40. členu pravi: »Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo
vzgojitelj, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator
zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi. Vzgojitelj mora imeti
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje,
oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri. Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik
vzgojitelja mora imeti: srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu

1

Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji ( Ur. l. RS. št.
50/06)
2
https://www.gov.si/teme/opravljanje-reguliranih-poklicev-v-republiki-sloveniji/ (obiskano 5. 5. 2020)
3
Ur. l. RS. št. 100/2005
4
Ur. l. RS. št. 16/2007
5
Prvi odstavek 33. člena ZOFVI:»Javni vrtci in šole morajo imeti za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih določi minister
oziroma z zakonom pooblaščena zbornica.«
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za področje predšolske vzgoje ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj
za delo s predšolskimi otroki.«6 Podrobnejšo ureditev potrebne izobrazbe vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev vsebuje Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih
strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za
predšolske otroke s posebnimi potrebami.7 Tudi ZOFVI v 92. členu določa, da morajo strokovni
delavci obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno s tem zakonom in
drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu s tem zakonom. Poleg primerne
strokovne usposobljenosti morajo torej vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev opraviti tudi
strokovni izpit. Pogoje za opravljanje, obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja
strokovnega izpita ureja Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje
in izobraževanja8, ki je bil izdan na podlagi 102. člena ZOFVI.
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel Kurikulum za vrtce, tj. nacionalni
dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih.9 Upošteva tako z zakonom
določena (ZVrt) temeljna načela in cilje predšolske vzgoje kot tudi spoznanje, da otrok dojema
in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim
okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in
individualnost. Temeljne dejavnosti so načrtovane na podlagi poznavanja in razumevanja
otrokovega razvoja in njegovih potreb ter pričakovanj družbe. Svet vrtca skladno s prvim
odstavkom 21. člena ZVrt sprejme letni delovni načrt, ki ureja organizacijo in podrobno vsebino
življenja in dela vrtca. Omenjeni zakon v drugem odstavku 21. člena podrobneje ureja vsebino
letnega delovnega načrta. Vzgojitelji pri svojem delu upoštevajoč kurikulum in temeljna načela
in cilje predšolske vzgoje v vrtcih, ki so opredeljeni v 3. in 4. členu ZVrt10 strokovno
avtonomno izbirajo ustrezne vsebine, oblike in metode dela, ki jih opredelijo v letnem načrtu
dela. Ob tem pa izdajo še končno evalvacijo oziroma poročilo o uresničevanju letnega načrta
dela. 11 Opravljanje poklica urejajo zakoni in podzakonski akti kot npr. : Zakon o vrtcih; Zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; Pravilnik o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje; Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih
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Prvi, drugi in četrti odstavek 40. člena Zakona o vrtcih
Prvi in tretji odstavek 5. člena Pravilnika Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popravki
8
Ur. l. RS. št. 23/2006
9
Kurikulum za vrtce: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolskovzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf, (obiskano 5. 5. 2020)
10
Ur. l. RS. št. 100/2005
11
6. člen Pravilnika o dokumentaciji v vrtcu; Ur. l. RS. št. 41/1997
7

10

strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za
predšolske otroke s posebnimi potrebami; Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja; Kurikulum za vrtce; Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu in
drugi pravni akti.

Opredelitev pojma stresa
Opredelitev pojma stresa je toliko kot je raziskovalcev predmetnega področja. Skupno jim je,
da je razumljen kot sindrom, ki vključuje nespecifične biokemične reakcije organizma na
dražljaje iz okolja, ki so lahko prepoznane kot grožnja-negativni stres ali pa priložnost-pozitivni
stres. Zato lahko razumemo stres kot prirojen vzorec obnašanja oz. reakcij, ki pripravijo
človekov organizem za borbo ali beg, ko oceni, da je njegovo življenje ogroženo. Stres
praviloma povzroči nekdo ali nekaj zunaj človekovega organizma. Pri tem se posledice stresa
kažejo na fiziološki in psihološki ravni.
Stres na delovnem mestu se pojavi, ko zahteve delovnega okolja ali poklica presegajo
sposobnost zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo. Za potrebe naše študije, v kateri
proučujemo psihosocialne in psihofizične dejavnike v delovnem okolju vrtca, stres
opredeljujemo kot opaženo porušeno ravnotežje med zahtevami, ki izvirajo iz delovnega mesta
in posameznikovimi zmožnostmi-kompetencami, da delovna pričakovanja uresniči. Ker gre za
odziv posameznika na zunanje sprožilce-stresorje (dogodek, situacija, oseba, predmet, hrup...),
ki rušijo njegovo ravnovesje.. Odziv ni enak pri vseh ljudeh, saj se vsako telo drugače odziva
na iste ali različne stresorje kar pomeni, da obstajajo različne izkušnje doživljanj(a) stresa.
Med prvimi raziskovalci stresa je bil zdravnik Seyle (1949), ki je pojasnjeval stres kot program
telesnega prilagajanja na odzive iz okolja. Selye je pudarjal biološko-biokemično pojavnost
stresa, kasneje pa so raziskovalci vključili še vidike psihološkega in sociološkega stresa. Gre
torej za unikaten fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika temelječ na
biokemičnih podlagah v možganih. Ločimo pozitiven, prijeten, zdrav stres in negativen stres,
ki je neprijeten in lahko zdravju škodljiv. Prvi je kratkotrajen in deluje spodbudno na človeka
ter ga motivira za obvladovanje stresne situacije pri čemer pa negativni stres sproža in povzroča
bolezenska stanja. Raziskovalca (Cartwright in Cooper, 1997) ugotavljata, da obstaja več
stresorjev in jih klasificira(ta) v stresorje znotraj in zunaj delovnega okolja. Med notranje sodijo
delo samo, vloga delavca v organizaciji, medsebojni odnosi, razvoj kariere, napredovanje in
organizacijski dejavniki, ki sodijo v tako imenovani poklicni stres. Med zunanje se uvrščajo
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viri, ki niso neposredno povezani z delom, ampak nanj lahko vplivajo (npr. družina, socialno
okolje), zato jih v študiji nismo proučevali.
Opredelitev pojma izgorelosti
Zgodnja raziskovalca pojma izgorelosti sta Freudenberger in Richelson (1980), ki sta izgorelost
opredeljevala še kot stanje kronične utrujenosti. Pines in Aronson (1988) sta to stanje
poimenovala kot fizično, čustveno in mentalno izčrpanost, kot posledico dolgotrajne čustvene
obremenitve. Slovenski psiholog Tušak (2009) je izgorelost poimenoval kot »specifični
sindrom«, ki se pojavi, ko je zaposleni dlje časa izpostavljen stresu na delovnem mestu in sicer
pri poklicih, povezanih z delom z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah. Sodobnejši avtorji
npr. Schmiedl (2011) izgorelost opredeljuje kot pojavno obliko protesta proti neravnovesju v
človeškem organizmu, ki se postopno lahko oblikuje v bolezen. Pojem izgorevanja predstavlja
naslednjo stopnjo, ki sledi stresu in povzroča najprej negativne čustvene spremembe, katerih
posledice so lahko tako telesne kot vedenjske težave.
Opredelitev pojma mobinga
S pojmom mobing označujemo psihično nasilje na delovnem mestu. Leymann (1996), ki je med
prvimi v Evropi sistematično proučeval trpinčenje na delovnem mestu, je pojem mobing
definiral kot zelo zavzeto, skupinsko kampanjo, ki jo sodelavci izvajajo z namenom, da bi
izključili, kaznovali in ponižali drugega delavca. Njegova definicija, da je »…mobing
konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in
nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnim
in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom in/ali posledico izrina iz sistema,
pri tem pa napadena oseba to občuti kot diskriminirajoče.« (Leymann, 1996, 165-184) še vedno
dobro povzema značilnosti pojma.
Beerman in Meschkultat (1999), med objektivne vzroke nastanka mobbinga uvrščata tako
organizacijo dela, način vodenja, socialni položaj mobiranih kot tudi moralni nivo
posameznikov, ker gre pri razumevanju pojma mobinga za kompleksni pojav.
Opredelitev pojma fizičnih obremenitev na delovnem mestu
Lastnosti dela in delovnega vzgojno izobraževalnega procesa so lahko vir fizičnih
(pre)obremenitev za vzgojitelja. Fizične obremenitve na delovnem mestu vzgojitelja nastanejo
zaradi oteženega upoštevanja prilagoditev delovnega mesta telesnim meram vzgojitelja in
sposobnostim njegovega organizma kot je na primer zagotavljanje ustrezne višine delovnega
okolja glede na telesno višino vzgojitelja in telesno višino otroka. Zaradi izpostavljanja
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nenaravni drži pri delu se lahko bistveno spremenijo obremenitve mišic, skeleta, krvnega
obtoka in drugih telesnih sistemov, kar poveča verjetnost pojava različnih poklicnih poškodb
in bolezni. Pogoste fizične obremenitve vzgojiteljev predstavljajo ročna premeščanja bremen,
pri čemer so vzgojitelji zaradi relativne teže bremena, pogostostih gibov ali ergonomsko
neustreznega položaja telesa izpostavljeni nevarnosti okvare hrbtenice z vsem mišičjem,
ligamenti, živčevjem in drugimi deli telesa, ki so obremenjeni pri ročnem premeščanju
bremen. Pri čemer ročno premeščanje razumemo za potrebe predmetne študije kot vsako
fizično delo, ki vključuje dvigovanje, prenašanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje ali nošenje
bremena s človeško silo in druga podobna dela kot na primer podpiranje, držanje, obračanje in
objemanje. Optimalno delovno mesto naj vzgojitelju omogoča izbiro primernih delovnih
položajev dinamične narave, ki ne predstavljajo preobremenitev za telesne strukture.
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NAMEN IN CILJI ŠTUDIJE
Namen študije o psihofizičnih poklicnih obremenitvah pri slovenskih vzgojiteljih v javnih
vrtcih je ugotoviti psihofizična tveganja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev na delovnem
mestu v vrtcu ter pripraviti nabor priporočil in ukrepov za omejevanje in preprečevanje le-teh.
Konkretni cilji študije so:
1. Raziskati delovno mest(o) vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja z ergonomskega
vidika ter(in) ovrednotiti njune telesne obremenitve.
2. Raziskati fizične zmogljivosti vzgojiteljev na podlagi testiranja njihovih
izbranih gibalnih sposobnosti.
3. Raziskati stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede zadovoljstva z
delovnim okoljem in počutjem na delovnem mestu; pridobiti samooceno njihove
delovne uspešnosti; ugotoviti prisotnost stresa, izgorelosti in mobinga; zaznati
težnjo po zapustitvi poklica; spoznati stališča glede usposobljenosti ter(in)
informiranosti za delo v izrednih razmerah in pogojih v času epidemije.
4. Oblikovati priporočila in nabor možnih ukrepov za zmanjševanje negativnih
učinkov obremenitev pri delu in izboljšanje dela.

METODOLOGIJA
Vzorec analize psihofizičnih obremenitev na delovnem mestu
V vzorec udeležencev spletnega anketiranja je bilo vključenih 826 vzgojiteljev iz slovenskih
javnih vrtcev. V vrtcu so zaposleni v povprečju 18,3 let (SD = 11,2 leta), med njimi je 57,6 %
vzgojiteljev, 58,4 % jih dela z drugo starostno skupino otrok, zgolj 1,9 % pa je moških. Nadalje
je njihova povprečna starost 42,9 let (SD = 10,0 let), tretjina ima zaključeno visokošolsko
izobrazbo, velika večina (79,1 %) je članov sindikata Konfederacije sindikatov javnega sektorja
Slovenije, medtem ko tretjina (31,6 %) udeležencev dobro pozna njegovo delovanje. Nazadnje
so v vzorcu dobro zastopane vse slovenske regije; delež vzgojiteljev iz posamezne regije je
primerljiv z deleži vrtcev iz iste regije po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
(https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7858).
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(Preglednica: 1).
Preglednica 1: Zastopanost vzorca glede na regije
Št. vrtcev
skupaj

%
od
celote

dejanski
%

Gorenjska

108

9,15

7,27

Goriška

67

5,68

3,71

Jugovzhodna Slovenija

82

6,95

10,39

Koroška

43

3,64

1,63

Obalno-kraška

62

5,25

5,64

Osrednjeslovenska

348

29,49

39,91

Podravska

154

13,05

7,12

Pomurska

76

6,44

7,12

Posavska

42

3,56

4,45

Primorsko-notranjska

26

2,20

1,78

Savinjska

140

11,86

9,05

Zasavska

32

2,71

1,93

Skupaj

1180

100,00

100,00

Ime statistične regije

Vzorec analize fizičnih zmogljivosti na delovnem mestu
V vzorec udeležencev pilotne študije fizičnih preizkusov je bilo vključenih 131 vzgojiteljev iz
slovenskih javnih vrtcev. Ti so v povprečju stari 39,1 let (SD = 10,4 leta), med njimi je 53,4 %
vzgojiteljev in 2,3 % moških. Večina udeležencev deluje v vrtcih iz Osrednjeslovenske in
Primorsko-notranjske regije, zastopane pa so bile tudi druge regije.

Opis vprašalnika in fizičnih preizkusov
Spletni vprašalnik (Priloga 1) je sestavljalo 68 vprašanj, od katerih je bilo 11 demografskih.
Ostalih 57 vprašanj se je nanašalo na naslednje vsebinske kategorije:
•

Zadovoljstvo z delom in delovnimi pogoji (12 vprašanj),

•

uspešnost pri delu (3 vprašanja),

•

usposobljenost za delo, vključno s posebnimi razmerami v času epidemije (6 vprašanj),
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•

stres na delovnem mestu (16 vprašanj),

•

izgorelost (7 vprašanj),

•

mobing (5 vprašanj),

•

telesne obremenitve, telesna pripravljenost, zdravje, športna rekreacija (vsaka kategorija
eno vprašanje),

•

sindikat KSJS (2 vprašanji).

Vprašanja o izgorelosti so prevedena iz instrumenta CBI (Copenhagen Burnout Inventory;
Kristensen, Borritz, Villadsen in Christensen, 2005), natančneje, iz podlestvice Delovna
izgorelost, za katero avtorji poročajo visoko zanesljivost (α = 0,85) in ustrezno veljavnost.
Vprašanja iz kategorije mobing so izposojena in prevedena iz uveljavljenega vprašalnika The
Luxembourg workplace mobbing scale (Steffgen idr. 2019), za katerega avtorji prav tako
poročajo dobre psihometrične lastnosti. Vprašalnik Stres na delovnem mestu je bil sposojen iz
študije Slivar (2009) in skrajšan iz izvornih 36 postavk na 16 postavk. Ostala vprašanja so bila
oblikovana s strani avtorjev pričujoče študije glede na potrebe in cilje projekta.

Opis fizičnih preizkusov
Oblikovali smo izvirno baterijo testov, ki jo sestavljajo štirje gibalni testi: statična drža
trebušnih (upogibalk trupa mišic)- sede (slika 1), statična vzdržljivost hrbtnih (iztegovalk
trupa)- leže na masažni mizi (slika 2), gibljivost trupa v ledvenem delu-predklon na klopci
(slika 3) in silovitost, moč nog-skok v daljino z mesta (slika 4).
Vzdržljivost
Vzdržljivost je celostna funkcionalna sposobnost organizma, ki omogoča dolgotrajno izvajanje
gibanja z nezmanjšano učinkovitostjo (Retar, 2019). Predstavlja pomembno delovno zmožnost
za učinkovito opravljanje dela vzgojiteljev v vrtcu. Namen meritev funkcionalnega testiranja
vzdržljivosti mišic trupa je analiza stanja stopnje vzdržljivosti hrbtnih ter trebušnih mišic,
identifikacija šibkih točk in mišičnih nesorazmerji kot posledica obremenitev na delovnem
mestu. Ugotovitve so ključna podlaga za oblikovanje predlogov korektivnih ukrepov za
odpravo morebitnih težav, ki se lahko izkažejo z meritvijo.
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Vzdržljivost trebušnih mišic
Vzdržljivost trebušnih mišic smo ocenili s testom »Zadrževanje upogiba trupa sede«
(Udermann idr., 2003 v Reiman, M.,P. in Manske, R.,C. (2009). Test smo izvedli tako, da je
merjenec sedel na blazini pod letvenikom, kolena merjenca so bila pokrčena pod kotom 90° in
trup dvignjen od tal, tako da je tvoril kot 45° z rokami prekrižanimi na prsih, letvenik pa je
nudil oporo merjencu v stopalih (Slika 1). Rezultat testa je čas v sekundah v katerem merjenec
v tem položaju lahko zadrži trup brez kakršnihkoli odklonov.

1 Simbolični prikaz izvedbe testa "Zadrževanje upogiba sede" za ugotavljanje vzdržljivosti
trebušnih mišic.

Vzdržljivost hrbtnih mišic
Vzdržljivost hrbtnih mišic smo ocenili s testom »Zadrževanje iztega trupa« (Udermann idr.,
2003 v Reiman, M.,P. in Manske, R.,C. , 2009; Jakovljević, idr., 2017). Vzdržljivost mišic trupa
igra pomembno vlogo pri preprečevanju težav v ledvenem delu hrbta. Dobra vzdržljivost
preprečuje prezgodnje utrujanje mišic, ki je sicer lahko povezano s poškodbami v ledvenem
predelu. Merjenec se je ulegel na masažno mizo, tako da je bil s trupom do kolkov v stiku z
robom mize, zgornji del trupa pa je zadržal v vodoravnem položaju v zraku. Cilj meritve je, da
je merjenec v iztegnjenem položaju (trup v podaljšku nog, roke prekrižane na prsih) čim dlje
zadržal v vodoravnem položaju (Slika 2). Rezultat testa je čas v sekundah v katerem merjenec
v tem položaju lahko zadrži trup brez odklonov.
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2 Simbolični prikaz izvedbe testa "Zadrževanje iztega trupa" za ugotavljanje vzdržljivosti
hrbtnih mišic.

Gibljivost trupa
Gibljivost je gibalna sposobnost, s katero dosegamo maksimalne obsege in amplitude gibov v
sklepih in sklepnih sistemih (Retar, 2019). Med delom so najpogostejše preobremenitve mišic
in vretenc hrbta (vratni in ledveno-križni del). Pri preobremenitvi mišično-kostnega sistema so
prisotne tudi poškodbe pripadajočih mehkih tkiv in živčnega nitja, kar pogojuje sindrom
čezmerne preobremenitve. Nepravilna telesna drža, prisilna drža, neprilagojeni zasuki, nenadna
nepravilna dvigovanja bremen in statična drža so najpogostejši vzroki. Posledice se izražajo v
klinični simptomatiki kot npr.: otrplosti, mravljinčenju, zmanjšanju gibljivosti, pekoči bolečini
različnih stopenj in mišičnimi krči v preobremenjenem področju organizma.
S testi gibljivosti ugotavljamo gibalno sposobnost gibljivost posameznika, na katero močno
vpliva vzdrževanje gibljivosti. S primerno vadbo gibljivost razmeroma hitro ( 3-4 tedne redne
vadbe) pridobimo, ampak jo tudi hitro izgubimo.
Oceno gibalne sposobnosti gibljivosti smo merili s testom » Predklon na klopci« (Starc idr.,
2010). Test meri gibljivost trupa v ledvenem delu v sagitalni ravnini. Ocenjevali smo prožnosti
obsklepnih mehkih struktur in sklepne gibljivosti spodnjega dela telesa. Primerna gibljivost
spodnjega dela hrbta in zadnjih stegenskih mišic je pomembna, ker zakrčenost omenjenih
predelov lahko povzroča napetosti v predelu ledvene lordoze, spremembe nagiba medenice in
posledično bolečine v križu.
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Test smo izvedli tako, da merjenec stopi na klopco

z iztegnjenimi nogami, stopala so

vzporedno. Izvede predklon in pri tem kar najgloblje potisne (naloga se ne sme izvajati s
sunkom ali zamahom) deščico, ki jo drži merilec ob lesenem merilu (slika 4). Merjenec v
končnem položaju ostane dve sekundi. Pri merjenju mora biti bos. Testno nalogo merjenec
izvaja dvakrat. Rezultat je položaj deščice, odčitan na navpičnem merilu v cm. Velja boljši od
obeh poskusov. Merilec mora opozarjati na to, da so noge v kolenih popolnoma iztegnjene in
da merjenec vztraja v predklonu dve sekundi. Pred meritvijo mora merjenec nalogo opraviti
poskusno. Povprečna dolžina dotika slovenk starosti 18 let znaša 41,2 cm; SD cm 7,2 cm
(Starc idr., 2010). Gibljivost s starostjo sicer upada, lahko pa jo z redno vadbo zelo uspešno
ohranjamo.

3 Simbolični prikaz izvedbe testa "Predklon na klopci" za ugotavljanje gibljivosti trupa v
sagitalni ravnini.

Vzdržljivost in silovitost mišic nog
Oceno vzdržljivosti in silovitosti mišic nog smo ocenili s testom » Skok v daljino z mesta« Test
smo izvedli tako, da je merjenec skočil v daljino z mesta na blazini z vrisanim merilom (Slika
3). Odriv je moral biti sonožen. Pred odrivom se je smel merjenec vzpeti na prste, ni pa smel
izvesti odriva s poskokom. Merjenec je opravil dva skoka, od katerih se je upošteval daljši skok.
Izmerili smo pravokotno razdaljo od črte na odskočišču do najbližjega odtisa na doskočišču.
Povprečna dolžina skoka Slovenk starosti 18 let znaša 169,5 cm SD 21,7 cm ( (Starc idr., 2010)
le-ta postopno upada vse do štiridesetega leta, ko prične hitreje upadati tudi zaradi zmanjševanja
mišične mase-sarkopenije. Z redno in primerno vadbo lahko vzdržujemo in ohranjamo tako
silovitost kot vzdržljivost.
19

4 Simbolični prikaz izvedbe testa "Skok v daljino z mesta" za ugotavljanje vzdržljivosti in
silovitosti mišic nog.

Z merjenjem smo ocenili status izbranih gibalnih sposobnosti na delih telesa, za katere
ocenjujemo, da so še posebej obremenjeni na delovnem mestu vzgojitelja, in ki lahko negativno
vplivajo na počutje, storilnost ter zdravje vzgojiteljev.

Zbiranje in obdelava podatkov
Postopek zbiranja podatkov je potekal ločeno za oba vzorca.
Predstavniki Konfederacije sindikata javnega sektorja Slovenije (v nadaljevanju KSJS) so
spletno anketo razširili med slovenske vrtce ob upoštevanju ustrezne zastopanosti vsake
slovenske regije. Od 1718 klikov na anketo je bilo 828 dokončanih anket. Med slednjimi smo
izbrisali dve enoti; eno zaradi prepoznanega nepristnega odgovarjanja, drugo pa zaradi dejstva,
da je vzgojitelj delal v privatnem vrtcu. Končni izbor 826 enot podatkov smo analizirali z vidika
frekvenc posameznih kategorij odgovorov, nato pa tudi s statističnimi testi primerjave med
različnimi demografskimi skupinami. Za slednje je bil uporabljen t-test in analiza variance.
Za namen pridobivanja udeležencev za fizično testiranje smo kontaktirali ravnatelje in/ali
sindikalne zaupnike 23 različnih slovenskih vrtcev in jim pisno in ustno razložili vsebino ter
cilje študije. S tistimi, ki so bili pripravljeni sodelovati smo se dogovorili za čas izvajanja
fizičnih preizkusov. Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop in deskriptivno metodo
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raziskovanja. Za sodelovanje v eksperimentu smo pridobili pisno soglasje vzgojiteljev
(Priloga 2). Kraji meritev so bili naključno izbrani vrtci v regijah, ki so se odzvali povabilu.
Nekaj vrtcev je odklonilo sodelovanje z različnimi utemeljitvami, od neprimernosti termina
izvajanja testiranja zaradi epidemije korona virusa, do nezanimanja ravnateljev vrtcev za
testiranje. Testiranje smo izvedli v trimesečnem obdobju od maja do julija 2020 pri 131
vzgojiteljih/pomočnikih vzgojiteljev, ki prihajajo iz 12 slovenskih vrtcev. Test smo izvedli po
kratkem uvodu v katerem smo predstavili cilje testiranja in preverili pisne pristopne izjave
testirancev. Sledilo je kratko prilagojeno ogrevanje in ustna obrazložitev poteka testiranja s
sliko izvedbe meritve in gibalnim prikazom-demonstracijo zahtevanega gibalnega vzorca.
Potek testiranja je bil organiziran v obliki krožne postavite testnih postaj z upoštevanjem vseh
aktualnih varnostnih priporočil nacionalnega Inštituta za varovanja zdravja in pravil
kineziološke stroke.
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I.

DEL

ANALIZA PSIHOFIZIČNIH OBREMENITEV NA DELOVNEM
MESTU VZGOJITELJA V VRTCU
V nadaljevanju predstavljamo in komentiramo s spletno anketo pridobljene in zbrane podatke
o izbranih kazalnikih psihofizičnih obremenitev na delovnem mestu vzgojitelja v vrtcu. Na
podlagi analize podatkov in analize dostopne strokovne literature smo oblikovali priporočila za
omejevanje in preprečevanje morebitnih negativnih učinkov (pre)obremenitev na delovnem
mestu.

Zadovoljstvo z delom
V preglednici 2 so razvidni odgovori strokovnih delavk na vprašanja o zadovoljstvu z delom.
Med različnimi vidiki zadovoljstva z delom je največ nezadovoljstva s plačo, kjer je 32,8 %
nezadovoljnih oziroma zelo nezadovoljnih. Naslednji največji delež nezadovoljnih oziroma
zelo nezadovoljnih je pri možnostih za napredovanje (21,3 %). Potencialno problematično je
tudi zadovoljstvo z delovnimi pogoji, kjer je kar 38,8 % udeleženk delno zadovoljnih;
najverjetneje je to rezultat nezadovoljstva z nekaterimi delovnimi pogoji (npr. oprema) in
nezadovoljstva z drugimi pogoji (npr. število otrok v skupini). Največ zadovoljstva z delom pa
strokovne delavke izražajo na področju stalnosti zaposlitve, vsebine dela in zadovoljstva s
sodelavci, kjer je zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih več kot 70 %.
Preglednica 2: Zadovoljstvo z različnimi vidiki dela
Kako zadovoljni ste…

Zelo
nezadovoljen/a

Nezadovoljen/a

Delno
zadovoljen/a

Zadovoljen/a

Zelo
zadovoljen/a

... s sodelavci?

1,5

2,4

21,3

55,3

19,5

... z varnostjo pri delu?

1,0

4,5

26,8

57,0

10,8

... z vsebino dela?

0,8

1,9

16,1

59,5

21,6

... s stalnostjo zaposlitve?
... z delovnimi pogoji
(oprema, prostori)?
... z neposredno nadrejenim?
...
z
možnostmi
za
izobraževanje?
... z delovnim časom?
...
z
možnostmi
za
napredovanje?
... s plačo?

2,9

3,0

7,7

34,8

51,6

2,8

10,3

38,8

37,4

10,8

5,6

10,8

23,9

42,2

17,6

3,1

7,5

21,9

50,2

17,2

3,0

9,5

28,7

42,5

16,3

6,9

14,4

27,7

40,3

10,7

12,8

20,0

32,8

30,3

4,0
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Tudi Slivar (2009) pri strokovnih delavkah v vrtcu ugotavlja najnižje zadovoljstvo ravno s
plačo, pa tudi razmeroma nizko zadovoljstvo z možnostmi napredovanja. Največje
zadovoljstvo poroča v zvezi z naravo dela in komunikacijo, ki sta vsebinsko sorodni postavki
z vsebino dela in zadovoljstvom s sodelavci v naši študiji. Tudi tu ugotavljamo podobnost
ugotovitev med študijama.
V primerjavi s pomočniki vzgojiteljev so vzgojitelji statistično značilno bolj zadovoljni z
vsebino dela, stalnostjo zaposlitve, delovnim časom in možnostmi za napredovanje. Na ostalih
področjih razlike niso značilne. O razlikah med obema kadroma poroča tudi Slivar (2009), ki
prav tako poudarja večje zadovoljstvo z delom pri vzgojiteljicah.
Opazne so tudi razlike med slovenskimi regijami pri možnostih za izobraževanje, zadovoljstvu
z nadrejenim in pri delovnem času. Npr., na goriškem je opazno razmeroma nižje zadovoljstvo
z nadrejenim in z izobraževanji, v osrednjeslovenski regiji je opazno nižje zadovoljstvo z
delovnim časom in višje zadovoljstvo z izobraževanji, na koroškem pa višje zadovoljstvo tako
na področju nadrejenih kot tudi pri delovnem času. Vseeno pa so razlike med regijami manjše
od ene enote na petstopenjski odgovorni lestvici. V preglednici 3 so razvidne splošne ocene
zadovoljstva. Z lastnim prispevkom na delovnem mestu je zadovoljnih kar 91,2 % strokovnih
delavk. Po drugi strani pa se 21,3 % na delu ne počuti dobro.
Preglednica 3: Zadovoljstvo z lastnim prispevkom na delovnem mestu in počutje na delovnem
mestu
Sploh se ne
strinjam

Se
strinjam

Zadovoljen sem s tem, kar
naredim na delovnem mestu.

0,1

0,5

Na delu se počutim dobro

6,9

14,4

ne

Se strinjam

Se
popolnoma
strinjam

8,1

55,8

35,4

27,7

40,3

10,7

Delno
strinjam

se
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Stres na delovnem mestu
Udeleženci študije poročajo o visoki ravni stresa ob opravljanju dela vzgojitelja; kar 77% jih
delo vzgojitelja ocenjuje kot precej stresno ali zelo stresno. (preglednica 4).
Preglednica 4: Stresnost dela pri vzgojiteljih/pomočnikih vzgojiteljev

Kako stresno je delo vzgojitelja?

Ni stresno

Zmerno stresno

Precej stresno

Zelo stresno

1,6

21,4

47,1

29,9

Natančnejši vpogled v stresnost posameznih situacij oziroma vidikov dela (preglednica 5 in 6)
razkrije, da so vse merjene situacije do neke mere stresne in predstavljajo močan stres za vsaj
nekaj udeleženk študije. Z izjemo uresničevanja ciljev iz kurikula predstavljajo vse navedene
situacije močan oziroma izjemno močan stres pri vsaj četrtini udeleženk študije. To dejstvo
nakazuje, da relevanten vir stresa predstavlja tako pedagoško delo, interakcija s sodelavci in
starši, kot tudi organizacija in pogoji dela. Če upoštevamo delovanje teh raznolikih stresorjev
v interakciji, je zgornja ocena stresnosti dela povsem razumljiva.
Sicer sta najbolj stresna vidika dela preveliko število otrok v skupini in prevelik hrup na
delovnem mestu. Oba vidika dela sta zaznana kot povzročitelja močnega oziroma izjemno
močnega stresa pri več kot polovici udeležencev študije. Že Slivar (2009) ugotavlja, da je
najbolj stresen vidik dela preveliko število otrok v skupini; delež udeleženk, ki ga ocenjujejo
kot (izjemno) močno stresnega je 60,5 %. Od takrat se je v naši študiji ta delež še nekoliko
povečal in sicer sedaj znaša 64,0%. Slivar še ugotavlja, da velika večina (67,6 %) vzgojiteljev
ocenjuje svoj poklic kot močno oziroma izjemno stresen. Od tega jih slaba polovica (45,6 %)
meni, da je njihov poklic močno stresen, 22 % pa jih ocenjuje, da je izjemno stresen.
Vzgojiteljski poklic je zmerno stresen za 30,4 % in sploh ni stresen za 2% vzgojiteljev. Slivar
je še ugotovil, da pomočnice in vzgojiteljice ocenjujejo lastno stresnost različno, in sicer so
vzgojiteljice ocenile svojo stresnost višje kot pomočnice. Eden od možnih vzrokov za razlike
so najverjetneje različne delovne obremenitve in stopnje odgovornosti (Slivar, 2009).
Preglednica 5: Stresnost različnih situacij ob delu za vzgojitelje 1
Situacija…

Ne povzroča Povzroča
stresa
blag stres

Povzroča
srednje
močan stres

Povzroča
močan
stres

Povzroča
izjemno
močan stres

Vzpostavljanje in vzdrževanje discipline v vrtcu

14,5

27,0

32,5

18,4

7,7

Nasilje med otroki

9,0

21,8

30,5

24,1

14,6

Delo z otroki s posebnimi potrebami

9,6

17,8

28,6

25,2

18,8
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Slaba komunikacija med sodelavci

7,7

16,6

28,2

31,4

16,1

Neodgovorno in nevestno delo sodelavcev

5,4

16,6

29,1

31,3

17,6

Pomanjkanje toplih, odprtih odnosov s kolegi

14,0

21,9

26,5

23,6

14,0

Vmešavanje staršev v pedagoško delo

7,8

20,3

23,7

29,3

19,0

Vmešavanje staršev v dnevno rutino v vrtcu

9,5

20,1

26,9

26,4

17,1

Preglednica 6: Stresnost različnih situacij ob delu za vzgojitelje 2
Situacija…

Ne
povzroča
stresa

Pomanjkanje podpore staršev, ko gre za vprašanja
7,2
discipline pri otrocih
Opravljanje administrativnih nalog
13,6

Povzroča
blag stres

Povzroča
srednje
močan stres

Povzroča
Povzroča
izjemno močan
močan stres
stres

24,1

29,2

27,0

12,5

23,7

27,4

22,1

13,2

Prevelik hrup na delovnem mestu

6,8

16,1

22,7

26,7

27,8

Preveč otrok v skupini

4,3

10,5

21,3

27,4

36,6

Uresničevanje ciljev iz kurikula

37,2

31,4

23,0

6,8

1,6

Slabo pripravljeni in vodeni sestanki
13,3
Neupoštevanje vzgojiteljevih mnenj in pobud s
8,2
strani vodstva

26,9

30,5

21,5

7,8

17,9

31,3

26,1

16,5

Če primerjamo pomočnike vzgojiteljic z vzgojiteljicami, slednje svoje delo zaznavajo kot
značilno bolj stresno (enako ugotavlja tudi Slivar (2009). Statistično značilne razlike med njimi
(v smeri večje stresnosti za vzgojiteljice) so na področjih:
•

dela z otroki s posebnimi potrebami,

•

opravljanja administrativnih nalog,

•

števila otrok v skupini,

•

kvalitete vodenih sestankov in

•

neupoštevanja vzgojiteljevega mnenja s strani vodstva.

Vzrok, da različno ocenjujejo stresnost je najverjetneje v zahtevnejših in odgovornejših
delovnih obremenitvah vzgojiteljev.

Izgorelost
V preglednici 7 poročamo odgovore udeležencev na postavke, ki se nanašajo na posameznikov
občutek delovne izgorelosti. Glede na visoke ocene stresnosti poklica ni presenetljivo, da se
razmeroma veliko vzgojiteljev (26,3 %) počuti izgorele v veliki ali zelo veliki meri. Slivar
(2009)v svoji študiji ugotavlja ugodnejšo sliko in sicer, da večina vzgojiteljev (72 %) izraža
nizko izgorelost, 24,5 % zmerno in 3,5 % visoko izgorelost. Vzgojiteljice v primerjavi s
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pomočnicami izražajo višjo stopnjo izgorelosti. Strokovne delavke, ki so ocenile, da so zaradi
situacij v vrtcu pod stresom, so na vseh področjih zadovoljstva z delom bistveno manj
zadovoljne kot strokovne delavke, ki niso pod stresom (Slivar, 2009). V nadaljevanju smo za
vsakega udeleženca izračunali tudi skupni rezultat izgorelosti na lestvici od 0 do 100;
povprečni skupni rezultat je znašal 41,2. To je zelo visok rezultat v primerjavi z rezultati
izvorne študije Steffgen idr. (2005), ki poroča povprečni rezultat 33,0 pri vzorcu 1910
zdravstvenih delavcev, za katere je ugotovljeno prav tako zelo stresno delovno okolje.
Med skupno oceno izgorelosti in oceno stresnosti poklica ugotavljamo tudi visoko pozitivno
povezanost (r = 0,62). To pomeni, da so vzgojitelji z višjo oceno stresnosti praviloma tudi bolj
izgoreli. Nadalje so odgovori na vsako izmed petnajstih postavk o stresnih dejavnikih na
delovnem mestu (pomočnika) vzgojitelja značilno pozitivno povezani s skupno oceno
izgorelosti (0,26 < r < 0,51; p < 0,001). Najvišjo pozitivno povezanost z izgorelostjo
ugotavljamo ravno pri postavkah »Preveliko število otrok v skupini« in »Prevelik hrup na
delovnem mestu« (r = 0,51). Sklepamo, da k izgorelosti vzgojiteljev ne prispevajo zgolj
nekateri posamezni stresni dejavniki, temveč je izgorelost rezultat delovanja vseh navedenih
stresnih dejavnikov v interakciji. Vseeno pa sta ključni problematični področji število otrok v
skupini in hrup.
Preglednica 7: Občutenje različnih vidikov z delom povezane izgorelosti pri vzgojiteljih in
pomočnikih vzgojiteljev
V zelo majhni V
majhni
Delno
meri
meri

V
veliki V zelo veliki
meri
meri

Ali ste izmučeni ob koncu delovnega dne?
Ali ste zjutraj izčrpani ob misli na nov delovni
dan?
Ali se vam zdi vsaka delovna ura utrujajoča?
Ali imate dovolj energije za družino in prijatelje v
prostem času?
Ali je vaše delo čustveno naporno?

6,3

10,0

33,9

33,6

16,2

43,0

21,6

21,5

10,4

3,5

48,7

24,1

19,9

6,0

1,3

6,8

14,1

42,8

31,7

4,6

6,1

11,0

35,0

31,3

16,6

Ali vas vaše delo frustrira?

39,1

25,2

25,2

7,7

2,8

Ali se počutite izgoreli zaradi vašega dela?

20,7

22,5

30,5

17,2

9,1

Med anketiranci nismo zaznali nobenih statističnih razlik glede na delovno mesto, starostno
skupino in regijo, kar kaže na pomen sistemskih vzrokov, ki vzbujajo pojavnost izgorelosti pri
celotni populaciji vzgojiteljev.
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Mobing
Pogostost različnih oblik mobinga ob opravljanju poklica (pomočnika) vzgojitelja je opisana v
preglednici 8. Za več kot 80 % anketirancev je vsaka izmed merjenih vrst mobinga prisotna
manj kot enkrat mesečno. Med vrstami mobinga sta v pogostejši obliki ignoriranje in nalaganje
nerazumnih nalog. Vzgojitelji, v primerjavi njihovimi pomočniki, večkrat pridejo v konflikt z
nadrejenimi, sicer pa med obema delovnima mestoma ni pomembnih razlik. Zaključimo lahko,
da mobing pri vzgojiteljih na splošno ni zelo pogost in tako verjetno ne predstavlja enega
glavnih dejavnikov visokega stresa in izgorelosti.
Preglednica 8: Pojavnost različnih oblik mobinga pri vzgojiteljih in njihovih pomočnikih
(Skoraj)
nikoli

Enkrat ali Enkrat ali Enkrat ali
(Skoraj)
večkrat na večkrat na večkrat na
vsak dan
leto
mesec
teden

Kako pogosto vaši sodelavci/nadrejeni kritizirajo vaše
65,8
delo?

24,9

6,3

2,1

0,9

Kako pogosto vas vaši sodelavci/nadrejeni ignorirajo?

57,9

26,0

10,2

3,2

2,7

Kako pogosto vam
nerazumne naloge?

47,5

35,9

12,4

2,9

1,2

Kako pogosto se vam vaši sodelavci/nadrejeni
80,9
posmehujejo pred drugimi?

14,5

2,9

1,2

0,5

Kako pogosto pridete
sodelavci/nadrejenim?

32,6

4,3

0,7

0,2

vaši

v

nadrejeni

konflikt

dodeljujejo

z

vašimi

62,2

Delovna uspešnost in usposobljenost
Iz preglednice 9 so razvidne visoke ocene lastne delovne uspešnosti; zgolj 0,2 % ocenjuje lastno
uspešnost z oznako zadostno ali nezadostno. Anketirancem se zdi, da so tudi v očeh njihovih
nadrejenih zelo uspešni; zgolj 1,2 % je tu odgovorilo z zadostno ali nezadostno. Skromnejše so
ocene uspešnosti pri delu v skupini; tam se namreč zgolj 1,2 % udeležencev ocenjuje kot
odlične.
Preglednica 9: Ocene lastne delovne uspešnosti in usposobljenosti
Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav dobro

Odlično

0,1

0,1

4,0

43,4

52,4

Kako mislite, da bi delovno uspešnost ocenil vaš
0,2
nadrejeni?

1,0

8,5

38,5

51,8

Kako bi ocenili lastno delovno uspešnost?
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Kako bi ocenili vašo delovno uspešnost pri delu v skupini? 0,4

4,0

41,4

54,2

1,2

Kako bi ocenili vašo usposobljenost za delo?

0,1

0,1

3,7

44,7

51,4

Kako bi ocenili vašo informiranost o pravilnih postopkih
1,7
dela vzgojitelja v času epidemije Covid-19?

7,3

18,7

40,6

31,8

Opažamo tudi zelo visoke ocene strokovne usposobljenosti in visoke ocene lastne
informiranosti o pravilnih postopkih dela vzgojitelja v času epidemije COVID-19 (preglednica
10). Zgolj 1,7 % ocenjuje svojo informiranost kot nezadostno. Tudi navedene kompetence za
delo vzgojitelja v času epidemije (tabela 9) se anketirancem zdijo ustrezno razvite. Nekoliko
nižje ocene razvitosti kompetenc so pri sposobnosti zagotavljanja varnega okolja in pri
prilagajanju na spremembe pogojev dela (skoraj 2 % nezadostno).

Preglednica 10: Ocena razvitosti kompetenc za opravljanje poklica v času epidemije COVID-19
Sploh ni razvita

Nekoliko razvita

Precej razvita

Zelo razvita

0,6

2,8

32,5

64,1

Osnovno znanje preprečevanja in širjenja
0,4
okužbe

4,0

38,7

56,9

Sposobnost zagotavljanja varnega in zdravega
1,8
okolja

7,3

44,5

46,4

Prilagajanje na spremembe pogojev dela

6,9

44,6

46,8

Znanje s področja osebne higiene

1,7

Ob primerjavi ocen glede na delovno mesto anketirancev ugotavljamo, da vzgojitelji zaznavajo
oceno uspešnosti s strani nadrejenega višje kot pomočniki. Pri vzgojiteljih je prisoten tudi večji
občutek splošne usposobljenosti za delo kot pri pomočnikih.
V splošnem lahko zaključimo, da se strokovni delavci v vrtcu počutijo razmeroma kompetentne
za opravljanje delovnih nalog in so pri njih tudi uspešni. Tudi posebne razmere dela v času
epidemije jim ne povzročajo prevelikih težav, saj se ocenjujejo kot dovolj informirane in
usposobljene za opravljanje poklica tudi v teh razmerah. Pričakovati je, da ti vidiki dela nimajo
bistvenega negativnega učinka na občutje stresa in izgorelosti pri anketirancih študije.
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Telesna pripravljenost za delo in zdravje
Več kot polovica udeležencev študije (58,5 %) zaznava delo vzgojitelja kot precej ali zelo
fizično zahtevno (preglednica 11). To dejstvo je pomembno ob upoštevanju visoke ravni
psihičnih zahtev in pritiskov, ki jih navajamo v razdelku »Stres na delovnem mestu«.
Predvidevamo, da izhajajoča fizična utrujenost posameznika na delovnem mestu povečuje
njegovo občutljivost za morebitne psihične pritiske. Fizične obremenitve same po sebi torej
niso nujno zelo problematične za vzgojitelje, toda v interakciji s številnimi psihičnimi pritiski
na vzgojitelja tudi te lahko na posameznika močno učinkujejo. Potencialno zmanjšanje fizičnih
obremenitev vzgojiteljev bi lahko povečalo njihovo kapaciteto za soočanje s psihičnimi pritiski.
Tudi zmanjšanje fizičnih obremenitev tako razumemo kot smiseln ukrep za zmanjšanje
izgorelosti pri populaciji vzgojiteljev.
Preglednica 11: Fizične obremenitve na delovnem mestu
sploh
zahtevne
Telesne obremenitve na
delovnem mestu…

niso

9,0

so
nekoliko
zahtevne

so
precej
zahtevne

so zelo zahtevne

32,5

43,2

15,3

Precej anketirancev (72,4 %) se sicer čuti dobro telesno pripravljene (preglednica 12), kar bi
lahko pomenilo, da s fizičnimi obremenitvami na delovnem mestu nimajo težav. Toda, rezultati
iz preglednice 13 razkrijejo, da se manj kot dve tretjini (65,5 %) anketirancev športno udejstvuje
več kot enkrat tedensko. Telesna pripravljenost vzgojiteljev, kot jo sami poročajo v študiji, je
tako lahko nekoliko precenjena. Tudi ocene lastnega zdravja med vzgojitelji so razmeroma
dobre (preglednica 14); 79 % jih lastno zdravje ocenjuje kot dobro ali zelo dobro.
Preglednica 12: Telesna pripravljenost anketirancev

Moja
telesna
pripravljenost je…

zelo slaba

slaba

niti slaba niti
dobra

Dobra

zelo dobra

0,2

1,7

25,7

55,2

17,2

Preglednica 13: Pogostost izvajanja gibalnih dejavnosti

Kako pogosto izvajate
gibalne/športne dejavnosti?

(Skoraj) nikoli

Enkrat do
dvakrat na
mesec

Enkrat na teden

Dvakrat do
trikrat na teden

(Skoraj) vsak
dan

2,6

8,4

23,5

35,2

30,3
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Preglednica 14: Zaznava lastnega zdravja

Moje zdravje
je…

zelo slabo

slabo

niti slabo
niti dobro

dobro

zelo dobro

0,6

3,5

16,9

59,0

20,0

Zapustitev poklica
Preglednica 15 prikazuje pogostost razmišljanja o zapustitvi poklica med anketiranci študije.
Glede na rezultate prejšnjih poglavij je razumljivo, da jih več kot polovica (51,3 %) vsaj
občasno razmišlja o zapustitvi poklica. Tistih z dejansko namero o zapustitvi poklica
(preglednica16) pa je precej manj (4,7 %). Pomočniki vzgojiteljev značilno pogosteje
razmišljajo o zapustitvi poklica v primerjavi z vzgojitelji. Glede na to, da vzgojitelji svoje delo
sicer zaznavajo kot bolj stresno, je to nekoliko presenetljivo. Verjetno je pomembnejši dejavnik
pri nameri o zapustitvi poklica zavezanost poklicu, ki je pri pomočnikih vzgojiteljev verjetno
precej manjša.
Preglednica 15: Razmišljanje o zapustitvi poklica med vzgojitelji in njihovimi pomočniki
Kako pogosto razmišljate da bi
zapustili poklic vzgojitelja?

Nikoli

Občasno

Pogosto

48,7

39,7

11,7

Preglednica 16: Namera o zapustitvi poklica med vzgojitelji in njihovimi pomočniki

Ali nameravate zapustiti vzgojiteljski
poklic v naslednjih 6 mesecih?

Ne

Da

95,3

4,7

Najmočnejši napovedniki razmišljanja o zapustitvi poklica so izgorelost (r = 0,56), počutje na
delovnem mestu (r = - 0,50) in stresnost poklica (r = 0,35). Isti napovedniki so statistično
značilno povezani z namero o zapustitvi poklica, čeprav v nekoliko manjši meri. Zmanjšanje
izgorelosti in stresa ter izboljšanje počutja vzgojiteljev na delovnem mestu so torej pomembni
cilji tudi za preprečevanje odhajanja kompetentnih pedagoških strokovnih delavcev iz vrtca.
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Preglednica 17: Poznavanje delovanja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Kako dobro poznate
delovanje KSJS?

Ne poznam

V majhni
meri

Delno

V veliki meri

V zelo veliki
meri

23,5

31,6

32,7

9,8

2,3

Študija je potekala pod okriljem Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS),
zato smo anketirancem zastavili še vprašanje: »Kako dobro poznate delovanje Konfederacije
sindikatov javnega sektorja Slovenije?«.
Odgovori udeležencev kažejo, da jih razmeroma malo (24,%) ne pozna delovanja KSJS, v
majhni meri jih delovanje pozna 32 %, delno 33 % , v veliki meri 10, % in v zelo veliki meri
2 %.

Predlogi anketirancev kaj bi lahko za izboljšanje pogojev dela naredil
KSJK
Na odprto vprašanje o tem, kaj bi za izboljšanje psihofizičnega zdravja vzgojiteljev lahko
naredil sindikat, je odgovorilo 421 anketirancev. V preglednici 18 so razvidni odgovori
anketirancev, združeni po 12 kategorijah.

Preglednica 18: Predlogi anketirancev za ukrepe KSJK izboljšanja njihovega psihofizičnega
zdravja na delovnem mestu
Vsebina predloga

Število predlogov

nižje normative (glede števila otrok in prostora)

199

višja plača/nagrade

72

več gibalnih in športnih aktivnosti

54

nadzor delovanja vodstva

50

zmanjšanje/poenotenje delovnega časa

50

izobraževanje in team building

30

manj administrativnih del

26

ugodnosti za starejše

23

izboljšave sistema napredovanja

19

možnost terapije ali svetovanja

12

več dopusta (med letom)

12

manj projektov

8

31

Izmed 421 anketirancev, ki so podali predloge za izboljšave, jih je daleč največ omenjalo
znižanje normativov iz Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Večina anketirancev posebej omenja zmanjšanje normative o največjem številu otrok na
oddelek (tudi pristojnost občine, da poveča normativ za dva otroka). Vendar primerjava z
evropskimi vrtci pokaže, da so slovenski vzgojitelji v precejšnji prednosti pred evropskimi. Pri
nas je v povprečju razmerje med številom otrok in vzgojitelji v oddelku 9 : 1, kar je ugodnejše
od evropskega povprečja, kjer je na petnajst otrok en vzgojitelj- 15 : 1 (OECD, 2014).
Naslednji tematski sklop predlogov se je nanašal na plače in nagrade strokovnih delavcev, ki
jih omenja 72 anketirancev. Poleg splošnega povišanja plače jih precej poudarja zvišanje plač
posebej pri pomočnikih vzgojiteljev oziroma zmanjšanje razlik v plači vzgojitelja in
pomočnika. Nekateri pogrešajo tudi finančne stimulacije kot nagrade za dobro opravljeno delo.
Zaradi relativno pomembne problematike smo obravnavi plačne politike namenili posebno
poglavje.

Zmanjšanje razlik v plači vzgojitelja in pomočnika
Plače javnih uslužbencev so v našem pravnem sistemu zakonsko urejene in sicer z Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Ta v 7. členu razvršča poklice iz javnega sektorja v
plačne skupine in podskupine, pri čemer so delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja
označena s črko »D«. Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcu (kamor spadajo tudi
pomočniki vzgojiteljev) pa z D3.12 Skladno z 8. členom ZSPJS se osnovne plače javnih
uslužbencev določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifni razred. Tarifni
razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo
oziroma usposobljenost. Skladno s prvim odstavkom 9. člena ZSPJS je osnovna plača javnega
uslužbenca določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv,
na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem.
Podrobneje pa so tarifni razredi in plačni razredi urejeni v Aneksu h Kolektivni pogodbi za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16
– popr. in 46/17) 13, iz katerega izhaja: 14

12

Četrti odstavek 7. Člena ZSPJS
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3874?sop=2018-01-3874 (obiskano 29.9.2020)
14
Povzeto po: 4. Členu Aneksa: določitev plačnih razredov plačne skupine D3. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/201801-3874?sop=2018-01-3874 (obiskano 29.9.2020)
13
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Preglednica 19: Plačilni razredi
Zaporedna
številka DM

Šifra DM

1

D035001

17

D037007

Delovno mesto
POMOČNIK
VZGOJITELJA
VZGOJITELJ

TR

Šifra
N

V

0

VII/1

4

Naziv

VZGOJITELJ

Plačni
Plačni
razred brez
razred z
napredovanja napredovanjem
22

32

32

37

Iz zgornje preglednice izhaja, da plače oziroma plačni razredi vzgojitelja in pomočnika
vzgojitelja temeljijo na izobrazbi, ki je zahtevana z zakonom. Skladno z izobrazbo so določene
tudi njihove naloge, ki se v zakonu de iure razlikujejo15. Medtem ko se de facto v praksi njihove
naloge med seboj prepletajo, saj vzgojitelj in pomočnik skupaj delujeta v timu, za dosego istih
ciljev in interesov.
Kakor smo zasledili se v praksi pojavljajo problemi, ker so na mestu pomočnika vzgojitelja
zaposleni visokošolsko izobraženi delavci, ki bi dejansko lahko opravljali poklic vzgojitelja.
Izobrazba potrebna za poklic vzgojitelja in pomočnika je urejena v Zakonu o vrtcih in sicer v
40. členu (izobrazbeni pogoji):16
Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni
delavec, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi.
Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki izvaja prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi
potrebami, mora imeti stopnjo izobrazbe, predpisano za vzgojitelja predšolskih otrok in
specialno pedagoško izobrazbo. V oddelku vrtca, v katerega so vključeni tudi otroci s
posebnimi potrebami, lahko opravlja vzgojno delo poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi
vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo. Vzgojitelji predšolskih otrok morajo imeti:
•

–višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma
študijskem programu za področje predšolske vzgoje ali

•

–visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni oziroma študijski
program za izpopolnjevanje za področje predšolske vzgoje.

Pomočnik vzgojitelja mora imeti:

41. člen ZVrt : Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter
sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. Delovna obveznost vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja obsega
sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku, samostojno izvajanje nekaterih dejavnosti
predšolske vzgoje ter sodelovanje pri ostalih dejavnostih in opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. V okviru z zakonom in
kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega časa vzgojiteljevo delo z otroki obsega 30 ur, delo vzgojitelja predšolskih otrok
– pomočnika vzgojitelja pa 35 ur tedensko.
15

16

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005: 40. člen ZVrt
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•

–srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje
predšolske vzgoje ali

•

–zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi
otroki.

Obstajajo torej razlike med plačnimi razredi omenjenih delovnih mest, za katere anketiranci
predlagajo naj se zmanjšajo. Glede na to, da le-te kakor je bilo predhodno že poudarjeno
temeljijo na stopnji izobrazbe, bi bilo izenačevanje plačnih razredov praktično neizvedljivo. Pri
vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev je problem tudi napredovanje, večji je sicer pri slednjih,
saj ti lahko napredujejo samo v plačne razrede, medtem ko vzgojitelji lahko tudi v nazive. To
področje urejata Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne razrede 17 in
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive18, kar pomeni, da
morajo za napredovanje obstajati formalno določeni pogoji. Iz analize kariernega napredovanja
javnih uslužbencev (2018), ki je bila izvedena v okviru Ministrstva za javno upravo izhaja, da
je pri vzgojiteljih zelo majhen delež napredovanj zaradi premestitev na druga delovna mesta v
okviru istega tarifnega razreda in sicer 2%.
Nemožnost napredovanja v praksi pri opravljanju poklica lahko predstavlja veliko
nezadovoljstvo, predvsem pri pomočnikih vzgojiteljev, zato bi bilo morda pametno razmisliti
(glede na formalno komplicirano ureditev napredovanja in plačne razrede ki temeljijo na
izobrazbi), da bi se kot nekakšna spodbuda za opravljanje poklica (glede na stresnost
opravljanja obravnavanih poklicev, ki smo jo ugotovili v študiji) v praksi bolj upoštevali
dodatki k osnovni plači oziroma bonusi (glede na dejansko opravljeno delo (kvaliteto), napor,
posledice).
Plača javnih uslužbencev je sestavljena iz osnove plače (kakor smo pojasnili zgoraj) in
dodatkov. Dodatki k plači so določeni s predpisi, ki urejajo plače in kolektivnimi pogodbami
ter so poleg osnovne plače sestavni del plače javnega uslužbenca. Dodatki so tisti del plače za
posebne pogoje, nevarnosti in obremenitve, ki niso upoštevane pri vrednotenju zahtevnosti
delovnega mesta in naziva.19

17

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204 (obiskano 30.9.2020)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272 (obiskano 30.9.2020)
19
http://edusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=216642 (obiskano 30.9.2020)
18
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Vzgojiteljem pripadajo po splošnih predpisih, ki veljajo za vse javne uslužbence, in po
kolektivni pogodbi dodatki za:
•

položaj,

•

delovno dobo,

•

mentorstvo pripravniku, za razredništvo,

•

končan študij na tretji stopnji, če ta ni pogoj za zasedbo delovnega mesta,

•

dvojezičnost,

•

manj ugodne delovne razmere: poučevanje v kombiniranih oddelkih, v oddelkih, v
katerih se izvajajo programi za otroke s posebnimi potrebami, v bolnišničnih oddelkih,
za poučevanje treh ali več predmetov,

•

posebne obremenitve: za delo v deljenem delovnem času, v popoldanskem času, nadurno
delo, povečan obseg dela;

•

delovna uspešnost.

Po kolektivni pogodbi so vzgojitelji upravičeni do mesečnega regresa za prehrano in regresa
za letni dopust. Prav tako dobijo povrnjene potne stroške za prihod na delo in odhod, za
službene poti in potne stroške, povezane z izobraževanjem in usposabljanjem, na katero jih je
napotil ravnatelj. V posamičnih primerih lahko občina v vrtcih v odročnih krajih zagotovi
vzgojitelju oziroma učitelju tudi stanovanje. Vzgojitelji so upravičeni do izplačila jubilejne
nagrade, ko dopolnijo 10, 20 oziroma 30 let delovne dobe.
Glede na vse navedeno bi se lahko omogočila spodbuda pri plači pomočnikov vzgojiteljev in s
tem dejansko približevanje njihove plače, plači vzgojiteljev s plačevanjem dodatkov in
bonusov. Z nagradami pomočnikov vzgojiteljev za njihovo delo, ki bi ustrezale njihovemu
dejansko opravljenemu delu in delovnim razmeram, bi se pripomoglo k zadovoljstvu pri
opravljanju poklica pomočnika vzgojitelja in volji po bolj kakovostno opravljenem delu in
osebnostnem izpopolnjevanju.
Če pa bi želeli spremembo v plačnih razredih, pa bi morali glede na to, da le-ti temeljijo na
stopnji izobrazbe povišati plačne razrede za obe delovni mesti.
Smiselno bi bilo tudi spodbujati in podpirati dodatna izobraževanja, kar bi vplivalo na večji
občutek usposobljenosti vzgojiteljev/pomočnikov, večje zadovoljstvo, razgibanost dela, plačo
večjo strokovno usposobljenost in boljše vzdušje v timu.
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Glede na to, da velik stres predstavljajo skupine v katerih so otroci s posebnimi potrebami, saj
le ti potrebujejo dodatno oz. posebno obravnavo (tudi po zakonu se zahteva posebna
izobrazba) bi bilo v tem primeru primerno poskrbeti na ravni vrtca za dodatno usposabljanje
in izobraževanje z namenom razbremenitve stresa, napora in pridobitve strokovne
usposobljenosti. Kar pa bi bilo potrebno tudi ustrezno upoštevati pri nagradah za delo.
Glede na to, da morajo delodajalci skladno z zakonom zagotoviti delavcu varnost pri delu bi
bilo utemeljeno, zaradi prilagajanja epidemiološkim razmeram COVID-19, razmisliti o
dodatnem izobraževanju in informiranju na tem področju z ustrezno stimulacijo. Skladno s 5.
členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje
delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev
pri delu ter drugih oseb, ki so navzoče na delovnem mestu, vključno s preprečevanjem,
odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem, z
ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.20 Skladno s tretjim odstavkom
5. člena pa mora delodajalec upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati preventivne
ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljšanje stanja
in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na
vseh organizacijskih ravneh.
Glede na specifiko poklica vzgojitelja/pomočnika vzgojitelja vseh sprejetih ukrepov nedvomno
ni mogoče izvajati, zato je še toliko bolj pomembno informiranje vzgojiteljev in pomočnikov v
zvezi s prilagoditvami le-teh. Predlagamo izdelavo standardnih brošur s prilagojenimi COVID19 ukrepi, ki naj se izvajajo v vrtcih za preprečitev širitve okužb v tem okolju. Video konference
preko katerih bi se dodatno informiralo vzgojitelje/pomočnike o prilagojeni organizaciji dela,
higienskih ukrepih, načinu kako ravnati v primeru suma okužbe in izvajanju priporočil, saj se
bo, kakor je mogoče iz trenutnih razmer sklepati, potrebno naučiti živeti z virusom. S tem bi se
pripomoglo k večjemu občutku varnosti in zaupanja tako zaposlenih kot staršev, k splošnemu
varovanju zdravja in ozaveščenosti ter zmanjšanju stresa.
Povprečna bruto plača slovenskega vzgojitelja v letu 2020 je 1.228,00 EUR -1.933,00 EUR21,
pomočnika vzgojitelja pa 924,00 EUR-1.506,00 EUR22. Pri čemer vrednost predstavlja

20

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

21

https://www.placa.si/salaryinfo/izobrazevanje-prevajanje-kultura-sport/vzgojitelj-predsolski-otrok (obiskano
30.9.2020)
22
https://www.placa.si/salaryinfo/izobrazevanje-prevajanje-kultura-sport/pomocnik-vzgojitelja-predsolskihotrok (obiskano 30.9.2020)
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osnovno plačo v celotni državi. Na višino plače vplivajo dodatki, regija in številni drugi
dejavniki.
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena temeljnih nalog lokalne skupnosti (21. člen Zakona o
lokalnih skupnostih (ZLS)) 23. Javne vrtce ustanavljajo in financirajo občine (28. člen Zakona o
Vrtcih (ZVrt)) 24. V Sloveniji je 212 občin25. Slovenija z Ustavo RS v 9. členu določa: »v
Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava«26, kar pomeni, da država priznava avtonomnost
lokalni samoupravi. V 2. členu ZLS je občina določena kot temeljna lokalna samoupravna
skupnost. Dejstvo, da ima občina avtonomijo pri opravljanju svojih temeljnih nalog (med
katerimi je tudi skrb za predšolsko vzgojo), katero lahko država omeji samo z zakonom,
pomeni, da lahko občina avtonomno ureja organizacijo, programe, v katerih ureja tudi plače
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev (druga alineja drugega odstavka 28. člena ZVrt), zaradi
česar se le-te razlikujejo od občine do občine, kar se v študiji izpostavi kot problem. Predlagamo
premislek ali ne bi bilo za preglednost in učinkovitost plačnega sistema bolje, da bi bil del
plačnega sistema javnih uslužbencev pod okriljem pristojnega ministrstva.
Plače vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev se razlikujejo od vrtca do vrtca, od občine do
občine. Tudi od razvitosti občine je odvisno financiranje vrtcev od česar pa so odvisne tudi
plače zaposlenih. V primeru prenosa financiranja vrtcev iz ravni občine na državno raven
(Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) bi odpravili razlike v kakovosti samih vzgojnoizobraževalnih procesov na področju predšolske vzgoje in razlike med plačami vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev po občinah in vrtcih, saj ima razvitost posameznih občin in s tem
možnost financiranja vrtcev velik vpliv na te razlike, ki pa povzročajo pri pomočnikih
vzgojiteljev in vzgojiteljih velike težave. Tudi iz odgovora ministra (sicer iz leta 2009 ) na
pisno poslansko vprašanje izhaja, da bi bil prenos plač zaposlenih v vrtcih na državni proračun
pozitivna rešitev za položaj predšolske vzgoje.27

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
24
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)
23

25

https://www.gov.si/teme/obcine-v-stevilkah/ (obiskano 30.9.2020)

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 –
UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
26
27

http://www.sls.si/3618/odgovor-ministra-za-solstvo-in-sport-na-pisno-poslansko-vprasanje-jakoba-presecnikav-zvezi-z-dolgimi-cakalnimi-vrstami-za-vrtce/ (obiskano 1.10.2020)
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Javno financiranje predšolskega izobraževanja je kakor izhaja iz OECD (2014) bolj značilno
za države EU, kot za neevropske države. Okoli 0,6% BDP znašajo odhodki za predšolsko
izobraževanje. 0,1% BDP se v Avstriji porabi za predšolsko izobraževanje, medtem ko se v
Čilu, na Danskem, Islandiji, Latviji, Luksemburgu, Španiji, Rusiji in pri nas porabi približno
0,8%. BDP Trajno javno financiranje je ključnega pomena za podporo rasti in kakovosti
programov predšolskega izobraževanja. Ustrezno financiranje pomaga pri zaposlovanju
strokovnega osebja, ki je usposobljeno za podporo otrokovega kognitivnega, čustvenega in
socialnega razvoja. Naložbe v predšolske institucije pomagajo pri razvoju okolja usmerjenega
v učenje otroka.
Kakor izhaja iz OECD (2014) Education at a Glance 2014, konkretno iz tabele D3.2 so
slovenski vzgojitelji bolje plačani kot vzgojitelji iz držav EU21. Tabela prikazuje povprečje
plače za vzgojitelje predšolske vzgoje v primerjavi s terciarno izobraženimi delavci, ki so
zaposleni za nedoločen čas za polni delovni čas in v starosti od 25-64 let v letu 2012. Povprečje
plač v EU21 je bilo za vzgojitelje predšolske vzgoje 0,76, medtem ko je bilo v Sloveniji 0,79,
povprečje OECD pa je bilo 0,80, kar pomeni, da je povprečje Slovenije primerljivo tudi
mednarodnemu. 28

Naslednja najpogosteje omenjana kategorija ukrepov se nanaša na izboljšanja fizičnega zdravja
zaposlenih (54 predlogov). Anketiranci predlagajo več organiziranih športnih in sprostitvenih
dejavnosti ali ugodnosti (npr. popust) pri udejstvovanju v teh dejavnostih. Nekateri želijo tudi
omogočanje obiska toplic ali fizičnih terapij.
Petdeset anketirancev je navajalo ukrepe, ki jih združujemo pod kategorijo nadzor delovanja
vodstva. Anketiranci predvsem poudarjajo nespoštovanje različnih normativov in priporočil s
strani vodstva vrtca. Delovanje tega bi bilo zato po njihovem mnenju potrebno bolje nadzirati,
tako z vidika upoštevanja pravil kot evalvacije kvalitete njihovega dela. Nekateri želijo večjo
avtonomijo vzgojiteljev in boljše prepoznavanje mobinga.
Ukrepe za izboljšanje psihofizičnega zdravja v zvezi z delovnim časom je omenilo 50
anketirancev. Glede na zahtevnost in stresnost dela jih veliko želi skrajšan delovni čas.

28

Education at a Glance 2014: OECD Indicators (2014), stran 469
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Omenjajo tudi poenotenje dolžine delovnega časa med različnimi vrtci. Nazadnje niso redke
tudi omembe po več odmorih med delom in po večji količini sočasnosti v oddelku.
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Ostali predlagani ukrepi so nekoliko manj številčni; omenja jih manj kot 10 % anketirancev, ki
so podajali predloge. Trideset anketirancev izraža željo po več strokovnih izobraževanjih,
delavnicah in team building dejavnostih. Šestindvajset jih poudarja pretirane administrativne
obveznosti, ki jih je potrebno zmanjšati za namen večjega fokusa na pedagoško delo. Nemalo
(23) je tudi predlogov v zvezi z zmanjšanjem obremenitev za starejše vzgojitelje in uvedbo
beneficiranega staža zaradi hrupa in stresnosti poklica. Devetnajst jih prepoznava možnosti
izboljšave v sistemu napredovanja, ki je trenutno dolgotrajno in težavno. Dvanajst ali manj
predlogov se je nanašalo na možnost svetovanja ali psihoterapije, na več dopusta tudi med
šolskim letom in na zmanjšano količino projektov, ki dodatno obremenjujejo strokovne delavce
v vrtcu.

Povzetek statistično značilnih razlik med vzgojitelji in pomočniki
V nadaljevanju poudarjamo značilne razlike, ki smo jih ugotovili med odgovori vzgojiteljev in
pomočniki. Vzroke za razlike v stališčih in ocenah lahko pripisujemo tako različnim delovnim
nalogam, odgovornostim kot tudi strokovni usposobljenosti.
V primerjavi s pomočniki vzgojiteljev so vzgojitelji na področju ocenjevanja zadovoljstva z
delom statistično značilno bolj zadovoljni z:
•

Vsebino dela,

•

stalnostjo zaposlitve,

•

delovnim časom in

•

možnostmi za napredovanje.

Na ostalih področjih pa razlike niso statistično značilne. Tako je na področju ugotavljanja
zadovoljstva z delom enako izraženo nezadovoljstvo s plačo, 32,8 % je nezadovoljnih oziroma
zelo nezadovoljnih, pri možnostih za napredovanje je nezadovoljnih 21,3 % ter z delovnimi
pogoji je nezadovoljni kar 38,8 % vzgojiteljev in pomočnikov.
Primerjava ocenjevanja stresnosti poklica med pomočniki vzgojiteljev z vzgojitelji kaže , da,
vzgojitelji svoje delo zaznavajo kot značilno bolj stresno. Statistično značilne razlike med njimi
(v smeri večje stresnosti za vzgojiteljice) so na področjih:
•

dela z otroki s posebnimi potrebami,

•

opravljanja administrativnih nalog,

•

števila otrok v skupini,
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•

kvalitete vodenih sestankov in

•

neupoštevanja vzgojiteljevega mnenja s strani vodstva.

Vzrok, da različno ocenjujejo stresnost je najverjetneje v kompleksnejših, zahtevnejših in
odgovornejših delovnih obremenitvah vzgojiteljev.
Med anketiranci nismo na področju ocenjevanja izgorelosti zaznali nobenih statističnih razlik
glede na delovno mesto. Še več, nobenih razlik ni bilo glede na starostno skupino in regijo, kar
si lahko razlagamo, da obstajajo sistemski vzroki pojavnosti izgorelosti pri celotni populaciji
vzgojiteljev.
Raziskava je pokazala, da sta pogostejši pojavni obliki mobinga ignoriranje in nalaganje
nerazumnih nalog. Vzgojitelji, v primerjavi njihovimi pomočniki, večkrat pridejo v konflikt z
nadrejenimi, sicer pa med obema delovnima mestoma ne beležimo pomembnih razlik.
Ob primerjavi skladnosti samoocene in ocene nadrejenega glede delovne uspešnosti med
vzgojitelji in pomočniki ugotavljamo, da vzgojitelji zaznavajo oceno uspešnosti s strani
nadrejenega višje kot pomočniki. Pri vzgojiteljih je prisoten tudi večji občutek splošne
usposobljenosti za delo kot pri pomočnikih kar je glede na razlike v strokovni usposobljenosti
tudi pričakovano.
Proučevanje področja o zapustitvi poklica kaže, da pomočniki vzgojiteljev značilno pogosteje
razmišljajo o zapustitvi poklica v primerjavi z vzgojitelji. Ugotovitev je presenetljiva, ker
vzgojitelji svoje delo zaznavajo kot bolj stresno, zato smo pričakovali, da bodo pogosteje
razmišljali o nameri zamenjave poklica. Verjetno je pomembnejši dejavnik pri nameri o
zapustitvi poklica zavezanost poklicu, ki je pri pomočnikih vzgojiteljev lahko manjša.
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II. DEL
ANALIZA FIZIČNIH ZMOGLJIVOSTI VZGOJITELJEV V VRTCU
Vzgojitelj praviloma preživi tretjino dneva na delovnem mestu v vrtcu kar posredno vpliva na
njegovo počutje, zdravje in delovno učinkovitost. Interakcije med vzgojiteljem ter njegovim
delovnim mestom in okoljem imajo lahko tudi negativen vpliv in zdravju škodljive posledice,
ki jih je smiselno prepoznati in preoblikovati vsaj v nevtralne, če že ne moremo povsem omejiti
njihovega slabega vpliva tako na zdravje kot na učinkovitost.

Osnovne antropometrijske in gibalne značilnosti vzgojiteljev
Z namenom, da bi enostavno ter cenovno ugodno in razmeroma objektivno ocenili vplive
delovnega okolja na zdravje, smo oblikovali racionalno baterijo testov, ki jo sestavljajo štirje
gibalni testi: statična vzdržljivost hrbtnih (iztegovalk trupa) leže na masažni mizi, statična drža
trebušnih (upogibalk trupa mišic) sede, gibljivost trupa v ledvenem delu-predklon na klopci in
silovitost moč nog-skok v daljino z mesta. Z merjenjem smo ocenili status izbranih gibalnih
sposobnosti na delih telesa, za katere ocenjujemo, da so še posebej obremenjeni na delovnem
mestu vzgojitelja, in ki lahko negativno vplivajo na

počutje, storilnost ter(in) zdravje

vzgojiteljev. Ker je lahko zaradi neprimerne telesne mase opravljanje del in nalog vzgojitelja
oteženo in manj učinkovito, smo v študiji ugotavljali

tudi indeks telesne mase (ITM)

vzgojiteljev, ker relativno primerno prikazuje telesno maso. ITM predstavlja razmerje med
telesno težo in telesno višino ob upoštevanju starosti in spola. Uporabna vrednost indeksa je v
razmeroma objektivni oceni ali je telesna teža normalna ali pa je prenizka oziroma previsoka.
Na podlagi analize pridobljenih rezultatov smo oblikovali smernice in priporočila predstavljena
v zadnjem poglavju poročila.
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Testiranje izbranih gibalnih sposobnosti: vzdržljivosti, moči in
gibljivosti vzgojiteljev
Vzgojitelji opravljajo dela in naloge v vrtcu tako ob statični kot tudi dinamični obremenitvi
velikih skupin mišic, ki telo vzdržujejo v stoječem položaju (razlaganje, pripovedovanje,
vzpodbujanje otrok…) in v položaju prisilne drže (dviganje, previjanje, prestavljanje otrok). Ob
dlje časa trajajočem stoječem položaju se zadržujejo fiziološke tekočine v spodnjih udih, kar
lahko povzroči otekanje in slabše počutje ter zmanjšano delovno storilnost. Zaradi pogoste
neusklajenosti antropometričnih lastnosti vzgojiteljev ter otrok (nižja višina) in dimenzij
delovnega okolja (nizke mize, stoli…) je telo vzgojitelja pogosto v ergonomsko manj ugodnem
okolju. Vzgojiteljeve dlje časa trajajoče prilagoditve na tovrstne delovne zahteve pa lahko
privedejo do sindromov čezmerne preobremenjenosti, bolezni gibal in posledično bolniške
odsotnosti. Delovne kompetence, ki nas poklicno opredeljujejo in so na vzgojnoizobraževalnem trgu dela regulirane z zakonom, lahko opredelimo kot zmožnost uporabe
znanja, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, izkušenj in motivacije tako, da na svojstven način
učinkovito in gospodarno uresničimo zastavljene delovne cilje in dosežemo pričakovane učnovzgojne izide (Retar idr., 2013). Poleg dobro razvitih splošnih in specifičnih delovnih
kompetenc je za učinkovito delo vzgojitelja pomembna tudi dobro razvita in vzdrževana
gibalna kompetentnost. Za razumevanje in določanje gibalnih kompetenc, ki naj bi jih imeli, če
želimo uspešno opraviti delo moramo razumeti osnovne sestavine kompetenc, ki z
medsebojnim so vplivanjem in upoštevajoč družbeni kontekst tvorijo elemente gibalne
kompetence posameznika: gibalno znanje, prirojene in pridobljene gibalne sposobnosti, osebne
lastnosti in motivacija. Med zelo pomembne uvrščamo zlasti gibalne sposobnosti: ravnotežje,
moč, hitrost, koordinacija, natančnost, gibljivost in funkcionalna zmogljivost vzdržljivost. Za
potrebe študije smo za testiranje vzgojiteljev, da bi pridobili njihovo objektivno oceno gibalne
kompetentnosti, izbrali

testiranje gibalnih sposobnosti: vzdržljivosti trupa, moči nog in

gibljivosti v ledvenem delu hrbta.

Omejitve izvirajoče iz vzorca, instrumentarija in raziskovanja
Omejitve izvirajoče iz vzorca so zlasti zaradi priložnostnega nenaključnega vzorčenja in
relativno majhnega vzorca, zato je vprašljivo posploševanje rezultatov. Ker gre za pilotno
raziskavo je relativno majhen vzorec dopusten in smiseln. Kljub temu bomo pri posplošitvi
dobljenih podatkov zadržani. Omejitve, ki izvirajo iz vzorca uporabljenega instrumentarija in
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raziskovanja in ki jih je potrebno upoštevati pri interpretaciji in posploševanju rezultatov, so
predvsem vprašanja oblikovanja baterije testov in zanesljivost s testiranjem pridobljenih
rezultatov kot oblike pridobivanja podatkov. Pričakovati je namreč napake pri zbiranju
rezultatov zaradi različne motiviranosti merjencev, njihovega gibalnega predznanja,
zdravstvenega statusa in podobno, kar vpliva na to, da rezultati ne odražajo nujno realnega
stanja. Prav tako je utemeljena omejitev, ki izvira iz motivacije vzgojiteljev za udeležbo na
testiranju. Testiranje je bilo zasnovano na prostovoljni udeležbi testirancev, edina omejitev je
bila, da so zdravi (izredno stanje zaradi epidemije Covid-19), in da nimajo zdravstvenih
omejitev (poškodbe, kronične bolezni…). Z namenom, da bi sledili starostni strukturi smo
vodstvo vrtca zaprosili, da je polovica udeležencev testiranja mlajša od 30 let in polovica
starejša.

Rezultati in razlaga meritev
Rezultati meritev fizičnih zmogljivosti vzgojiteljev v pilotni študiji (vzorec 131 merjencev) so
prikazani v nadaljevanju tako, da smo v preglednici 20 predstavili povprečne vrednosti s
standardnim odklonom in najslabši ter najboljši rezultat na testiranju.
Preglednica 20: Opisne statistike za osrednje spremenljivke v študiji gibalnih sposobnosti
vzgojiteljev
M

SD

Min

Max

Vzdržljivost
sekundah)

trebušnih

mišic

(v

152,0

79,5

25,0

420,0

Vzdržljivost
sekundah)

hrbtnih

mišic

(v

155,7

58,3

20,0

355,0

148,1

29,0

40,0

216,0

49,6

7,4

18,0

62,0

1,2

0,7

0,2

5,1

39,1

10,4

22,0

61,0

66,2

12,5

43,0

115,0

166,3

6,4

150,0

182,0

23,9

4,2

17,0

42,2

Skok z mesta (v cm)
Gibljivost (v cm)
Koeficient razmerja med močjo
trebušnih in hrbtnih mišic
Starost (v letih)
Teža (v kg)
Višina (v cm)
ITM
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V nadaljevanju smo predstavili še rezultate (preglednica 21, 22 in 23) glede na tri starostne
skupine in sicer od 22 do 30 let, od 31 do 49 let in od 50 let naprej. Na ta način smo oblikovali
osnovne referenčne vrednosti, ki lahko posamezniku predstavijo osnovno oceno izbrane gibalne
sposobnosti in morebitna odstopanja od povprečja. Podatki pričakovano pokažejo, da so
najboljši rezultati v najmlajši skupini od 22 do 30 let.
Preglednica 21: Opisne statistike rezultatov na testiranjih za vzgojitelje v starosti od 22 do 30
let
M

SD

Min

Max

Vzdržjivost
sekundah)

trebušnih

mišic

(v

159,6

76,7

47,0

360,0

Vzdržjivost
sekundah)

hrbtnih

mišic

(v

155,5

47,5

57,0

250,0

Skok z mesta (v cm)

156,2

26,8

102,0

216,0

Gibljivost (v cm)

49,5

6,0

35,0

62,0

Koeficient razmerja med močjo
trebušnih in hrbtnih mišic

1,14

0,57

0,41

3,16

Preglednica 22: Opisne statistike rezultatov na testiranjih za vzgojitelje v starosti od 31 do 49
let
M

SD

Min

Max

Vzdržjivost
sekundah)

trebušnih

mišic

(v

156,8

83,3

25,0

420,0

Vzdržjivost
sekundah)

hrbtnih

mišic

(v

161,3

62,6

20,0

355,0

Skok z mesta (v cm)

152,5

25,1

92,0

215,0

Gibljivost (v cm)

50,2

7,2

18,0

62,0

Koeficient razmerja med močjo
trebušnih in hrbtnih mišic

1,25

0,78

0,18

5,08

Preglednica 23: Opisne statistike rezultatov na testiranjih za vzgojitelje in pomočnike v
starosti od 50 let naprej
M

SD

Min

Max

Vzdržjivost trebušnih mišic
(v sekundah)

124,5

65,8

31,0

253,0

Vzdržjivost hrbtnih mišic
(v sekundah)

135,9

53,7

60,0

233,0

Skok z mesta (v cm)

121,3

30,6

40,0

195,0

Gibljivost (v cm)

47,5

9,4

23,0

61,0

Koeficient razmerja med močjo
trebušnih in hrbtnih mišic

1,35

0,80

0,37

4,19
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V podrobnejši analizi smo primerjali še vrednosti testa iztega trupa leže na masažni mizi naših
testirancev z normativnimi podatki (preglednica 24) testa iztega trupa leže na masažni mizi
(Jakovljević idr., 2017). Primerjava nam je omogočila pridobitev ocene zadrževanj(a) upogiba
trupa (od zelo slabo, slabo, dobro, prav dobro in odlično) na podlagi starosti osebe (do 30, od
31 do 49 in nad 50 let). V preglednici 25 je razvidna porazdelitev ocen predmetnega testiranja
na vzorcu. Testiranci so dosegli nadpovprečno dobre rezultate,saj je 34,3 % doseglo prav dober
rezultat in kar 47,3 % odličen rezultat. Problem predstavlja nekoliko slabša moč trebušnega
mišičevja, ki povišuje koeficient, ki meri razmerje moči hrbtnega in trebušnega mišičevja
(ustrezen koeficient ima vrednost 1).
Preglednica 24: Normativne vrednosti testa iztega trupa leže na masažni mizi (Jakovljevič
idr., 2017)
Starost

≤ 30

let

zelo slabo

slabo

dobro

prav dobro

odlično

< 57

57–98

99–106

107–172

> 172

sekund

31–49

< 41

41–62

63–104

105–159

> 159

≥ 50

< 21

21–42

43–103

104–149

> 149

Preglednica 25: Porazdelitev ocen na testu zadrževanja iztega trupa v vzorcu 131
(pomočnikov) vzgojiteljev glede na normativne podatke

Odstotek

zelo slabo

slabo

dobro

prav dobro

odlično

2,3

5,3

10,7

34,3

47,3

Povzetek rezultatov meritev fizičnih zmogljivosti vzgojiteljev
Meritev moči trupa-trebušnih mišic v sekundah (izteg trupa) je pokazala, da je slaba polovica
testirancev (47,3 %) odličnih. Iz meritev moči trupa-hrbtnih mišic (izteg hrbta) v sekundah je
moč razbrati, da je dobra tretjina testirancev (38,9 %) z odličnim rezultatom. Izračunan
povprečni koeficient moči-funkcionalno razmerje (upogib trupa: izteg trupa) 1,2 je pokazal, da
imajo testirani vzgojitelji manj primerno razmerje med mišicami iztegovalkami (izteg trupa) in
upogibalkami (upogib trupa), ker je koeficient funkcionalnega razmerja (upogib: izteg) čim
bližje številu ena. Še posebej, če upoštevamo podatke standardnega odklona, ki znaša 0,78 ter
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minimalnega 0,18 in maksimalnega 5,08 koeficieta. V primeru zmanjšanega ali povečanega
koeficienta lahko predvidevamo že obstoječe ali pa nastajajoče bolečine v ledvenem delu hrbta,
ki se bodo stopnjevale, če se ne bo funkcionalno razmerje popravilo-uravnotežilo.
Meritev silovitosti mišic nog v centimetrih dolžine skoka z mesta v daljavo izkazuje, da ima
dobra polovica testirancev (52,7 %) odlično eksplozivnost, vzdržljivost in silovitost.
Meritev gibljivosti trupa v centimetrih v maksimalnem predklonu v sagitalni ravni hrbtenice je
pokazala, da ima velika večina (84,7 %) testirancev odlične rezultate.
Indeks telesne mase (ITM) 23,9 nakazuje, da sodijo testirani vzgojitelji iz pilotne študije na
zgornji rob skupine z normalno telesno maso (indeks med 18,5 do 24,9). Pri anketiranih
vzgojiteljih, ki so podatek o svoji telesni višini in teži poročali sami, je povprečen ITM 24,4.
Zaradi pričakovane pristranskosti v poročanju je lahko ta vrednost v resnici še nekoliko višja.
Precej verjetno je, da imajo vzgojitelji iz pilotne študije tako nekoliko manjši ITM od
povprečnih slovenskih vzgojiteljev.
Na podlagi rezultatov meritev testiranja izbranih gibalnih sposobnosti za fokusno skupino
vzgojiteljev ugotavljamo:
•

Zelo primerno gibljivost v ledvenem delu hrbta.

•

Nekoliko zmanjšano vzdržljivost moči trupa in hrbta.

•

Manjše neskladje med vzdržljivostjo moči trebušnih in hrbtnih mišic v korist hrbtnih
mišic.

•

Primerno silovitost in vzdržljivost mišic nog.

•

Nekoliko povečano telesno maso.

Razlage rezultatov sicer ne moremo posplošiti na celotno populacijo, ker gre za pilotno študijo
z omejitvami, ki izvirajo iz vzorca in vzorčenja kot so relativno majhen vzorec (131) merjencev,
testiranje je bilo izvajano v obdobju epidemije Covid-19, in izvedeno na prostovoljni osnovi.
Posploševanje tudi ni možno zaradi omejitev, ki izvirajo iz merskega inštrumentarija kot so
izbor baterije testov in morebitnih napak pri izvedbi testiranja.
Navkljub navedenim omejitvam, ki izvirajo iz raziskovalne metodologije pa lahko sklepamo,
da v študiji pridobljeni podatki kažejo, da izmerjeni vzgojitelji relativno primerno vzdržujejo
svoje gibalne sposobnosti, ki so pogoj za zdravju prijazno in delovno učinkovito opravljanje
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delovnih nalog vzgojitelja. Prav tako lahko domnevamo, da se z nadgradnjo baterije testov in s
primernim reprezentativnim vzorcem lahko s tovrstno metodologijo objektivno oceni delovne
fizične zmogljivosti vzgojitelja in oblikuje relevantne referenčne oziroma normativne podatke.
Zato predlagamo, da se prouči poskusno in postopno uvajanje tovrstnih meritev in sicer najprej
v prostovoljni obliki udeležbe, potem pa se meritve

uvede še v redno prakso letnega

ocenjevanja delavca, kot je to običaj v nekaterih zahtevnih poklicnih skupinah.
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3. DEL
ZAKLJUČEK IN PREDLOGI
Iz predmetne študije je razvidno, da predstavlja obravnavana problematika obremenitev na
delovnem mestu vzgojitelja, lahko že sistemsko težavo, ki negativno vpliva tako na zdravje kot
na delovno učinkovitost vzgojitelja. V nadaljevanju predstavljamo povzetek ugotovitev skladno
z namenom in cilji študije.
Vzgojitelji so nezadovoljni na delu zaradi prenizke plače in slabi(h) možnost(i) za
napredovanje
Največ nezadovoljstva je s plačo in možnostmi za napredovanje. Vsak peti vzgojitelj (21,1 %)
se na delu ne počuti dobro. Vzgojitelji so bolj zadovoljni z vsebino dela, stalnostjo zaposlitve,
delovnim časom, možnostmi za napredovanje in plačo v primerjavi s pomočniki. Med regijami
obstajajo značilne razlike pri možnostih za izobraževanje, napredovanje in delovnem času.
Težnja po zapustitvi poklica
Več kot polovica vzgojiteljev o zapustitvi poklica razmišlja občasno ali pogosto, vendar so
konkretne namere o zapustitvi poklica redkejše. Pomočniki vzgojiteljev pričakovano pogosteje
razmišljajo o zapustitvi poklica tudi zaradi nižje plače in vsebine dela. Na izobraževalnem polju
beležimo konstantno povpraševanje na dislociranem izrednem študiju študijskih programov
predšolske vzgoje za pridobitev poklica vzgojitelj, ki ga najpogosteje izberejo pomočniki
vzgojitelja.
Visoke samoocene lastne delovne uspešnosti
Beležimo pričakovane visoke ocene lastne uspešnosti. Prav dobro se je ocenilo 43 % , z oceno
odlično pa 52, %. Vzgojitelji so ocenili, da bi njihovo delovno uspešnost podobno ocenil tudi
nadrejeni, kar bi bilo v nadaljnjih študijah zanimivo proučiti. Skromnejše so ocene uspešnosti
pri delu v skupini. Obstajajo značilne razlike med regijami pri oceni delovne uspešnosti s strani
nadrejenega.
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Visoke samoocene strokovne usposobljenosti
Prisotne so tudi zelo visoke ocene strokovne usposobljenosti, kot prav dobro so jo vzgojitelji
samoocenili s 44,7 % in s 51, 4 % kot odlično. Pri vzgojiteljih je večji občutek usposobljenosti
za delo kot pri pomočnikih. Visoka samoocena delovne kompetentnosti je pričakovana.
Usposobljenosti ter informiranosti za delo v času epidemije Covid-19
Pri informiranosti o postopkih dela v času epidemije Covid-19 so ocene nekoliko nižje, kot prav
dobro so jo vzgojitelji samoocenili s 40,6 % in s 31, 8 % kot odlično. Pri vzgojiteljih je več
znanja s področja osebne higiene. Sposobnost prilagajanje na spremembe pogojev dela pa so
ocenili kot precej razvito s 44,6 % in kot zelo razvito 46,8 %.
Prisotnost stresa na delovnem mestu
Visoke ocene stresnosti poklica vzgojitelja/pomočnika vzgojitelja (ocena precej stresno 47,1 %
in zelo stresno 29,9 %). Močan stres največkrat povzročata dve stresni situaciji: preveliko
število otrok v skupini in prevelik hrup na delovnem mestu. Za vzgojitelje je delo na splošno
bolj stresno.
Prepoznana je izgorelost kot posledica stresa na delovnem mestu
Kar 26,3 % vzgojiteljev se počuti izgorele v veliki ali zelo veliki meri. Beležimo veliko
pozitivno povezanost (r = 0,62) med visoko oceno stresnosti in oceno izgorelosti. Med njimi ni
nobenih statističnih razlik glede delovnega mesta, starostne skupine in regije, kar kaže na
splošen pojav prepoznave izgorelosti med vzgojitelji.
Mobinga vzgojitelji ne zaznavajo
Pri večini udeležencev ni prepoznan pogost mobing. Med vrstami mobinga sta v pogostejši
obliki ignoriranje in nalaganje nerazumnih nalog. Vzgojitelji večkrat pridejo v konflikt z
nadrejenimi, kot s pomočniki vzgojiteljev.
Negativne ergonomske značilnosti delovnega mesta opredeljujeta prekomerni hrup in
prisilna drža
Vzgojitelji so zadovoljni z delovnim okoljem, ki ga ocenjujejo kot varno, zelo nezadovoljnih z
delovnimi pogoji je samo 2,8 %, nezadovoljnih 10,3 % ostali so delno ali povsem zadovoljni.
Osrednjo težavo predstavlja prekomerni hrup, kar 27 % vzgojiteljev meni, da povzroča močan
stres.
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Telesne obremenitve na delovnem mestu vzgojitelja so zahtevne
Prevladujejo statične in dinamične obremenitve velikih skupin mišic, ki telo vzdržujejo v
stoječem položaju. Pogosto so prisotne nefiziološke, prisilne drže, ki so asimetrično
obremenjene. Veliko je statičnih obremenitev in mišičnega neudobja v gibalih v predelih
spodnjega in zgornjega dela hrbta, zatilja, stegnih in mečih. Dlje časa trajajoče omenjene
prilagoditve organizma na delovne zahteve privedejo lahko do sindroma čezmerne
preobremenjenosti in bolezni gibal. Več kot polovica vzgojiteljev ocenjuje, da so telesne
obremenitve na delovnem mestu precej (43,2 %) in zelo zahtevne (15,3 %).
Vzgojitelji imajo zelo primerno telesno vzdržljivost
Testirani vzgojitelji so v povprečju zelo dobro telesno pripravljeni na telesne obremenitve, ki
so posledica opravljanja poklicnega dela. Tudi svoje lastno zdravstveno stanje ocenjujejo kot
dobro (59,0 %) ali zelo dobro (20,0 %). Povprečna telesna višina je 166,7 cm, telesna teža 68,2
kg. Skrbi nas lahko podatek, da je prekomerno težkih že 26,9 %, debelih pa 9,5 % (BMI).
Rezultat testa moč upogiba trupa znaša 155 sekund ter moč iztega hrbta 152 sekund pri čemer
je izračunan koeficient (moč trupa deljeno z močjo hrbta) v povprečju znaša 1,2. Rezultat skoka
v daljino z mesta je v povprečju 148 cm, predklon na klopci pa 51,5 cm.

Vzgojitelji

najpogosteje razvijajo svojo telesno vzdržljivost z vadbo enkrat tedensko (23,5 %), večkrat
tedensko pa je gibalno/športno aktivnih že 65,5 %, kar jih uvršča med nadpovprečno
športno/rekreativno aktivne. Pri posploševanju podatka pa moramo vendarle biti zadržani, ker
gre za samooceno vzgojiteljev.
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Predlogi
Skladno s konkretnimi cilji naše študije v nadaljevanju predstavljamo predloge oziroma nabor
ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje ugotovljenih psihosocialnih in psihofizičnih tveganj.
Omejili smo se na v študiji najbolj izstopajoče dejavnike tveganja in oblikovali:
•

Priporočila za zmanjšanje in/ali obvladovanje hrupa na delovnem mestu v vrtcu,

•

priporočila za zmanjšanje in/ali obvladovanje stresa na delovnem mestu v vrtcu in

•

priporočila za zmanjšanje in/ali obvladovanje prekomernih telesnih obremenitev na
delovnem mestu v vrtcu.

Priporočila za zmanjšanje in/ali obvladovanje stresa na delovnem mestu v vrtcu
V teoriji zasledimo, da intervencije, ki lahko zmanjšajo stres, delimo na tri ravni in sicer na
primarno, sekundarno in terciarno intervencijo (Geurts in Gründemann, 1999). Intervencijo
sestavlja kombinacija učinkovite preventive in učinkovitega spoprijemanja s stresom, ko se
manifestira. Uspešna intervencija, ki ima lahko multiplikativne učinke praviloma vključuje vse
vidike in področja posameznikovega delovanja tako na delovnem mestu kot v domačem okolju.
Primarna intervencija obravnava organizacijsko kulturo, delovne zahteve, svobodo odločanja
in kontrole, kariero in spremembe v organizaciji, vlogo v organizaciji, odnose v organizaciji in
socialno opor(o) ter zmanjševanje konfliktnosti med delom in domom (Geurts in Gründemann,
1999).
Sekundarna intervencija obravnava trening medosebnih odnosov, učenje ustreznega
kognitivnega stila ter obvladovanje časa in porabo metod sproščanja.
Terciarna intervencija vključuje svetovanje ter pomoč zaposlenim in dinamiko rabe prostih dni
in študijskega dopusta (Geurts in Gründemann, 1999).
Uspešno komuniciranje kot element organizacijske kulture vrtca
Upoštevajoč izsledke naše študije predlagamo, da vodstvo vrtca še bolj prisluhne in upošteva
smiselne ter utemeljene vzpodbude, predloge in želje sodelavcev na področju izboljšanja
delovnega mesta in zadovoljstva na delu. Predvsem naj vodstvo zaposlenim pravočasno
zagotovi informacije, ki so vezane na delovno mesto in ki jih vzgojitelj potrebuje za uspešno
opravljanje dela. Pri tem naj komuniciranje vsebuje, prirejeno po Martensu (1997):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direktnost,
osebni pristop,
etičnost in korektnost,
jasnost in konsistentnost,
ločitev dejstev od vašega lastnega mnenja,
fokusiranje na eno stvar,
hitro,
brez skritih pomenov,
večkratno ponavljanje svojih in sogovornikovih sporočil,
prilagodljivost glede na prejemnika sporočila in
preverjanje povratnih informacij glede razumevanja sporočila.

Sprostitvene tehnike
Priporočamo proaktivne tehnike soočanja s stresom, ki temeljijo na tehnikah obvladovanja in
predvsem sproščanja telesa. Učinki sprostitvenih tehnik so namreč povsem nasprotni učinkom
stresnega sindroma, ki sproža hormonski alarm v organizmu. Svetujemo individualne ali
organizirane terapije s področja dihalnih tehnik, čuječnosti, uporabo joge, avtogenega treninga,
meditacije. Primerne so tudi terapije s smehom, glasbo in kakovosten spanec.
Zdrav življenjski slog
Vsakodnevne gibalne/rekreativne aktivnosti zmerne intenzivnosti, zdrave prehranske navade,
primerna količina spanja in raba izbranih sprostitvenih tehnik lahko prispevajo k lažjemu
spoprijemanju s stresom. Še posebej priporočamo primeren vnos vode v organizem. Pri zaznavi
stresne situacije je celo priporočljivo popiti požirek vode, ker aktivacija žlez slinavk v ustih
spodbudi delovanje prefrontalnega korteksa, odgovornega za nadzor našega vedenja in
čustvovanja.
Sodelovanje v projektih za krepitev zdravja
Udeležba v sistemskih projektih, ki imajo za cilj promocijo zdravja prispeva k večji
ozaveščenosti zaposlenih in vodstev javnih zavodov o pomenu zdravja in dobrega počutja kot
uvajanju konkretnih ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev in večji varnosti in zdravju
zaposlenih v javnem sektorju (Podjed in Željeznov Seničar, 2016). Zato priporočamo
proaktivno sodelovanje in vključevanje v tovrstne nacionalne in lokalne projekte, programe in
aktivnosti.

53

Priporočila za zmanjšanje in/ali obvladovanje hrupa na delovnem mestu v vrtcu
Pomemben stresni dejavnik, ki lahko negativno vpliva na delovno učinkovitost in na zdravje
zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kot kažejo rezultati naše študije, predstavlja
izpostavljenost hrupu. Iz študija domače (Kacjan Žgajnar, 2016) in tuje literature (Sjödin idr.
2014; Eysel Gosepath idr. 2010) smo povzeli priporočila za zmanjšanje in/ali obvladovanje
hrupa na delovnem mestu v vrtcu.
•

Dosledno izvajanje zakonodaje na ravni zaščite pred hrupom vseh uporabnikov (otrok,
zaposlenih), uvedbo stalnega izobraževanja vzgojiteljev, staršev in otrok, uporabo manj
hrupnih igrač in dvig zavesti v javnosti. Alternativni ukrepi vključujejo uvedbo več
mirnih dejavnosti v rednem delovnem dnevu (Kacjan Žgajnar idr., 2013).

•

Nižje ravni hrupa so izmerili v igralnicah z novo opremo, kjer so namestili zvočno
izolirane stene (t = 9,16; p = 0,001), in novimi igračami, kjer so prehrupne igrače
nadomestili z manj hrupnimi (t = 77,34; p = 0,001), ter v igralnicah, kjer so otroke
poučili o zvoku, hrupu in okvarah sluha (t = 3,33; p = 0,02), (Sjödin idr. 2014).

•

Ko so otroke poučili o hrupu in škodljivostih ter namestili »svetlobni semafor za hrup«,
so se ravni hrupa znižale tako pri vzgojiteljevem ušesu (iz 81,43 ± 1,26dB (A) na 80,77
± 0,98dB(A)) kot v igralnici (iz 72,13 ± 0,78dB(A) na 69,83 ± 2,64dB (A), (Eysel
Gosepath idr. 2010).

Priporočila za zmanjšanje in/ali obvladovanje prekomernih telesnih obremenitev na
delovnem mestu v vrtcu
Priporočila smo zasnovali v dveh sklopih: Ergonomska priporočila za preprečevanje poškodb
pri delu vzgojitelja in kineziološka priporočila za krepitev pri delu posebej obremenjenih in
izpostavljenih mišic/mišičnih skupin.
Ergonomska priporočila za preprečevanje poškodb pri delu vzgojitelja
Z vidika ergonomskega razumevanja rezultatov testiranja izbranih gibalnih sposobnosti za
delovno mesto vzgojitelja veljajo naslednja ergonomska načela:
•

Vzgojitelj naj opravlja manipulativna dela z rokami tako, da ima sproščena ramena,
komolce neposredno ob telesu, dihanje naj bo aktivnosti primerno, telo naj bo umirjeno.

•

Delo z iztegnjenimi rokami naj bo izjema, prav tako sklanjanje trupa z iztegnjenimi
nogami pri npr. pobiranju igrač. V tem primeru je priporočljivo počepanje.
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•

Ko vzgojitelj rokuje z didaktičnimi pripomočki naj si jih postavi v ravnino dela, ki naj
bo prilagojena njegovi telesni višini in čim bližje telesu.

•

Vleka, potisk in obračanje didaktičnih materialov, pripomočkov, orodij, igrač-zlasti
težjih, naj se izvaja z obema rokama hkrati in z ravnim hrbtom.

•

Vsa dviganja bremen naj se izvršijo z ravnimi nogami in iztegnjenimi rokami brez
zasukov trupa.

•

Dvigovanja bremen naj se praviloma izvajajo s pomočjo počepa.

•

Statične obremenitve različnih prisilnih drž naj se zmanjša s spreminjanjem položaja
dela in kratkimi kompenzacijskimi aktivnimi odmori za razbremenitev.

•

Vzgojitelj naj delovne aktivnosti izvaja na svoji komolčni višini, pri čemer, ko dela z
uporabo sile v rokah (premikanje, dvigovanje, prestavljanje, potiskanje, vlečenje…) pa
delo izvaja pod komolčno višino. Tovrstnemu delu naj se praviloma izogiba, ker
prispeva k mikro poškodbam.

•

Predlagamo čim več obojeročnega, simetričnega opravljanja dela, zmanjšajo naj se
števila ponavljajočih se gibov. Vsa bremena naj se premikajo z obema rokama in kolikor
je le mogoče, ravnim hrbtom.

•

Priporočamo, da se vzgojitelj pri opravljanju delovnih nalog izogiba vsem hitrim in
močnim zasukom (torzijam) trupa in se obrne s celim telesom k predmetu prenašanja,
dviganja, potiskanja, vlečenja in podobnimi aktivnostmi ravnanja z bremeni.

Kineziološka priporočila za krepitev pri delu posebej obremenjenih in izpostavljenih
mišic/mišičnih skupin
•

Pri vzgojiteljicah z zmanjšano vzdržljivostjo moči mišic upogibalk trupa, priporočamo
naj z redno in sistematično vadbo krepijo le-te.

•

Pri tistih, ki imajo zmanjšano vzdržljivost moči mišic iztegovalk trupa, pa naj te mišice
okrepijo pri čemer naj sledijo načelu, da sta obe skupini mišic usklajeno razviti in tako
ugodno vplivata na položaj medenice in hrbtenice ter lahko tako preprečujeta ali
zmanjšujeta bolečine v križu.

•

Za vsako mišico in mišično skupino velja pravilo sorazmernosti, bolj je okrepljena, manj
je možnosti, da bo povzročila poškodbo pri večjih obremenitvah. Pomembna je
uravnotežena in skladna krepitev vseh glavnih mišic.
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•

Pri zmanjšanju gibljivosti v ledvenem delu trupa svetujemo izvajanje kompleksa
krepilno razteznih vaj, ki bodo izboljšale gibljivost v tem delu hrbta in posledično lahko
preprečile ali zmanjšale bolečine v križu.

•

Vzgojiteljicam z zmanjšano silovitostjo moči mišic nog priporočamo načrtno in dlje
trajajočo vadbo za postopen razvoj mišic nog in tudi aerobno vadbo, ki bo povečala
splošno telesno vzdržljivost, da bodo posledično izboljšale dejavnike tveganja zdravja
in ohranjale oz. okrepile delovno učinkovitost.

•

Pristojnemu ministrstvu in upravam vrtcev predlagamo, da prouči o poskusnem in
postopnem uvajanju meritev fizičnih zmogljivosti vzgojiteljev. Sprva v prostovoljni
obliki udeležbe vzgojiteljev, potem pa se meritve še uvede v redno prakso letnega oz.
obdobnega ocenjevanja delavca, kot je to običaj v nekaterih zahtevnih poklicnih
skupinah.
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
VPRAŠALNIK O PSIHOSOCIALNIH OBREMENITVAH VZGOJITELJEV

Spoštovani!

Cilj

študije je ugotoviti

psihosocialna ter

psihofizična tveganja vzgojiteljev in

pomočnikov vzgojiteljev na delovnem mestu v vrtcu ter pripraviti nabor ukrepov za
preprečevanje le-teh. Vprašalnik je anonimen, za odgovore boste potrebovali okrog 10 minut.
Prosim vas, da preberete vsa vprašanja in možne odgovore ter se odločite za tisti odgovor, ki
bo najbolje predstavljal vaše osebno mnenje.
Zahvaljujem se vam za trud, ki ga boste vložili v izpolnjevanje tega vprašalnika.

Dr. Iztok Retar
Zadovoljstvo z delom
Prosimo, odgovorite na vprašanja o zadovoljstvu z različnimi vidiki dela vzgojitelja.
Kako zadovoljni ste…
... s sodelavci?
... z varnostjo pri delu?
... z vsebino dela?
... s stalnostjo zaposlitve?
... z delovnimi pogoji (oprema, prostori)?
... z neposredno nadrejenim?
... z možnostmi za izobraževanje?
... z delovnim časom?
... z možnostmi za napredovanje?
62

... s plačo?
1 – Zelo nezadovoljen/a
2 – Nezadovoljen/a
3 – Delno zadovoljen/a
4 – Zadovoljen/a
5 – Zelo zadovoljen/a

Prosimo, označite strinjanje s spodnjimi trditvami.
Zadovoljen/a sem s tem, kar naredim na delovnem mestu.
Na delu se počutim dobro.
1 – Sploh se ne strinjam
2 – Se ne strinjam
3 – Delno se strinjam
4 – Se strinjam
5 – Se popolnoma strinjam
Samoocena delovne uspešnosti
Prosimo, odgovorite na spodnja vprašanja o vaši delovni uspešnosti.
Kako bi ocenili lastno delovno uspešnost?
Kako mislite, da bi delovno uspešnost ocenil vaš nadrejeni?
Kako bi ocenili vašo delovno uspešnost pri delu v skupini?
1 – Nezadostno
2 – Zadostno
3 – Dobro
4 – Prav dobro
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5 – Odlično
Ocena lastne usposobljenosti
Prosimo, odgovorite na spodnja vprašanja o vaši usposobljenosti za delo.
Menim, da sem dobro usposobljen za opravljanje svojega dela.
1 – Sploh se ne strinjam
2 – Se ne strinjam
3 – Delno se strinjam
4 – Se strinjam
5 – Se popolnoma strinjam
Kako ocenjujete vašo informiranost o pravilnih postopkih dela vzgojitelja v času epidemije
Covid-19?
sploh nisem sem nekoliko sem
informiran

informiran

precej sem

informiran

zelo

informiran

Ocenite, koliko so pri vas razvite navedene delovne kompetence za opravljanje nalog vzgojitelja
v času epidemije Covid-19.
sploh ni je nekoliko je precej je
1. Znanje

s

razvita

razvita

razvita

razvita

1

2

3

4

in 1

2

3

4

varnega 1

2

3

4

področja

osebne higiene
2. Osnovno

zelo

znanje

preprečevanja
širjenja okužbe
3. Sposobnost
zagotavljanja

in zdravega okolja
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4. Prilagajanje
spremembe

na
pogojev 1

2

3

4

dela

Stres na delovnem mestu
Spodaj so navedene različne stresne situacije oz. dogodki, s katerimi se srečujete pri svojem
delu v vrtcu. Prosimo vas, da pri vsaki situaciji na petstopenjski lestvici označite, v kolikšni
meri pri vas povzročajo občutek stresa.
Vzpostavljanje in vzdrževanje discipline v vrtcu
Nasilje med otroci
Delo z otroci s posebnimi potrebami
Slaba komunikacija med sodelavci
Neodgovorno in nevestno delo sodelavcev
Pomanjkanje toplih, odprtih odnosov s kolegi
Vmešavanje staršev v pedagoško delo
Vmešavanje staršev v dnevno rutino v vrtcu
Pomanjkanje podpore staršev, ko gre za vprašanja discipline pri otrocih
Opravljanje administrativnih nalog
Opravljanje velikega števila različnih nalog
Preveč otrok v skupini
Uresničevanje ciljev iz kurikula
Slabo pripravljeni in vodeni sestanki
Neupoštevanje vzgojiteljevih mnenj in pobud s strani vodstva
1 - Situacija ne povzroča stresa.
2 - Situacija povzroča blag stres.
3 - Situacija povzroča srednje močan stres.
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4 - Situacija povzroča močan stres.
5 - Situacija povzroča izjemno močan stres.
Ocenite, kako stresno je delo vzgojitelja na splošno.
1 - ni stresno
2 - zmerno
3 - močno
4 - izjemno
Telesna pripravljenost in obremenitve
Prosimo, odgovorite na spodnja vprašanja o telesnih obremenitvah na delovnem mestu in o vaši
telesni pripravljenosti.
Telesne obremenitve na delovnem mestu…
1 – …sploh niso zahtevne
2 – …so nekoliko zahtevne
3 – …so precej zahtevne
4 – …so zelo zahtevne
Moja telesna pripravljenost je…
1 – zelo slaba
2 – slaba
3 – niti slaba, niti dobra
4 – dobra
5 – zelo dobra
Zapustitev poklica
Prosimo, odgovorite na spodnja vprašanja v povezavi z zapustitvijo poklica.
Kako pogosto razmišljate, da bi zapustili poklic vzgojitelja?
1 - Nikoli
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2 - Občasno
3 - Pogosto
Ali nameravate zapustiti vzgojiteljski poklic v naslednjih 6 mesecih?
1 - Da
2 – Ne

Izgorelost
Naslednji sklop vprašanj je povezan z morebitnimi občutki izgorelosti v povezavi z vašim
delom.
Ali ste izmučeni ob koncu delovnega dne?
Ali ste zjutraj izčrpani ob misli na nov delovni dan?
Ali se vam zdi vsaka delovna ura utrujajoča?
Ali imate dovolj energije za družino in prijatelje v prostem času?
Ali je vaše delo čustveno naporno?
Ali vas vaše delo frustrira?
Ali se počutite izgoreli zaradi vašega dela?
1 – Sploh se ne strinjam
2 – Se ne strinjam
3 – Delno se strinjam
4 – Se strinjam
5 – Se popolnoma strinjam

Mobing
Prosimo, odgovorite na vprašanja, ki sprašujejo po različnih vidikih mobinga na delovnem
mestu.
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Kako pogosto vaši sodelavci/nadrejeni kritizirajo vaše delo?
Kako pogosto vas vaši sodelavci/nadrejeni ignorirajo?
Kako pogosto vam vaši nadrejeni dodeljujejo nerazumne naloge?
Kako pogosto se vam vaši sodelavci/nadrejeni posmehujejo pred drugimi?
Kako pogosto pridete v konflikt z vašimi sodelavci/nadrejenim?
1 - Nikoli
2 - Enkrat ali večkrat na leto
3 - Enkrat ali večkrat na mesec
4 - Enkrat ali večkrat na teden
5 – Dnevno
KSJS
Študija poteka pod okriljem Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.
Kako dobro poznate delovanje Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije?
1 - Ne poznam
2 - V majhni meri
3 - Delno
4 - V veliki meri
5 – V zelo veliki meri
Kaj bi po vašem mnenju za izboljšanje psihofizičnega zdravja vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev lahko naredil sindikat?
___________________________________________________________________________
_______
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Demografski podatki
Vprašanja v tem sklopu so povezana z osebnimi in delovnimi podatki. Odgovori so ključnega
pomena za študijo in so namenjeni izključno za potrebe statistične analize. Ostali bodo
anonimni in zaupni.
Obkrožite oziroma dopišete ustrezen odgovor.
Spol: M

Ž

Starost: ______let
Telesna teža: ______kg.
Telesna višina: ______cm.
Katera je najvišja stopnja formalne izobrazbe, ki ste jo dosegli?
1 - Srednješolska izobrazba
2 - Višješolska izobrazba
3 - Višja/strokovna izobrazba
4 - Visoka/univerzitetna izobrazba
5 - Magisterij
6 – Doktorat
Na katerem delovnem mestu ste zaposleni?
1 – Vzgojitelj predšolskih otrok
2 - Pomočnik vzgojitelja
Koliko let ste že zaposleni v vrtcu?
_______let
Ali trenutno delate z otroci prve ali druge starostne skupine?
1 – Prva starostna skupina
2 – Druga starostna skupina
Kakšnega tipa je vaša organizacija?
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1- Javni zavod
2- Zasebni vrtec
V kateri regiji se nahaja vaš vrtec?
1 - Osrednjeslovenska
2 - Gorenjska
3 - Goriška
4 - Obalno-kraška
5 - Primorsko-notranjska
6 - Jugovzhodna Slovenija
7 - Posavska
8 - Zasavska
9 - Savinjska
10 - Koroška
11 - Podravska
12 – Pomurska
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PRILOGA 2: IZJAVA O SODELOVANJU NA TESTIRANJU

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.«

Izjava o sodelovanju na testiranju izbranih fizičnih/gibalnih sposobnosti: vzdržljivosti, moči in
gibljivosti vzgojiteljev v sklopu študije psihofizičnih obremenitev vzgojiteljev v vrtcu.

Spodaj podpisan/a:
Ime

Starost

Priimek

Telesna teža

Telesna višina

BM Indeks-vpiše
organizator

V (vzgojitelj)
PV (pomočnik
vzg. )

izjavljam, da prostovoljno in na lastno odgovornost sodelujem v študiji in da sem seznanjen/a s testi
in navodili za varno izvedbo testiranja ter da nimam nobenih zdravstvenih težav, zaradi katerih bi
lahko imela zdravstvene probleme zaradi testiranja.
Izjavljam, da v zadnjih 14 dneh nisem imela kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana
telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek
pomanjkanja zraka), driska oz. je sem bil(a) v tem obdobju zdrav(a); 2. v zadnjih 14 dneh nisem bil v
stiku z osebo, ki je kazala znake in simptome, sumljive za COVID-19.
Izvajalec testiranja zagotavlja, da se bodo zbrani podatki uporabili izključno v raziskovane namene in
bodo obravnavani anonimno.
Datum:
Podpis:__________________________________________
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PRILOGA 3: PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH/GIBALNIH DEJAVNOSTI ZA
KREPITEV ZDRAVJA
Priporočila za izvajanje športnih/gibalnih dejavnosti za krepitev zdravja

Naše zdravje že dolgo ni več samo odsotnost bolezni, ampak zdrav življenjski slog. Danes je
za zdrav način življenja značilno upoštevanje pravilnih prehranjevalnih navad, uravnavanje
telesne mase, primerna in zadostna telesna dejavnost, opustitev škodljivih navad in
obvladovanje stresa. V priporočilih se bomo posvetili telesni dejavnosti-primernim
gibalnim/športnim vsebinam.
Zbrani nasveti, priporočila in smernice vam bodo pomagali pri izbiri katere, vam primerne
gibalne vsebine, boste izbrali ter kako, koliko in na kakšen način jih boste zdravju prijazno
izvajali. Redno in sistematično ukvarjanje s primerno gibalno/športno aktivnostjo lahko vpliva
na zmanjševanje in odpravljanje negativnih psihofizičnih učinkov dela, krepi vaše zdravje in
delovno učinkovitost. To pomeni predvsem ustrezno telesno pripravo. Ustrezna telesna
priprava zagotavlja usklajenost delovanja treh ključnih sistemov za ohranjanje stabilnosti:
pasivni (skeletno-vezivni sistem), aktivni (mišični sistem) in nadzorni sistem (živčni sistem)
(Panjabi, 1992). Ustrezna telesna priprava je sestavljena iz premišljene gibalne/športne
aktivnosti (kot na primer: hoja, tek, kolesarjenje, plavanje…) in specialne gibalne/terapevtske
vadbe pod vodstvom kineziologa. Ta koncept omogoča razvoj deficitarnih sposobnosti hkrati
pa izkoristimo pozitivne učinke športne aktivnosti (Hoffman in Harris, 2009).
Obseg izvajanja športnih/gibalnih dejavnosti za krepitev zdravja je opredeljena z obremenitvijo
(količina, intenzivnost in pogostost vadbe) (Bompa, 2006). Vse tri dejavnike je potrebno
uskladiti, da so primerni za raven posameznikove pripravljenosti.
Trikrat tedensko izvajanje športnih/gibalnih dejavnosti na delovnem mestu in/ali v prostem času
zadošča za razvoj ali ohranjanje optimalno razvitih temeljnih gibalnih sposobnosti (McGill in
Karpowicz, 2009) kot so ravnotežje, moč, koordinacija ter funkcionalne sposobnosti
vzdržljivosti. Vadbo gibljivosti pa je smiselno izvajati vsakodnevno (Murase, Fujita in Yano,
2017; Vidal Conti, 2004).
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Pri tedenski frekvenci je pomembna količina in intenzivnost izvajanja športnih/gibalnih
dejavnosti.
Na količino športnih/gibalnih dejavnosti vpliva predvsem:
•

število ponovitev,

•

število serij in

•

število vaj v eni vadbeni enoti.

Količina športnih/gibalnih dejavnosti govori o skupni kvantiteti dejavnosti in je pomemben
kriterij za vadbo z vidika varnosti kot tudi pozitivnih učinkov na vadečega. Količino
športnih/gibalnih dejavnosti je potrebno postopno spreminjati zaradi popestritve dejavnosti,
zmanjševanje tveganja za preobremenitev, predvsem zaradi fiziološke prilagoditve organizma
na obremenitve (Enoka, 2015). Količina vaj je povezana s tehniko izvedbe. Vadeči najprej
usvojijo pravilno tehniko in s tem zagotovijo kakovost izvajanja športnih/gibalnih dejavnosti.
Pomemben pokazatelj količine, torej zadostnega števila ponovitev, je ne samo pojav
utrujenosti, temveč tudi upad kakovosti izvedbe vaj in s tem povezan odstop od idealnega
modela gibanja (Kolar, Samardžija P. in Veličković, 2015). Ko upade kakovost izvedbe je to
znak za prekinitev, saj potem več ne zagotavljamo medmišični in medsklepne koordinacije, kar
lahko pripelje tudi do neželenih učinkov (Bompa, 2006; Ušaj, 2003).
Intenzivnost vadbe je poleg količine najpomembnejši dejavnik pri določanju obremenitve.
Mera za intenzivnost je odstotek največjega bremena, ki ga posameznik ob pravilni tehniki
premaga enkrat (Komi, 2003). Ker je taka meritev zahtevna z vidika kakovosti izvedbe,
predvsem pa varnosti izvedbe, se v praksi uporabljajo meritve po principu maksimalnega števila
ponovitev občasno pa kineziolog sam, subjektivno, po Borgovi lestvici (G. Borg, Hassmén in
Lagerström, 1987; G. A. Borg, 1982) presodi o intenzivnosti športnih /gibalnih dejavnosti. Ta
izhodišča so pomembna zaradi varnosti vadbe in učinkovitega načrtovanja dejavnosti
(Samardžija, 2017). Kakovostno načrtovanje intenzivnosti nam omogoča da boljše
razumevanja vpliva vaje na telo. Primer: če je število večje od 15 ponovitev, oseba razvija
vzdržljivost v moči, v primeru, da je število ponovitev vaje manjše od 15 ponovitev, bomo
vzpodbujali razvoj mišične jakosti in moči (Bompa, 2006; Ušaj, 2003).
Pomembna načela za varno in učinkovito izvajanje športnih/gibalnih dejavnosti za krepitev
zdravja so: postopnost, varnost, primernost dražljaja in prilagodljivost (Samardžija, 2017). S
tem namenom, so v nadaljevanju predstavljeni modeli vadbenih enot, ki uresničujejo navedena
načela.
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Preglednica 26: Model vadbene enote
Začetni del – ogrevanje

Glavni del – obhodna
vadba
Razvoj gibalnih
sposobnosti in lastnosti

Zaključni del – ohlajanje in
umirjanje
Zmanjšati mišični tonus po vadbi
Umiriti srčni utrip in ritem
dihanja, da telo pripravimo na
regeneracijo. Preklop
simpatičnega živčnega delovanja
v parasimpatično živčno
delovanje.

Namen

V ogrevalnem delu pripravimo
telo na napor, ki bo sledil med
vadbo, in sicer tako, da
pospešimo prekrvavitev in
razgibamo mišice ter sklepe, da
jih pripravimo na obremenitve.

Čas trajanja

8 min

20 min

8 min

Vsebine

Stopanje na mestu
Aktivna gibljivost

Vaje za stabilizacijo
Vaje za moč
Specifične vaje za moč
Vaje za ravnotežje

Dihalne vaje
Pasivna gibljivost-raztezanje brez
pomoči drugih.

Iz kineziološkega zornega kota v raziskavi, ugotavljamo na delovnem mestu pri vzgojiteljih v
vrtcu pomanjkljivosti v moči in vzdržljivosti iztegovalk trupa, upogibalk trupa, razmerjem med
iztegovalkami in upogibalkami trupa, gibljivostjo v ledvenem delu in močjo iztegovalk kolena.
V vsakodnevnem delu, navedene pomanjkljivosti lahko negativno vplivajo na zdravje, splošno
počutje in delovno učinkovitost. Skladno z izsledki raziskave in s ciljem krepitve zdravja na
delovnem mestu vzgojitelj v vrtcu, v nadaljevanju podajamo kineziološka priporočila za
izvajanje športnih/gibalnih dejavnosti za krepitev pri delu posebej obremenjenih in
izpostavljenih mišic/mišičnih skupin.

A. Pri vzgojiteljicah z zmanjšano vzdržljivostjo moči mišic upogibalk trupa, priporočamo
naj z redno in sistematično vadbo krepijo le-te.
Preglednica 27: Priporočene vaje za krepitev in razvoj vzdržljivosti mišic upogibalk trupa

Deadbug

Stabilizacijska

Število ponovitev
(dinamične) oz čas
izvajanja (statične)
12x vsaka diagonala

Plank

Stabilizacijska

45-60s

Vaje

Namen

Odmor med
serijami
1-2min

1-2min

Opis vaje
Leže na hrbtu, roki sta
iztegnjeni proti stropu, nogi
pokrčeni (90° v kolku in
kolenu). Istočasno iztegujemo
diagonalno roko in nogo čim
bolj vodoravno s podlago.
Ledveni del hrbta mora biti ves
čas v stiku s podlago - ves čas
napet trebuh, popek vlečemo
navznoter.
Mešana opora na komolcih.
Komolci so pod rameni,
stopala v širini ramen. Gležnji,

Opomba
Vajo si lahko
otežimo s težjim
bremenom, ki ga
držimo v roki. Za
težjo različico vaje
lahko obe roki ali
nogi hkrati
spuščamo proti
tlom.
Za težjo različico
vaje lahko oporo
držimo samo z eno
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boki, ramena in glava so v isti
liniji. Lopatice so v protrakicji
(občutek ko, da bi se želeli
odrinit od tal), hrbtenica pa je v
nevtralnem položaju.
Opora na komolcu in stopalih.
Komolec pod ramenom, druga
roka je v boku, nogi iztegnjeni.
Notranji strani gležnjev sta v
stiku. S trupom smo ves čas
obrnjeni pravokotno na
podlago, držimo linijo gleženjkoleno-kolk-rama, in hrbtenico
v nevtralnem položaju

Stranski plank

Stabilizacijska

40s

1-2min

Iz planka v položaj
sklece in nazaj

Stabilizacijska

10-15x

1-2min

Položaj sklece +
izteg diagonalne
roke in noge

10x vsaka diagonala

1-2min

Stabilizacijska

Joga šalčka

Stabilizacijska

30-45s

1-2min

Zapiranje knjige

Moč

10-15x

2-3min

Leže na hrbtu, roki iztegnjeni
za glavo, nogi iztegnjeni in
dvignjeni od podlage.
Istočasno preneseš roki nad
sabo, dvigneš zgornji del trupa
in potegneš kolena proti sebi. Z
rokami se dotaknemo gležnjev.

Farmer walk

Stabilizacijska

20m

1-2min

Trebušnjaki

Moč

10-15x

2-3min

V eni roki ob telesu držimo
utež (šolsko torbo, vrečo
krompirja ali jabolk, galon
vode, itd.) . Hodimo
vzravnano, prsa ven, ramena
nazaj in navzdol, napet trup, ne
nagibamo se levo in desno
Leže na hrbtu, roki na prsih,
nogi pokrčeni, stopala na tleh.
Dvigamo zgornji del trupa čim
bolj proti kolenom. Med
ponovitvami se ne “odbijamo”
od tal, ves čas imamo stopala

Iz položaja planka v položaj
sklece in nazaj. Stopala v širini
ramen. Sprednja opora
(komolec/dlan) vedno pod
ramenom. Iz opore na
komolcih, najprej postavimo
eno roko pod ramo, nato še
drugo in se dvignemo. Ves čas
linija pete-kolk-rame-glava,
minimalne rotacije v trupu in
nevtralni položaj hrbtenice.
Ves ča izvedbe vaje stiskamo
trebušne mišice.
Opora na iztegnjenih rokah in
nogah (položaj sklece).
Dlani sta pod ramenoma.
Izmenično dvigujemo
diagonalni roko in nogo v
vodoravno linijo peta-kolkrama-dlan. Zadržujemo položaj
2 sekundi in se vrnemo v
začetni položaj. Hrbtenica ves
čas v nevtralni legi, minimalne
rotacije v trupu. Pred dvigom
diagonale stisnemo trebušne
mišice.
Leže na hrbtu, nogi pokrčeni
(90° v kolku in kolenu), roki
iztegnjeni ob telesu čim dlje,
glava dvignjena od podlage.
Ledveni del hrbta mora biti ves
čas v stiku s podlago - ves čas
napet trebuh, popek čim bližje
tlom

roko ali nogo, ali kar
samo z diagonalno
roko in nogo.
Za težjo različico
lahko zgornjo roko
spuščamo in
dvigamo od tal pred
telo (izvajamo
horizontalni odmik
v ramenu – po želji
lahko v roko
primemo tudi
dodatno breme –
npr. plastenko z
vodo)

Vajo si lahko
otežimo tako da
roke in noge
iztegnemo stran do
sebe in olajšamo
tako da noge
pokrčimo v kolenih
ter roke pokrčimo
ob telo.
Vajo si lahko
otežimo tako da
roke in noge
iztegnemo stran do
sebe in olajšamo
tako da noge
pokrčimo v kolenih
ter roke pokrčimo
ob telo.
Vajo si lahko
otežimo s težjim
bremenom.

Vajo si lahko
otežimo iztegom rok
za glavo ali z
bremenom, ki ga
držimo na prsih.
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Joga šalčka z
izmeničnim
prenosom rok na
levo in desno stran
telesa (Russian
twist)

Moč

10-15x

2-3min

Gosenica

Stabilizacijska

6-8

2-3min

na tleh, roki na prsih, ledveni
del hrbta v stiku s tlemi.
Sede, noge rahlo pokrčene in
dvignjene od podlage. Ves čas
smo s trupom nagnjeni rahlo
nazaj, držimo prsa ven, rame
nazaj, brado not in imamo
raven hrbet. Z rokami
prenašamo težo iz leve na
desno stran prot tlom. V trupu
naj bo čim manj premikov in
rotacij. Za težjo izvedbo v
lahko v roke primemo dodatno
breme (šolsko torbo ali
plastenko z vodo).
Opora na dlaneh in prstih na
nogi. Roke in noge iztegnjene
in v širini ramen, dlani sta pod
rameni. Izmenično premikamo
dlani vedno bolj naprej, do
položaja ko še nekako lahko
zadržimo hrbtenico v
nevtralnem položaju, nato jih
začnemo premikati nazaj do
začetnega položaja. Hrbtenica
ves čas v nevtralnem položaju,
čim manj rotacij v trupu

Vajo si lahko
otežimo s težjim
bremenom.

B. Pri vzgojiteljicah, ki imajo zmanjšano vzdržljivost moči mišic iztegovalk trupa, pa naj
te mišice okrepijo pri čemer naj sledijo načelu, da sta obe skupini mišic usklajeno razviti
in tako ugodno vplivata na položaj medenice in hrbtenice ter lahko tako preprečujeta ali
zmanjšujeta bolečine v križu.

Preglednica 28: Priporočene vaje za krepitev in razvoj vzdržljivosti mišic iztegovalk trupa

Bird dog

Stabilizacijska

Število ponovitev
(dinamične) oz čas
izvajanja (statične)
10x vsaka diagonala

Reverse hyper
(izteg nog leže na
klopi)

moč

10x

VAJA

Namen

Odmor med
serijami
1-2min

2-3min

Opis vaje

Opomba

Opora na diagonalni dlani in
kolenu. Oporna roka
iztegnjena, dlan pod ramenom,
koleno oporne noge pod
kolkom. Prosta roka in noga
sta ves čas dvignjeni od
podlage. Istočasno ju tekoče
iztegujemo naprej oziroma
nazaj (v linijo peta-kolenokolk-rama-dlan) in krčimo,
tako da se z njima pod telesom
z roko dotaknemo kolena.
Hrbtenica ves čas v nevtralnem
položaju, ni rotaciji v telesu
(bokih).
Leže na trebuhu na dvignjeni
podlagi (klopca,...) z medenico
v zraku. Nogi se ne dotikata
podlage. Iztegnjeni nogi
dvigujemo istočasno od bližine
tal, do meje ko so kolena na
višini bokov. Ne naredimo
velike ekstenzije ledvene
hrbtenice v zgornjem položaju
- napet trebuh, izteg z nogami
v dolžino, ne višino,
kontroliran dvig

Vajo si lahko
otežimo tako, da v
roko primemo
dodatno breme, ali
roko in nogo, ki sta
oprti na teh
postavimo bližje isti
liniji (povečan
rotacijski navor)

Vajo si lahko
otežimo z iztegom
nog ali olajšamo z
upogibom kolen.
Vajo si lahko
otežimo tudi z
dodajanjem bremena
(preme stiskamo
med nogama)
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Dvig trupa leže na
trebuhu

moč

10x

1-2min

Mrtvi dvig

moč

8-10x

2-3min

Upogib kolkov stoje

moč

8-10x

2-3min

Leže na trebuhu
izteg diagonalne
roke/noge

Stabilizacijska

12x

1-2min

Superman

Stabilizacijska

8x

1-2min

Opora na vseh
štirih, kolena so v
zraku + izteg noge

Stabilizacijska

8x vsako nogo

1-2min

Leže na trebuhu, roki
iztegnjeni nad glavo, nogi
iztegnjeni v širini ramen, glava
rahlo dvignjena, pogled v
podlago. Dvigujemo zgornji
del trupa in roki najprej rahlo
od podlage, nato izteg ni v
višino ampak v daljino. Dvig
kontroliran, brez velike
ekstenzije v ledvenem delu
hrbta
Noge so v širini ramen, prsti na
nogah so lahko rahlo usmerjeni
navzven. Hrbet je v nevtralnem
položaju, pogled je usmerjen
naprej. V rokah držimo šolsko
torbo. V tem položaju se
predklonimo prot tlom.
Gibanje je izvedeno v kolkih,
boki potujejo rahlo nazaj.
Hrbet je v nevtralnem
položaju, trebušne mišice so
napete. Torba potuje prot tlom
ob telesu.
Noge so v širini ramen, prsti na
nogah so lahko rahlo usmerjeni
navzven. Hrbet je v nevtralnem
položaju, pogled je usmerjen
naprej. Na ramenih imamo
šolsko torbo. V tem položaju
se predklonimo prot tlom.
Gibanje je izvedeno v kolkih,
boki potujejo rahlo nazaj.
Hrbet je v nevtralnem
položaju, trebušne mišice so
napete.
Leže na trebuhu, roki
iztegnjeni nad glavo, nogi
iztegnjeni v širini ramen, glava
rahlo dvignjena, pogled v
podlago. Istočasno dvigujemo
diagonalno roko in nogo
najprej rahlo od podlage, nato
izteg ni v višino ampak v
daljino. Dvig kontroliran, brez
zvijanja levo/desno in velike
ekstenzije v ledvenem delu
hrbta
Leže na trebuhu, roki
iztegnjeni nad glavo, nogi
iztegnjeni v širini ramen, glava
rahlo dvignjena, pogled v
podlago. Istočasno dvigujemo
zgornji del trupa, roki in nogi
najprej rahlo od podlage, nato
izteg ni v višino ampak v
daljino. Dvig kontroliran, brez
velike ekstenzije v ledvenem
delu hrbta
Opora na dlaneh in prstih na
nogi. Roki iztegnjeni z dlanmi
pod rameni, kolena pod kolki.
Iztegnemo eno nogo – kot da
bi se želeli podaljšati. Med
iztegom noge je trup v
nevtralnem položaju (stiskamo
trebušne mišice).

Vajo si lahko
otežimo tako, da
pred sebe iztegnemo
roke (v roke lahko
primemo tudi
dodatno breme)

Vajo si lahko
otežimo s težjim
bremenom.

Vajo si lahko
otežimo s težjim
bremenom.

Vajo si lahko
otežimo s težjim
bremenom, ki ga
držimo v roki.

Vajo si lahko
otežimo s težjim
bremenom, ki ga
držimo v rokah.

Vajo si lahko
otežimo tako, da
oporno roko in nogo
postavimo v isto
linijo (povečamo
rotacijski navor).

C. Pri ugotovitvi zmanjšanje gibljivosti v ledvenem delu trupa svetujemo izvajanje
kompleksa krepilno razteznih vaj, ki bodo izboljšale gibljivost v tem delu hrbta in
posledično lahko preprečile ali zmanjšale bolečine v križu. Glede na kompleksnost
77

gibalnih aktivnosti in ugotovljene pomanjkljivosti je priporočljivo raztegovati celotno
mišično verigo tveganih gibalnih programov (Sarabon, Kosak, Fajon in Drakslar, 2005).

Preglednica 29: Priporočene vaje za krepitev in razvoj gibljivosti
VAJA

Načni
izvedbe

Odmor med
serijami

Opis vaje

pasivna

Število ponovitev
(dinamične) oz čas
izvajanja(statične)
30s

Razteg prsne mišice

1-2min

Odpiranje prsnega koša
ob steni

pasivna

30s

1-2min

Odpiranje prsne koša dinamično
Angelček ob steni

aktivna

10-15x

aktivna

8-10x

1min (stresemo
roke)
1min (stresemo
roke)

Razteg zadnjih lož

pasivna

30s

1-2min

Razteg sprednjih
stegenskih mišic

pasivna

30s

1-2min

Razteg primikalk kolkov

pasivna

30s

1-2min

Razteg piriformisa
(pigeon strech)

pasivna

30s

1-2min

Razteg mečnih mišic z
iztegnjenim kolenom

pasivna

30s

1-2min

Razteg mečnih mišic s
pokrčenim kolenom

pasivna

30s

1-2min

Izpadni korak + odklon

Aktivna

8x vsaka noga

1min (stresemo
roke in noge)

Lastovka

Aktivna

8x vsaka noga

1min (stresemo
roke in noge)

Globok počep + potisk
kolen navzven

8-10x
Aktivna

1min (stresemo
roke in noge)

Razteg piriformisa stoje

Aktivna

8x

1min (stresemo
roke in noge)

Črv (razteg zadnje
verige)

Aktivna

8x

1min (stresemo
roke in noge)

Mobilnost kolkov 90-90

Aktivna

10x

Stoje ob steni, roko naslonimo na steno, kot v komolcu in
rami je 90°. s trupom se rotiramo navzven dokler ne
začutimo raztega.
Stoje bočno ob steni ena roka v 90° upogiba ramena in
komolca, bočno naslonjene ob steno. Trup potisnemo naprej
in se rahlo rotiramo navzven proti prosti roki. Razteg
moramo čutiti v prsnih mišicah na strani roke, ki je
naslonjena na steni.
Stoje izmenično prenesemo roko iz vzročenja v odročenje
(rama je pod kotom 90⁰) , komolec je rahlo pokrčen.
Stojimo s hrbtom ob steni, roke v odročenju (kot v ramenu
je 90°) ob steni, komolci so pokrčeni (kot v komolcu je
90°). Z rokami drsimo po steni navzgor, dokler se ne
usločimo v ledvenem delu hrbtenice
Sede na tleh noge so iztegnjene, z rokami potujemo proti
prstom na nogi in zadržimo kjer začutimo razteg/bolečino.
Položaj izpadnega koraka, koleno zadnje noge položimo na
tla. Boke rahlo potiskamo naprej in pazimo, da se ne
ukrivimo v ledvenem delu hrbtenice.
Sede na tleh, noge v polni odmiku, stopala se dotikajo stene.
Z rokami gremo naprej med nogami do bolečine.
Postavimo se v položaj puščice. Eno nogo postavimo pred
drugo (oprti smo na golen), tako da je stopalo sprednje noge
usmerjeno navznoter (koleno je usmerjeno navzven). Zadnja
noga je iztegnjena. Nato se s trupom nagnemo naprej.
Stojimo ob opori na katero smo čelno oprti z rokami, eno
nogo postavimo korak pred drugo. Zadnja noga je
iztegnjena, peta ves čas na tleh. Težo prenesemo na
sprednjo nogo in boke rahlo potiskamo naprej.
Stojimo ob opori na katero smo čelno oprti z rokami, eno
nogo postavimo korak pred drugo. Zadnja noga je pokrčena
v kolenu, ki ga potiskamo proti tlom, medtem pa imamo
peto ves čas na tleh.
Naredimo izpadni korak (sprednja noga gre daleč naprej).
Medenico potisnemo naprej in navzdol – stisnem zadnjico.
S trupom se odklonimo v stran sprednje noge.
Stoje, stojno nogo imamo rahlo pokrčeno. Naredimo
predklon z ravnim hrbtom ob tem pa je ne stojna noga v
podaljšku trupa.
Stopala so postavljena malo širše od kolkov in rahlo
zasukana navzven. Naredimo počep. V spodnjem delu
počepa s komolci kolena potisnemo navzven. Položaj
zadržimo 3-5 s. Nato roke iztegneš nad glavo in vstanemo.
Vajo ponovimo.
stoje, gleženj ene noge damo čez koleno druge noge.
Dvigamo in spuščamo se v rahel počem, medtem mora biti
gleženj čez cel gib na kolenu.
Si v položaju sklece, z rokam se premikaš naprej tako da se
poizkušaš čim bolj iztegnit (trup mora biti napet. Cilj vaje je
da se trup ne usloči). Nato se z nogami (kolena so
iztegnjena, hodiš po prsih) premikaš porti rokam, tako da
greš v položaj strešice
Sedimo na tleh. Obe nogi sta pred telesom, pokrčeni (kot v
kolenu je 90°). Peta je v stiku s tlemi malo širše od linije
bokov. Brez spreminjanja položaja v trupu noge zasukamo
levo-desno tako, da se v vsakem skrajnem obsegu giba obe
koleni dotakneta tal (kot v kolenu ostaja nespremenjen).
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D. Vzgojiteljicam z zmanjšano silovitostjo moči mišic nog priporočamo načrtno in dlje
trajajočo vadbo za postopen razvoj mišic nog in tudi aerobno vadbo, ki bo povečala
splošno telesno vzdržljivost, da bodo posledično izboljšale dejavnike tveganja zdravja
in ohranjale oz. okrepile delovno učinkovitost.

Preglednica 30: Priporočene vaje za krepitev in razvoj moči mišic nog
Odmor med
serijami

Opis vaje

Opomba

Počep

Število ponovitev
(dinamične) oz čas
izvajanja (statične)
10-15x

1-3min

Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena (v obliki šolske torbe na
ramenih ali pa breme lahko držite pred
telesom in ob telesu – pred prsmi).

Izpadni korak

10-12x na vsako nogo

1-3min

Noge so v širini bokov, stopala so
lahko rahlo rotirana navzven.
Pokrčimo se v kolkih in kolenih, tako
da boki potujejo prit tlom. Hrbet je v
nevtralnem položaju, kolena potujejo
v smeri prstov na nogah. Opora je na
celih stopalih.
Koleno naj potuje v smeri prstov na
nogah. Hrbtenica je v nevtralnem
položaju. Opora je na celih stopalih.

v

10-12x na vsako nogo

1-3min

Bolgarski izpadni
korak (izpadni korak
z zadnjo nogo na
višji podlagi)

10-12x na vsako nogo

1-3min

Izpadni korak s
sprednjo nogo na
višji podlagi

10-12x na vsako nogo

1-3min

Usedanje na stol z
eno nogo

8-10x na vsako nogo

2-3min

Dvig
enonožno

12x

1-3min

6x

1-3min

Vaje

Izpadni
stran

korak

bokov

Hoja po petah v
malem mostu

Stojimo v razkoraku. Stopala so
usmerjena naprej. V tem položaju se z
bokom nagnemo k eni nogi tako, da se
pokrčimo v kolku in kolenu. Koleno
gre v smeri stopal, boki potujejo nazaj
in navzdol. Koleno druge noge je
iztegnjeno.
Stojimo v položaju za izpadni korak.
Zadnja noga je na višji podlagi (stolu
ali klopi). Pokrčimo se v kolku in
kolenu stojne noge, tako da boku
potujejo proti tlom (koleno proste
noge potuje prot tlom). Koleno stojne
noge potuje v smeri prstov na nogah.
Opora je na celotnem stopalu stojne
noge. Trup je med izvajanjem vaje
vzravnan in napet.
Izpadni korak izvajamo na stopnici –
sprednja noga je na stopnici.
Upognemo kolke in koleno tako, da
boku potujejo navzdol proti tlom. Med
izvedbo vaje gre koleno sprednje noge
v smeri prstov na nogah. Teža je na
celotnem stopalu sprednje noge. Trup
je med vajo vzravnan in napet.
Stojimo na eni nogi pred stolom.
Pokrčimo se v kolku in kolenu (boki
potujejo nazaj) tako, da se usedemo na
stol. Spust /usedanje izvajamo počasi
in kontrolirano (3s). Pazimo, da je
koleno v smeri prstov na nogah. Trup
je vzravnan in napet. Iz stola vstanemo
z obema nogama.
Ležimo na hrbtu, nogi sta pokrčeni v
kolku in kolenu. V tem položaju z eno
nogo dvignemo boke od tal, tako za
stisnemo zadnjične mišice. Druga
noga je iztegnjena in v zraku. Med
izvedbo vaje stiskamo trebušne
mišice.
Ležimo na hrbtu, nogi sta pokrčeni v
kolku in kolenu (stopala so ob
zadnjici). V tem položaju dvignemo
boke tako da stisnemo zadnjične
mišice. Iz tega položaja hodimo po
petah, tako da počasi iztegujemo noge
(stopala pomikamo stran od sebe). Ko

Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena (v obliki šolske torbe na
ramenih ali pa breme lahko držite pred
telesom in ob telesu – pred prsmi).
Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena (v obliki šolske torbe na
ramenih ali pa breme lahko držite pred
telesom in ob telesu – pred prsmi).

Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena (v obliki šolske torbe na
ramenih ali pa breme lahko držite pred
telesom in ob telesu – pred prsmi).

Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena (v obliki šolske torbe na
ramenih ali pa breme lahko držite pred
telesom in ob telesu – pred prsmi).

Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena (v obliki šolske torbe na
ramenih ali pa breme lahko držite pred
telesom in ob telesu – pred prsmi).

Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena, ki ga postavimo na
medenico.
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15x

1-2min

Dvig na prste s
pokrčenim kolenom

15x

1-2min

Navezani skoki iz
počepa

6-8

2-3min

Stojimo na eni nogi
+ kroženje s kolki

5 krogov v vsako stran na
vsaki nogi (skupno 10
krogov na nogo)
40s

Stoja na eni nogi +
dvig pete od tal
Flamingo

40s

Hoja po prstih

20-30m

Hoja po petah

20-30m

imamo kolena skoraj povsem
iztegnjena, hodimo nazaj, tako da, da
so stopala zopet blizu zadnjice. Med
izvedbo vaje stiskamo trebušne in
zadnjične mišice.
Stojimo na eni nogi. Koleno je
iztegnjeno. Z rokami se držimo stene
za boljše ravnotežje. Dvignemo se na
prste (kot baletka). Tako dvig kot
spust naj bosta počasna in kontrolirana
(2s dvig in 2s spust).
Stojimo na eni nogi. Koleno je
pokrčeno. Z rokami se držimo stene za
boljše ravnotežje. Dvignemo se na
prste (kot baletka). Tako dvig kot
spust naj bosta počasna in kontrolirana
(2s dvig in 2s spust).
Trup je vzravnan in napet. Izvajamo
navezane navpične skoke. Pri doskoku
pazimo, da se pokrčimo v kolkih
(boke potisnemo nazaj) in kolenih.
Stojimo na eni nogi in krožimo s
kolki. Trup je vzravnan in napet.
Gibanje poteka samo v kolkih
Stojimo na eni nogi in dvignemo pete
od tal. Z rokami si lahko pomagamo
pri lovljenju ravnotežja
Stojimo na eni nogi, druga, stopalo
druge noge je na notranji strani goleni
stojne noge. Vzdržujemo ta položaj.
Hodimo po prstih, roke so na boku ali
v vzročenju.
Hodimo po petah, roke so na boku ali
v vzročenju.

Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena (v obliki šolske torbe na
ramenih).

Vajo si lahko otežimo z dodajanjem
bremena (v obliki šolske torbe na
ramenih).

Vajo si lahko otežimo tako, da
zapremo oči.
Vajo si lahko otežimo tako, da
zapremo oči.
Vajo si lahko otežimo tako, da
zapremo oči.

E. Za vsako mišico in mišično skupino velja pravilo sorazmernosti, bolj je okrepljena, manj
je možnosti, da bo povzročila poškodbo pri večjih obremenitvah. Pomembna je
uravnotežena in skladna krepitev vseh glavnih mišic. Podobno kot pri gibljivosti, tudi
pri razvoju moči in vzdržljivosti je pomembno, da se krepijo vse mišične skupine, ki
delujejo pri posameznih gibalnih programih s poudarkom na deficitarni mišični skupini.
Na ta način se v nadaljevanju izognemo tudi pojavu asimetrij in slabšega razmerja med
agonisti-mišice, ki izvedejo gib in antagonisti, ki pomagajo pri izvedbi (Chavet,
Lafortune in Gray, 1997; Hunt, Sanderson, Moffet in Inglis, 2004; Jaremko idr., 2002;
Samardžija P in Kolar, 2016; Stephens, Lawson in Reiser, 2005; Wang in Cochrane,
2001). Nevarnost preobremenjenosti in asimetrij rešujemo z kakovostnim načrtovanjem
priporočenih vaj (Bompa, 2006; Samardžija P., 2012, 2013; Ušaj, 2003). V nadaljevanju
prikazujemo model individualiziranega pristopa športnim/gibalnim dejavnostim za
krepitev zdravja pri osebah, ki imajo pomanjkljivosti v moči upogibalk trupa.
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Preglednica 31: Priporočen individualiziran (osebni) tedenski model treninga na osnovi
rezultatov meritev s poudarkom na razvoju upogibalk trupa
PRVI TRENING V TEDNU (npr. ponedeljek) Tedenski
Začetni del – ogrevanje

VAJA

Izpadni
korak +
odklon
Lastovk
a
Globok
počep +
potisk
kolen
navzven
Razteg
piriform
isa stoje

čas odmora
med
serijami

1x6

VAJA

število serij x
ponovitev

čas odmora med
serijami

/

Deadbug

3 x 12

1min

1x6

/

Gosenica

3x6

1min

1x6

/

Bird dog

3 x 12

1min

počep

/

1 x 30m

/

1 x 30m

/

Začetni del – ogrevanje

Izpadni
korak +
odklon
Lastovk
a
Globok
počep +
potisk
kolen
navzven
Mobiln
ost
kolkov
90-90
Črv
(razteg
zadnje
verige)

3 x 15

2-3min

2 x 15

1min

3x6

2-3min

russian twist

1 x 10
Poskoki iz počepa

DRUGI TRENING V TEDNU (npr. sreda) Tedenski

VAJA

Zaključni del – ohlajanje in
umirjanje

Glavni del – obhodna vadba

število serij x
ponovitev

1x6
Mobiln
ost
kolkov
90-90
Hoja po
prstih
Hoja po
petah

primeri vaj – poudarek na upogibalkah trupa

število serij x
ponovitev

1x6

/

1x6

/

1x6

/

Flamingo
Razteg
zadnjih lož
Razteg
sprednjih
stegenskih
mišic
Razteg
mečnih mišic
z iztegnjenim
kolenom
Razteg
mečnih mišic
s pokrčenim
kolenom

čas
odmor
a med
serijam
i

2 x 45s

1 min

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

primeri vaj – poudarek na upogibalkah trupa
Zaključni del – ohlajanje in
umirjanje

Glavni del – obhodna vadba
čas odmora
med
serijami

VAJA

število
serij x
ponovite
v

VAJA

Opora na vseh
štirih, kolena so v
zraku + izteg noge
Iz planka v položaj
sklece in nazaj

število serij x
ponovitev

čas odmora med
serijami

3 x10

1min

3 x 15

1min

2-3min
Usedanje na stol z
eno nogo

3x8

1 x 10

/

Joga šalčka

3 x 45s

1min

1x6

/

Hoja po petah v
malem mostu

3x6

1-2min

Izpadni korak

3 x 12

2-3min

VAJA

Flamingo
Razteg
zadnjih lož

Razteg
primikalk
kolkov

Razteg
piriformisa
Razteg
sprednjih
stegenskih
mišic

število
serij x
ponovite
v

čas
odmor
a med
serijam
i

2 x 45s

1 min

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/
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TRETJI TRENING V TEDNU (npr. petek) Tedenski
Začetni del – ogrevanje

primeri vaj – poudarek na upogibalkah trupa

VAJA

število serij
x ponovitev

čas odmora
med
serijami

Izpadni
korak +
odklon

1x6

/

Stranski plank

/

Položaj sklece +
izteg diagonalne
roke in noge

Lastovka
Globok
počep +
potisk
kolen
navzven
Razteg
piriformisa
stoje

1x6

1x6

VAJA

število serij x
ponovitev

čas odmora med
serijami

4 x 25s

1 min

1x6

/

1x6

/

Dvig bokov
enonožno
Izpadni korak v
stran

Začetni del – ogrevanje

VAJA

število serij
x ponovitev

Izpadni
korak +
odklon

1x6

/

Lastovka

1x6

1x6
Mobilnost
kolkov 9090

Hoja po
prstih
Hoja po
petah

3 x 12

2-3min

3 x 12

1-2min

3 x 10

1-2min

čas
odmor
a med
serijam
i

Flamingo

2 x 45s

1 min

Razteg
zadnjih lož

2 x 30s

/

Razteg
primikalk
kolkov

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

Razteg
piriformisa
Razteg
sprednjih
stegenskih
mišic

primeri vaj – poudarek hrbtne mišice
Zaključni del – ohlajanje in
umirjanje

Glavni del – obhodna vadba

čas odmora
med
serijami

1x6

3 x 10

VAJA

število
serij x
ponovite
v

/

PRVI TRENING V TEDNU (npr. ponedeljek) Tedenski

Globok
počep +
potisk
kolen
navzven
Razteg
piriformisa
stoje

1 min

1 min
Reverse hyper
Bolgarski izpadni
korak (izpadni
korak z zadnjo
nogo na višji
podlagi)

1x6

4x8

/

Črv (razteg
zadnje
verige)
Stoja na
eni nogi +
kroženje s
kolki

Zaključni del – ohlajanje in
umirjanje

Glavni del – obhodna vadba

/

/

/

1 x 10

1 x 30m

/

1 x 30m

/

VAJA

število serij x ponovitev

čas odmora
med serijami

Bird dog

3 x 10

1 min

Reverse hyper
(izteg nog leže na
klopi

3 x 10

Deadbug

3 x 12

1 min

1 min

Mrtvi dvig

3 x 12

2- 3 min

Superman
Bolgarski izpadni
korak (izpadni
korak z zadnjo
nogo na višji
podlagi
Dvig bokov
enonožno

3 x 10

1-2 min

3 x 12

1-2 min

3 x 12

1-2 min

čas
odm
ora
med
serija
mi

VAJA

število serij
x ponovitev

Flamingo

2 x 45s

1
min

Razteg
zadnjih lož

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

Razteg
sprednjih
stegenskih
mišic
Razteg
mečnih mišic
z iztegnjenim
kolenom
Razteg
mečnih mišic
s pokrčenim
kolenom
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DRUGI TRENING V TEDNU (npr. sreda) Tedenski
Začetni del – ogrevanje

VAJA

Izpadni
korak +
odklon
Lastovk
a
Globok
počep +
potisk
kolen
navzven
Mobiln
ost
kolkov
90-90
Črv
(razteg
zadnje
verige)

število serij x
ponovitev

čas odmora
med
serijami

1x6

/

1x6

/

1x6

/

1 x 10

/

1x6

/

VAJA

Opora na vseh
štirih, kolena so v
zraku + izteg noge
Iz planka v položaj
sklece in nazaj

število serij x ponovitev

čas odmora
med serijami

3 x10

1min

3 x 15

1min

2-3min
Usedanje na stol z
eno nogo

3x8

Upogib kolkov
stoje

3 x 12

2-3min

3x8

1-2min

3x6

1-2min

Superman
Hoja po petah v
malem mostu

število serij x
ponovitev

čas odmora
med
serijami

VAJA

število serij x ponovitev

1x6

/

Leže na trebuhu
izteg diagonalne
roke/noge

2 x 15

Gosenica

3x6

/

1x6

/

čas odmora
med serijami

1min

2-3min
Mrtvi dvig

3 x 10

1x6

/

Izpadni korak

2 x 12

1-2min

1x6

/

Poskoki iz počepa

3x6

2-3min

Reverse hyper
(izteg nog leže na
klopi

3 x 12

1-2 min

1x6

Flamingo
Razteg
zadnjih lož

Razteg
primikalk
kolkov

Razteg
piriformisa
Razteg
sprednjih
stegenskih
mišic

število serij
x ponovitev

2 x 45s

1
min

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

Zaključni del – ohlajanje in
umirjanje

Glavni del – obhodna vadba

1x6

VAJA

čas
odm
ora
med
serija
mi

Tedenski primeri vaj – poudarek hrbtne mišice

Začetni del – ogrevanje

Izpadni
korak +
odklon
Lastovk
a
Globok
počep +
potisk
kolen
navzven
Razteg
piriform
isa stoje
Črv
(razteg
zadnje
verige)
Stoja na
eni nogi
+
kroženje
s kolki

Zaključni del – ohlajanje in
umirjanje

Glavni del – obhodna vadba

TRETJI TRENING V TEDNU (npr. petek)

VAJA

primeri vaj – poudarek hrbtne mišice

VAJA

Flamingo
Razteg
zadnjih lož

Razteg
primikalk
kolkov
Razteg
piriformisa
Razteg
sprednjih
stegenskih
mišic

število serij
x ponovitev

čas
odm
ora
med
serija
mi

2 x 45s

1
min

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

2 x 30s

/

/

Navedeni nasveti, primeri gibalnih/športnih vsebin in prikazani modeli vadb, treningov vam
bodo lahko učinkovito pomagali pri zdravju prijaznem ukvarjanju s športom, pri čemer pa vam
vendarle priporočamo, da se pred pričetkom ukvarjanja z gibalnimi/športnimi vsebinami o tem
posvetujete s svojim osebnim zdravnikom.
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