
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

Magistrski študijski program druge stopnje, Predšolska vzgoja 

 

 

 

 

 

 

HELENA KLOBASA 

 

NEGATIVNI STRES PRI STROKOVNIH DELAVCIH V 

VRTCIH 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor: izr. prof. dr. Janez Vogrinc 

Somentorica: doc. dr. Helena Jeriček Klanšček 

 

 

Ljubljana, 2015 



 

I 

ZAHVALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskreno zahvalo namenjam izr. prof. dr. Janezu Vogrincu ter doc. dr. Heleni Jeriček Klanšček, 

mentorjema, ki sta mi tekom dela namenjala vsestransko strokovno oporo, razumevanje in 

spodbudo. Čas, ki sta ga namenila izboljšavam mojega dela, je nadvse dragocen. 

Zahvaliti se želim tudi (bivši) vodji vrtca, v katerem delujem, ge. Kristini Travnekar, ki me je 

tekom študija podpirala in študij deloma tudi omogočala. 

Iskreno zahvalo bi pa namenila tudi svojima najdražjima, ki sta bila skozi proces študija 

nemalokrat prikrajšana za drobne pozornosti in čas. Zaradi njunega razumevanja, podpore in 

strpnosti je bilo veliko lažje  – hvala vama. 



 

II 

POVZETEK 

  

Doţivljanje in spoprijemanje s stresom je eden ključnih dejavnikov duševnega zdravja in 

učinkovitosti v zasebnem ţivljenju in na delovnem mestu.  

Vedno višja pričakovanja druţbe, pojav gospodarske krize ter spremembe na druţbeni in 

individualni ravni predstavljajo izziv tudi v pedagoškem delu strokovnih delavcev v vrtcih, ki 

so pogosto izpostavljeni stresu in stresorjem v večji meri, kot so jih sposobni obvladovati. Dlje 

časa trajajoči, ponavljajoči stres vodi v slabšanje zdravstvenega stanja posameznika in povečuje 

tveganje za nastanek številnih bolezni in motenj, kar lahko vodi v zmanjšanje delovne 

učinkovitosti in kvalitete ţivljenja. V procesu pedagoškega dela, lahko neobvladovanje stresa 

povzroča tudi neustrezne in neuravnovešene odzive strokovnega delavca v ključnih situacijah. 

Navedeno onemogoča kakovostno delovanje strokovnega delavca v vzgojno-varstvenem 

procesu, kar lahko v skrajnih primerih pusti sled v psihosocialnem razvoju otroka, kakor 

duševnem zdravju strokovnega delavca. 

 

Osrednji namen raziskovalnega dela je bil raziskati mnenje strokovnih delavcev vrtca o svojem 

duševnem zdravju, predvsem doţivljanje stresa in vzroke za stres ter njegovo obvladovanje na 

delovnem mestu.  

Na podlagi kvantitativne analize rezultatov ugotavljamo, da večina anketiranih strokovnih 

delavcev svoje zdravje ocenjuje kot dobro in ima dobro duševno zdravje. Razširjenost 

negativnega stresa na delovnem mestu se v primerjavi z rezultati raziskave 2008 ni bistveno 

povečala, se pa tudi zmanjšala ni. Podatek nakazuje, da bi bilo potrebno delati v smeri, da se 

stanje razširjenosti negativnega stresa zmanjša. Pod stresom in pritiskom zaradi obremenitev na 

delovnem mestu se počuti 78 % anketiranih strokovnih delavcev, zaradi slabih odnosov s 

sodelavci pa 38 %. Pogosto ali vsak dan se počuti pod stresom, napete ali pod velikim 

pritiskom 36 % anketiranih, 14,8 % je ţe na meji tveganega stresnega vedenja, saj občutke 

stresa obvladujejo s hudimi napori. Ugotavljamo, da povzročajo anketiranim strokovnim 

delavcem vrtca glede na pogostost in intenziteto doţivljanja stresa največ negativnega stresa 

navedeni stresorji: pedagoško delo, ki vključuje ukvarjanje z nemirnimi in vedenjsko 

zahtevnejšimi otroki, spoprijemanje s starši, ki se prekomerno vmešavajo v strokovne zadeve, 

konflikti med sodelavci ter preveč otrok v skupini glede na prostor. Izpostavljena sta bila tudi 

stresorja nemoč pri vplivanju na odločitve vodstva ter konflikti s starši.  

Namera po zapustitvi poklica se izraţa v večji meri pri delavcih, ki ocenjujejo svoje delo kot 

zelo stresno. 23 % anketiranih strokovnih delavcev bi vzgojiteljsko kariero opustilo, v kolikor 

bi našli zaposlitev drugje. 

Preverjanje povezanosti, odvisnosti in medsebojnega vpliva let v vzgoji iz izobraţevanju ter 

ocene stresnosti poklica kaţe, da delovna doba ne vpliva na oceno stresnosti poklica. Kar bi 

lahko pomenilo, da je doţivljanje stresnosti poklica visoka oz. močna za vse strokovne delavce, 

ne glede na leta izkušenj v pedagoškem poklicu ter da na strokovne delavce vplivajo drugi 

dejavniki in ne toliko delovna doba.  

Rezultati raziskave kaţejo, da so programi za obvladovanje negativnega stresa med 

strokovnimi delavci vrtcev potrebni in zaţeleni. Strokovni delavci bi se jih udeleţili predvsem, 

če bi bili izvedeni v delovnem času npr. v času odmora. 
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Ključne besede: strokovni delavci vrtca, stres, stresorji, duševno zdravje, programi za 

obvladovanje stresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

SUMMARY 

Experiencing stress and coping with stress is one of the most essential factors of mental health 

and efficiency both in private lives and at work.  

Higher and higher expectations of society, economic crisis, constant changes in social and 

individual sphere present a challenge also in the pedagogical work of   professional workers in 

pre-school institutions. The pedagogical workers in pre-school institutions are often exposed to 

a much bigger stress than they are capable to cope with. Stress which goes on for a longer 

period of time or it repeats on and on can lead to bad mental state of an individual and it 

increases risks of different diseases and disorders which can also lead to a lesser  efficiency at 

work and worse quality of  life. Not being able to manage the stress in the process of the 

pedagogical work can lead to improper and imbalanced reactions of pedagogical workers in 

important situations. If the pedagogical worker is not able to manage the stress, his actions in 

the educational process are not as good as they should be and that can in some extreme 

examples have bad influence on the psychological development of a child and it is also bad for 

the mental health of the professional worker.  

The main goal of the research was to scope the opinion of the pedagogical workers in pre-

school institutions about their mental health with focus on stress– experiencing the stress, 

causes of stress and coping with stress at work.  

We made a quantitative analyse of the results and we found out that most of the pedagogical 

workers engaged in the inquiry estimate both their health and their mental health as good. The 

negative stress at work has not increased comparing to the research we did in 2008, but it also 

has not reduced. We propose that some actions are taken in order to reduce the negative stress 

at work. 78 % of the pedagogical workers feel stress and pressure because of the charges at 

work. 38 % of the pedagogical workers are in stress because of the bad relationships among co-

workers. 36 % of the pedagogical workers are in stress or under big pressure every day or often, 

14,8 % of the workers are at the edge of stressful behaviour while they hardly manage to cope 

the stress. We found out that the most frequent and the most powerful stressors among the 

pedagogical workers engaged in the inquiry are: pedagogical work that includes work with 

restless and more demanding children; dealing with parents who exceedingly interfere in 

professional matters; conflicts among co-workers; too many children in groups (according to 

the space they have). Two more stressors were exposed: not being able to affect the 

management decisions and conflicts with parents. 

An intention to leave the pedagogical work in pre-school institutions is expressed at the 

pedagogical workers that see their work as very stressful. 23 % of the pedagogical workers 

engaged in the inquiry would leave their pedagogical career if they found another employment.  

We have checked the connection and mutual influence of the years of employment in pre-

school institutions and the evaluation of stress at work. We found out that the years of 

employment do not have an influence on the evaluation of stress at work. We can say that 

experiencing stress at work is high or strong for all the professional workers regardless of the 

years the pedagogical workers spent in the pedagogical profession. There are other factors that 

influence the professional workers, not the years of employment. 
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The research results show that stress managing programs for the professional workers in pre-

school institutions are necessary and needed. The professional workers would attend them, 

especially if they were performed during their work time (e.g. during their break).  

 

KEY WORDS: professional workers in pre-school institutions; stress, stressors, mental health, 

stress managing programs.  
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1 

UVOD  

 

V zadnjih nekaj letih smo priča različnim druţbenim spremembam, ki močno vplivajo na 

kakovost ţivljenja in na zdravje večine prebivalstva. Poleg finančno-gospodarske krize, ki je 

vplivala na poslabšanje gospodarske dejavnosti, se pojavljajo še druge spremembe na druţbeni 

in individualni ravni, na primer: negotovost in nejasna perspektivnost, ki se pri posamezniku 

lahko odraţajo kot pojav vznemirjenosti in negativnih čustev (jeze, ţalosti, razočaranja, 

tesnobnosti, depresivnosti, strahu, skrbi, dvomov in celo brezizhodnosti), občutja materialne, 

socialne in duševne ogroţenosti (Catalano, 2009; Sargent-Cox, Butterworth, Anstey 2011; 

WHO, 2011). 

 

Izraz stres je v današnjem času pogosto uporabljen. V nekaterih okoliščinah morda celo 

zlorabljen ali posplošen, vsekakor pa je izraz utečen v vseh jezikih. V času, ki ga ţivimo, nam 

naglica, hiter razvoj znanja in tehnologij, visoka pričakovanja delovnega okolja, kjer štejejo 

spretnosti in visoki izobraţevalni standardi (Černelič Bizjak, 2009), pritiski druţbe in tudi 

pričakovanja do sebe ne dopuščajo zmeraj, da bi ţiveli v ravnovesju s pričakovanji širšega in 

oţjega okolja ter hkrati v skladu s samim seboj. Ljudje se zato zatekamo v različne bolj ali 

manj ustrezne načine ţivljenja in vedenja, s pomočjo katerih skušamo najti notranje ravnovesje, 

preden zaradi preobremenjenosti duševno ali telesno zbolimo. Nemalokrat stres namreč vodi v 

nezdrava reševanja problemov in blaţenje posledic negativnega stresa, ki izzovejo tvegana 

vedenja in naposled obolenja. Ţivimo v času, ki postaja tudi vse bolj protisloven, zaradi česar 

ni izvzeto, da lahko zaradi negativnega stresa odreagiramo v neskladju z lastnimi vrednotami, 

saj nam mnoţica dejavnikov (pritiski drugih ljudi, akutne potrebe in motivi, druge vrednote 

ipd.) preprečuje, da bi se v obnašanju vedno ravnali po lastnem vrednotnem sistemu (Musek, 

2000). 

Pedagoški delavci vrtca so v svojem poklicu vse bolj izpostavljeni specifičnim stresorjem, na 

katere se različno odzivajo, saj so odzivi odvisni predvsem od intenzivnosti stresorja ter 

posameznikove dovzetnosti/občutljivosti zanj, ki pa je individualna. Zaradi vedno višjih 

pričakovanj druţbe, vodstva, staršev in vse večjega števila nemirnih ter vedenjsko zahtevnih 

otrok so mnogi pedagoški delavci vrtca izpostavljeni stresorjem v večji meri, kot so jih 

sposobni obvladovati. Odzivanje pedagoškega delavca pa lahko posredno ali neposredno vpliva 

na delovanje in interakcijo z otroki, starši in drugimi pomembnimi, v kolikor pedagoški delavec 

stresa ne zmore ustrezno regulirati. Učinki negativnega stresa na posameznika lahko povzročijo 

tudi slabšanje duševnega zdravja, v kolikor ta stresa dolgoročno ne zmore obvladovati. 

Krepitev zdravja in varovalnih dejavnikov (ozaveščanje o tem, kaj vpliva na posameznika bolj 

oz. manj) ter razvijanje ustreznih strategij odzivanja na stresne okoliščine lahko bistveno 

izboljša delovanje in učinkovitost strokovnega delavca v delovnem okolju in zasebnem 

ţivljenju. Kadar se strokovni delavec zaveda stresorjev in se na njih duševno in fizično 

pripravi, lahko z uporabo ustreznih strategij (tehnik) hitreje vzpostavi notranje ravnovesje po 

stresni situaciji. 

Duševno zdravje posameznika, dobro počutje in obvladovanje stresa je ključno za kakovost in 

učinkovitost v delovnem okolju ter za zadovoljstvo strokovnih delavcev v vrtcu. Slednje 
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predstavlja doprinos h kakovosti in k razvoju stroke ter posledično k boljšemu razvoju in 

kvaliteti ţivljenja generacij otrok v vrtcih. 

Namen magistrskega dela je opredeliti in raziskati mnenje strokovnih delavcev vrtcev o svojem 

duševnem zdravju, predvsem o doţivljanju stresa in vzrokih za stres ter njegovem 

obvladovanju na delovnem mestu. Gre za problematiko, ki je bila deloma – predvsem takratna 

razširjenost, vzroki in nekateri vidiki poklicnega stresa ţe raziskana v novembru leta 2008 

(Slivar, 2009), vendar pa se je stanje od takrat morda spremenilo. Poleg tega bomo preučili tudi 

splošno duševno zdravje in tvegano stresno vedenje ter potrebo po programih za obvladovanje 

stresa med strokovnimi delavci v vrtcih v Sloveniji, kar pa do sedaj še ni bilo raziskano. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 POJMOVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

 

Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je duševno zdravje sestavni in bistveni 

del zdravja, ki pa je odsev stanja in popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Glede 

omenjene opredelitve je potrebno poudariti to, da je duševno zdravje več kot le odsotnost 

duševnih motenj in bolezni (WHO: Mental health: strengthening our response, 2014). Podobno 

navaja avtorica Roškar (2008), ki dodaja, da »zdravja ni brez duševnega zdravja« (str. 6).  

 

Svetovna zdravstvena organizacija (1989) opredeli duševno zdravje kot »stanje dobrega 

počutja, v katerem vsak posameznik deluje po svojih sposobnostih, obvladuje stres v svojem 

vsakdanjem ţivljenju, opravlja svoje delo produktivno in s tem prispeva v dobro skupnosti, v 

kateri biva« (Jeriček Klanšček, Zorko, Bajt in Roškar, 2009). Duševno zdravje oz. duševno 

dobro počutje posamezniku omogoča razvoj pozitivnih čustev, misli, zaznav, komunikacije ter 

vedenja (WHO: Mental health, 2014), skratka udejanjanje njegovih umskih in čustvenih 

zmoţnosti, predvsem zato, da najde in izpolni svojo vlogo v poklicnem, druţbenem in 

zasebnem ţivljenju. Pollet (2007) navaja, da je duševno zdravje bistvena sestavina zdravja, ki 

nam pomaga spopadati se z napetostmi in izzivi, ki nam jih prinaša vsakdanje ţivljenje. 

Pomembno prispeva tudi h kakovosti posameznikovega ţivljenja, skupnosti ter kakovosti 

bivanja širše druţbe. Navedeno nas privede do zaključka, da je duševno zdravje odvisno od 

vseh struktur, ki vplivajo na naše delovanje, in sicer druţine, šole, zaposlitve ter širše skupnosti 

(Bajt, Jeriček Klanšček, Roškar in Zorko, 2009, str. 1). 

 

Avtorice Bajt, Jeriček Klanšček, Roškar in Zorko (2009) navajajo, da je duševno zdravje »širok 

koncept, ki vključuje tako pozitivno duševno zdravje ..., kot negativno duševno zdravje ...« (str. 

1). Hkrati poudarjajo, da je ločnice med duševnim zdravjem, teţavami z duševnim zdravjem in 

duševno boleznijo teţko natančno določiti, saj gre za kontinuum duševnega zdravja, ki 

postopno prehaja od negativnega stanja k pozitivnemu, kar prikazuje shema (1) v nadaljevanju.   

 

KONTINUUM DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

                  

 

 DUŠEVNA BOLEZEN             TEŢAVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA           DUŠEVNO ZDRAVJE  

 

- anksioznost    - teţave pri soočanju s problemi     - dober odnos do sebe 

- depresija    - teţave s samopodobo       - dobri odnosi z drugimi 

- zloraba alkohola itd.  - teţave s spanjem itd.      - uspešno soočanje z izzivi 

                 vsakdanjega ţivljenja itd. 

 

Shema 1: Kontinuum duševnega zdravja (ločnice med posameznimi kategorijami 

zdravje/teţave/bolezen so simbolične, saj je teţko določiti kje se zdravje prevesi v teţavo, 

teţava pa v bolezen). Povzeto po Understanding U: Managing the ups and downs of life, 2008, 

v Bajt idr., 2009) 
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Po podatkih Evropske komisije (2007, v Bajt idr., 2009, str. 9) so številni sistemi, kjer se 

duševno zdravje oblikuje (druţina, delovno mesto, javna mesta) izpostavljeni mnogim 

dejavnikom – biološkim, sociološkim, psihološkim, ekonomskim, kulturnim ter tudi političnim. 

Navedeno ima poleg druţinske strukture, medosebnih odnosov in odnosov na delovnem mestu 

ter poleg zdravstvenega in socialnega sistema na oblikovanje duševnega zdravja izjemen vpliv.  

Potrebno je omeniti, da ima duševno zdravje pomemben vpliv na zmoţnosti zaznavanja, 

razumevanja in interpretiranja okolja, v katerem se posameznik nahaja in je tudi bistveno za 

mišljenje ter komunikacijo. Posamezniku omogoča oblikovanje in vzdrţevanje socialnih stikov 

in odnosov ter tako pomembno vpliva na njeno vsakdanje ţivljenje (Bajt idr., 2009). Prav tako 

ima duševno zdravje pomemben vpliv na blaginjo in zmoţnost razvoja druţbe (Resolucija o 

nacionalnem programu duševnega zdravja, 2011), saj predstavlja temelj socialne ter 

gospodarske stabilnosti ter kakovosti ţivljenja posameznika v druţbi, ne nazadnje pa 

predstavlja pomemben temelj samega zdravja (Bajt, 2009). 

 

Na duševno zdravje vplivajo številni biološki in psihološki dejavniki, druţbene interakcije, 

druţbena struktura in kulturni vrednotni sistem. Duševno zdravje, kot pozitivni koncept, 

obravnavamo kot vir blaginje: sposobnosti zaznavanja, razumevanja, interpretacije in 

prilagajanje okolju, sposobnost medosebnega komuniciranja, dobre samopodobe, optimizem 

ipd. Te so rezultat »sovplivanja psiholoških, bioloških in druţbenih dejavnikov« (Kamin, 

Jeriček Klanšček, Zorko, Bajt, Roškar in Dernovšek, 2009).   

 

Doţivljanje in spoprijemanje s stresom je eden ključnih dejavnikov duševnega zdravja, saj dlje 

časa trajajoči, ponavljajoči, negativni stres vodi v slabšanje zdravstvenega stanja posameznika 

in povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni in motenj ter posledično v zmanjšanje 

delovne učinkovitosti in zmanjšane kvalitete ţivljenja (De Longis, Folkman, Lazarus, 1988; 

Jeriček Klanšček idr., 2009; Thoits, 2010). Jeriček Klanšček (2009) opozori, da se negativni 

stres v zadnjih letih omenja kot eden ključnih elementov, ki je vzrok za slabšanje zdravstvenega 

stanja sodobnega prebivalstva. Kronične stresne obremenitve povečujejo tveganje za celo 

mnoţico bolezni in motenj (prav tam). 

 

Ljudje o zdravju in bolezni ne razmišljajo le skozi stanja in medicinske simptome, temveč tudi 

skozi spremembe svojega počutja in videza, oz. predstav o sebi in občutenje sveta, v katerem 

ţivimo (Kamin idr., 2009). Svetovna zdravstvena organizacija obravnava zdravje celovito, in 

sicer na fizični in duševni ravni ter socialni ravni in na njihovih presekih. Zdravja ne razume le 

»negativno – kot odsotnost simptomov ali bolezni, ampak tudi pozitivno – kot dobro počutje, 

zadovoljstvo, uspešno spoprijemanje s teţavami, učinkovito reševanje problemov, blaginjo in 

tudi kot način ţivljenja« (prav tam, str. 10). 

Kamin idr. (2009) navajajo, da se: »Dobro duševno zdravje med drugim kaţe v občutku sreče, 

veselja, izpolnjenosti, uspešnem soočanju s stresom ipd. Slabše duševno zdravje pa se na drugi 

strani odraţa predvsem v občutkih ţalosti, skrbi, asocialnosti, izpraznjenosti, pomanjkanju 

energije, občutkih neobvladovanja lastnega ţivljenja ipd.« (str. 11). V tem kontekstu velja 

omeniti, da nemalokrat veliko število ljudi trpi zaradi dušenih teţav, vendar pa zaradi njihove 

stigme ne iščejo zdravnika. Prav tako navajajo, da se, če je z neko druţbo kaj narobe, to pokaţe 

v psihopatologijah posameznikov (prav tam). 
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Dušeno zdravje in delovno mesto 

 

Bajt (2009, str. 3) poudarja pomen posameznikovega delovnega okolja, saj ima zaposlitev 

pomembne koristne učinke za fizično in dušeno zdravje. Navede, da vzdrţevanje dobrega 

duševnega zdravja v delovnem okolju pomembno pripomore tako k posameznikovi 

učinkovitosti kot k ekonomski rasti in globalni konkurenčnosti. Zapiše, da je dobro duševno 

zdravje na delovnem mestu prispevek k zdravju celotne populacije ter nudi priloţnost, da se 

socialno vključijo tudi posamezniki z duševnimi motnjami (prav tam). 

 

Zaskrbljujoč je podatek o slovenski zaposleni populaciji iz leta 2008, ko je bila povprečna 

odsotnost (absentizem) z delovnega mesta v povprečju 15,5 dni v letu. Najdaljša odsotnost je 

bila zaradi duševnih in vedenjskih motenj, in sicer 46,6 dni v povprečju.  

Isti vir navaja, da povprečna odsotnost z dela za enega zaposlenega v Sloveniji znaša ca. 5,18 

% izgube potencialnega bruto-druţbenega produkta (BDP). Prav tako je zaznano zmanjšanje 

produktivnosti (prezentizem) na delovnem mestu zaradi duševnih stisk. Ta se je leta 2007 

odraţal pri 10,2 % zaposlenih, ki so imeli zdravstvene teţave povezane z delom; najpogostejše 

med njimi so bile kostno-mišične bolezni (hrbet in roke), stres, depresija ali tesnoba itd. Od 

tega se prav stres in depresija najpogosteje pojavljata v finančnem posredništvu in 

izobraţevanju. 40,2 % zaposlenih je bilo izpostavljenih dejavnikom tveganja, ki ogroţajo 

duševno zdravje (v EU 27,9 %) (Strmečki, 2012).  

V publikaciji Duševno zdravje prebivalcev Slovenije avtorice navajajo, da bodo po napovedih 

SZO duševne bolezni do leta 2020 na drugem mestu lestvice najpogostejših bolezni v drţavah 

Evropske unije, in sicer takoj za boleznimi srca in oţilja (Kamin idr., 2009). 

 

1. 1 Vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja na duševno zdravje 

 

Carotta in Kureţ (2007) navajata raznolikost in kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na 

duševno zdravje. Ti dejavniki so lahko osebni (biološki in psihološki) in druţbeni (ekonomski, 

politični in kulturni). Na temeljih modela Dahlgrena in Whiteheada (Duggan, 2002, v Carotta 

in Kureţ, 2007, str. 16−22), ki opredeljujeta ravni vpliva na vsesplošno zdravje, razvrstita 

dejavnike v tri skupine oz. ravni: 

 

 raven družbenih, ekonomskih in kulturnih struktur - vpliv celotnega druţbenega 

sistema, znotraj katerega posameznik ţivi in deluje: zdravstvenega, socialnega, 

političnega, ekonomskega in kulturnega; 

 

 raven lokalne skupnosti - se kaţe v pomenu občutka pripadnosti (sprejetosti) in varnosti 

v lokalni skupnosti, ter v omogočanju zadovoljevanja posameznikovih potreb in 

samoaktualizaciji ter socialni vključenosti in v podpori lokalnega okolja;  

 

 raven posameznika - se odraţa v emocionalni proţnosti posameznika, bioloških in 

psiholoških dejavnikih, ki se manifestirajo kot zmoţnost obvladovanja napetosti in 

konfliktov v zasebnem in druţbenem ţivljenju (prav tam). 
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Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki so prisotni v delovanju vsakega posameznika 

(Riccarda Kiswarday, 2012). Varovalni dejavniki spodbujajo ţivljenjske priloţnosti, blaţijo 

morebiten razvoj teţav na področju duševnega zdravja ter spodbujajo rezilientnost
1
 

posameznika. Dejavniki tveganja pa povečujejo verjetnost za razvoj duševnih zdravstvenih 

teţav. Tako varovalni kot dejavniki tveganja so spremenljivi in so lahko zunanje ali notranje 

pogojeni. Torej so inter- ali intradinamični, na oboje pa lahko posameznik v različnem obsegu 

vpliva (na zunanje verjetno v manjši meri). Izvirajo namreč iz posameznika, druţinskega 

sistema ali širšega okolja, kar ima pomemben vpliv na duševno zdravje posameznika (Cove 

idr., 2005, v prav tam). Dejavnike tveganja za razvoj duševne motnje lahko delimo na biološke 

ali medicinske, psihološke ali duševne ter socialnoekonomske ali širše druţbenokulturne 

(Marušič in Temnik, 2009).  

 

Varovalni dejavniki so preventivni dejavniki, ki prispevajo k izboljšanju duševnega zdravja 

posameznika in celotne populacije. Vključujejo integracijo posameznika in etničnih skupin v 

druţbo, vključenost v aktivnosti druţbene skupnosti (vključitev zdravja v različne politike), 

stopnjo tolerantnosti, razvitost mreţe socialnih sluţb, opolnomočenje, pozitivne interpersonalne 

interakcije (vpliv medosebnih odnosov), druţbeno participacijo, druţbeno odgovornost in 

toleranco, druţbeno podporo in povezovanje skupnosti (Hosman, Jane-Llopis in Saxena, 2005, 

v Carotta in Kureţ, 2007). Krepimo in razvijamo jih lahko s posebnimi promocijskimi programi 

(Pollet, 2007), s splošnimi druţbenimi programi in primernimi politikami (Resolucija o 

nacionalnem programu duševnega zdravja, 2011). 

 

Tvegana vedenja so tista, ki dolgoročno z veliko verjetnostjo vodijo v škodljive posledice 

takega vedenja, ki so lahko telesne, psihološke in socialne. Med seboj so povezane in 

kompleksne. Predstavljajo pomemben dejavnik tveganja za razvoj teţav v telesnem in 

duševnem zdravju posameznika. Najpomembnejši dejavniki tveganja za nastanek duševnih 

teţav so: druţbeni in okoljski (revščina, industrializacija, diskriminacija, vojna, nasilje) ter 

pomanjkanje izobrazbe in transportne ureditve, stanovanjska problematika, stres, 

nezaposlenost, rasna diskriminacija, odtujitev in izolacija, dostopnost do alkohola in drog itn. 

(Carotta in Kureţ, 2007, str. 17). 

 

Dejavniki tveganja na delovnem mestu 

 

Ne povečano občutljivost in ranljivost za doţivljanje poklicnega stresa in z njim povezanih 

posledic vpliva več vrst dejavnikov (Novak in Šprah, 2012). Temu ustrezno prihaja do ožjih, 

neposredno z delovnim mestom, naravo poklica, delovno organizacijo in osebnostnimi 

značilnostmi zaposlenega povezanih dejavnikov, ter do širših, kamor so vključeni nekateri 

sociodemografski, ekonomski in zdravstveni dejavniki. Isti vir navaja ugotovitve evropskih 

raziskav, ki navajajo zaskrbljenost kar 79 % evropskih vodstvenih delavcev, ki so med glavne 

dejavnike tveganja na delovnem mestu uvrstili časovni pritisk in delo s teţavnimi strankami, 

                                                             
1
 Pojmovanje rezilientnosti v družboslovju zaobjema širok konceptualni okvir, ki preučuje pozitivne oblike 

prilagajanja v kontekstu težav. Paradigma rezilientnosti ni osredotočena na samo reševanje težav posameznika, 
temveč na spodbujanje in krepitev posameznika in njegovega okolja (po Marshall, 2001 v Riccarda Kiswarday, 
2012). 
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bolniki ipd., slabo komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi, negotovost zaposlitve ter slabo 

sodelovanje med sodelavci na delovnem mestu.  

Analiza kazalnikov tveganj, povezanih s širšim kontekstom doţivljanja stresa in odzivanja nanj 

v delovnem okolju, za obdobje 2006–2010 v slovenskih regijah ugotavlja tveganja, ki so bila v 

tem obdobju skupna vsem in sicer: slabo stanje na področju osebne varnosti (visoka stopnja 

kriminalitete in samopoškodbenih vedenj), slabo splošno zdravstveno stanje, majhna 

zaposlenost in visoka stopnja razvez. Opaţena je bila tudi pomanjkljiva socialna zaščita in 

nezadovoljiva raven poklicnega in perinatalnega zdravja (prav tam).  

 

Šprah in Sedlar (2012) navajata, da  je v slovenskem prostoru do sedaj na voljo zelo malo 

orodij za »presojo tveganj in obremenitev na delovnem mestu povezanih z doţivljanjem 

prekomernega poklicnega stresa, izostajanjem z dela (absentizmom), zmanjšano učinkovitostjo 

in storilnostjo na delovnem mestu (prezentizmom), odhajanjem iz delovne organizacije 

(fluktuacijo), izgorevanjem in s teţavami pri usklajevanju dela in druţine« (str. 74). 

Proučevanje ohranjanja duševnega zdravja na delovnem mestu, razvoj metodologije usmerjene 

v presojo psihosocialnih in zdravstvenih tveganj in pojavov povezanih s poklicnim stresom sta 

avtorici potrdili z raziskovalnim delom. V raziskavi sta uporabili slovenskemu prostoru 

prilagojen instrument-validirano orodje imenovano IDST (Instrument za ekspertno napoved 

dejavnikov tveganj na delovnem mestu, povezanih s poklicnim stresom). IDTS je zasnovan na 

način, da je moţno izdelati profil področij tveganj glede na obseg bremen, ki jih posamezni 

dejavniki tveganj predstavljajo za zaposlene, saj vsebuje 17 kategorij, osnovanih glede na 

naravo tveganj, ki se povezujejo s povečano ranljivostjo zaposlenega za doţivljanje 

prekomernega stresa. Prvi izsledki so pokazali, da orodje omogoča podrobnejšo opredelitev 

vrste, intenzitete in škodljivih posledic bremen, ki jih doţivljajo zaposleni v najširšem smislu, 

vključno s psihosocialnim tveganjem.  

Cilj raziskave je bil razviti zanesljivo orodje za presojo tveganj. Temu ustrezno so bila izbrana 

tudi pilotska podjetja, ki pokrivajo različna področja dejavnosti. V nadaljevanju raziskave sta 

razvili tudi posebne standarde, ki bodo omogočili, da se bo s pomočjo IDST ocene bremen, ki 

jih doţivljajo v določenem delovnem okolju, lahko izdelala tudi napoved potencialnih tveganj 

za razvoj negativnih izidov. Slednje predstavlja novost na področju prepoznavanja tveganj na 

delovnem mestu tudi v mednarodnem prostoru (prav tam). 

Avtorici (prav tam) opozorita na nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki prinaša novosti 

tudi na področju promocije zdravja in obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. 

Izhodišče zakonu je, da promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja skupna prizadevanja 

delodajalcev, delavcev in druţbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. 

Slednje vpliva na celovit slog ţivljenja posameznikov in izboljšanje kvalitete ţivljenja. 

 

  1. 2 Promocija duševnega zdravja 

 

Svetovna zdravstvena organizacija v definiciji promocije zdravja navaja, da je to »proces, ki 

ljudem omogoča, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in ga izboljšajo« (WHO, 1989 v 

World Health Organization: Prevention on Promotion in Mental Health, 2001). Pollet (2007) k 

navedenemu dodaja, da promocija pri posamezniku in skupnosti krepi lastno prirojeno 

sposobnost po doseganju in ohranjanju dobrega duševnega zdravja z ustvarjanjem ustreznega 

podpornega okolja pa pripomore k zmanjšanju moţnih ovir za doseganje dobrega duševnega 
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zdravja. Če povzamemo, je pozitivno oz. dobro duševno zdravje ţeleni rezultat načrtovanja in 

izvajanja promocije duševnega zdravja, ki omogoča in olajša ljudem obvladovanje ţivljenjskih 

dogodkov, sprememb, izzivov in teţav (World Health Organization: Prevention on Promotion 

in Mental Health, 2001).  

Izhajajoč iz navedenega lahko razumemo, da je pomembno, da se promocijske strategije za 

krepitev varovalnih dejavnikov duševnega zdravja izvajajo v vseh okoljih, ki so za 

posameznika pomembna. Ta so: šolsko, delovno, lokalno, zdravstveno, socialno in drugo 

okolje oz. ustanove (Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, 2011). Pomembno 

je zgodnje delovanje – od spočetja dalje, saj s tem pripomoremo h krepitvi in varovanju 

duševnega stanja in k preprečevanju moţnih dejavnikov tveganja ţe v dobi predšolskih otrok 

oz. mladostnikov, vključujoč starše (prav tam).    

 

Avtorici Carotta in Kureţ (2007, str. 1)  navajata, da se promocija duševnega zdravja ukvarja z 

višanjem stopnje duševnega zdravja posameznika in druţbe in s tem vključuje »aktivno 

delovanje promotorjev duševnega zdravja« na različnih ravneh druţbe (politika, gospodarstvo, 

zdravstveni in šolski sistem) ter posameznika. Pomembno vlogo v promociji (duševnega) 

zdravja pripisujeta mnoţičnim medijem, ki nimajo le vloge prenašanja informacij, temveč 

vplivajo tudi na percepcijo pomembnosti posamezne zdravstvene teme v javnosti ter na 

interpretacijo zdravstvenih konceptov. Ugotavljata, da je v Sloveniji promocija duševnega 

zdravja v ozadju ter dodajata: »Tisti, ki pa se ukvarjajo s promocijo duševnega zdravja v 

slovenskem prostoru, se v svojih programih osredotočajo predvsem na preprečevanje duševnih 

bolezni in ne na preventivno skrb za izboljšanje duševnega zdravja posameznikov« (prav tam, 

str. 8). 

Pomembno pri snovanju promocije duševnega zdravja je, da se razišče dejavnike, ki vplivajo na 

duševno zdravje posameznika, saj na ta način »razširimo svoje razumevanje področja 

duševnega zdravja« in kakovostnejše oblikovanje programa promocije, ki je zaradi tega bolj 

celovit, saj vključuje dejavnike (determinante duševnega zdravja) na vseh ravneh (Carotta in 

Kureţ, 2007, str. 17).  

 

Promocija zdravja se je oblikovala v 80. letih 20. stoletja in se je namesto v preprečevanje 

bolezni usmerila v krepitev zdravja ljudi tam, kjer delajo, ţivijo, se gibljejo in kjer nanj 

vplivajo različni sektorji in politike. Avtorici opredelita, da je promocija zdravja zastavljena 

širše in zagovarja, da večina zdravstvenih problemov nastane zaradi delovanja različnih politik 

v posamezni druţbi, ki določajo ţivljenjske razmere posameznika, ki v vzpostavljenih 

druţbenih okoljih uveljavlja svoje izbire. 

Ključni listini, ki utemeljujeta področje delovanja promocije zdravja sta ottavska in bangkoška 

listina (Jeriček Klanšček in Gabrijelčič Blenkuš, 2010). 

 

Ottavska listina (1986) s premikom iz bolezni v zdravje promocijo zdravja umešča v javno 

zdravje, ki se ne ukvarja s posameznikom, ampak s populacijo. Javno zdravje je strateško za 

vsako drţavo, saj spremlja zdravstveno stanje in različne, tudi oddaljene determinante zdravja, 

ter odkriva obolevnost zaradi različnih vzrokov in stanj, izgubo let kakovostnega ţivljenja in 

prezgodnjo umrljivost, kar ocenjuje z različnimi, tudi ekonomskimi kazalniki ter na podlagi 

izsledkov predlaga podlage za strateške usmeritve in programe, ki se izvajajo v različnih sferah 

(Zeegers Paget, 2010). 
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Zato je prva od nalog pri promociji zdravja, opredeljenih v ottavski listini, ustvarjanje zdravju 

naklonjenih javnih politik. Zastopanje interesov zdravja, lobiranje in posredovanje za 

zdravstvene vsebine, sodelovanje pri pripravi strategij, programov in politik različnih resorjev 

postajajo vse pomembnejše dejavnosti. Namen promocije zdravja je artikulirati zdravstvene 

vsebine v različnih sektorjih in na različnih področjih vzpostaviti strateška partnerstva za 

razumevanje in prenos zdravstvenih vsebin ter partnerje ozavestiti in usposobiti, da dobijo 

vpogled in prek njega sami vključujejo zdravstvene vsebine v svoje politike in programe. To 

pomeni, da naj bi sektor javnega zdravja na področja drugih resorjev in strok ne vstopal kot 

„odrešitelj“, temveč bi bil strateški in enakopraven partner pri spreminjanju vzvodov, ki 

povzročajo zdravstvene probleme (prav tam). 

 

Pomemben del dejavnosti posveča promocija zdravja krepitvi zdravja populacije in ključnim 

javnozdravstvenim problemov. Njeno delovanje je osredinjeno na raven posameznika in druţbe 

z namenom, da izboljša kakovost ţivljenja obeh; posameznika in druţbe tako, da zmanjša 

bremena povezana z zdravjem. 

Drugo pomembno področje, ki je povezano z vplivom javnih politik, je ustvarjanje podpornih 

okolij za promocijo zdravja. Raziskovanje posebnosti posameznih okolij, vstopov v različna 

okolja in vzpostavljanje strateških partnerstev za prenos znanja so bistveni elementi delovanja 

na tem področju. Šola je poleg druţine eno od ključnih okolij, kjer se razvija zdravje otrok in 

mladih. Glede na to se promocija zdravja bistveno razlikuje od preventive, ki je usmerjena 

predvsem v zdravstveni sektor in sistem (preglednica 1), medtem ko promocija presega 

zdravstveni sektor in se usmerja v sodelovanje z različnimi sektorji in v različnih okoljih 

(Jeriček Klanšček in Gabrijelčič Blenkuš, 2010).  

 

Preglednica 1: Primerjava med preventivo in promocijo (vir: Jeriček, Klanšček in Gabrijelčič 

Blenkuš, 2010) 

Primerjava med preventivo in promocijo zdravja 

PREVENTIVA  PROMOCIJA  

Preprečevanje bolezni  Krepitev zdravja  

Dejavniki tveganja  Varovalni dejavniki  

Bolezni, motnje, poškodbe, neg. vidiki  Zdravje, pozitivni vidiki, kakovost ţivljenja  

Zdravstveni sistem  Skupnost, šola, druţina, del. mesto  

Zdravstveni ukrepi (cepljenje, presejalni testi, 

pregledi itd.), preventivni programi  

Determinante zdravja, pozitivni vidiki zdravja, 

neenakost, zdravje v vse politike, promocijski 

programi  

Zdravstveni sektor  Šolstvo, sociala, promet, okolje … 

medsektorsko sodelovanje  

 

Preglednica (1) prikazuje vzporedno primerjavo med preventivo in promocijo. Prikazuje  na eni 

strani preventivne dejavnosti preprečevanja bolezni, kjer je cilj zdravljenje bolezni in zajema 

primarno preventivo, z namenom preprečevanja bolezni. V sklopu tega izvaja cepljenja ter 

skuša preprečevati in blaţiti dejavnike tveganja: alkohol, tobak. Indikator je daljša ţivljenjska 

doba, manj bolezni, višja stopnja ozdravljivosti. Sekundarna preventiva deluje s ciljem 

zgodnjega odkrivanja bolezni in v sklopu tega izvaja programe, presejalne teste ipd. Indikator 

je manj bolezni, večja ozdravljivost. Terciarna preventiva deluje s ciljem nuditi pomoč ţe 

obolelim, kjer se usmerja predvsem v delavnice. Indikator je boljša kvaliteta ţivljenja bolnih. 
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Kurativa, ki se izvaja v okviru preventive se osredinja na populacijo bolnih, s ciljem zdravljenja 

bolezni, in sicer se usmerja v zdravila, preiskave, operacije, hospitalizacije. Indikator v tem 

smislu je daljša ţivljenjska doba. Preventiva vključuje zdravstvene sisteme in zdravstvene 

ukrepe (Jeriček Klanšček in Gabrijelčič Blenkuš, 2010). 

 

Promocija deluje s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja, ki je usmerjena v vso populacijo tako 

zdravih, ranljivih in bolnih skupin. Usmerjena je v delovanje na področju pozitivnih vidikov 

zdravja - varovalnih dejavnikov, determinante zdravja (določnice, ki vključujejo vsak dejavnik, 

dogodek, značilnost ali katerokoli drugo entiteto, ki povzroča spremembo v zdravstvenem 

stanju ali drugem pojavu povezanem z zdravjem), politike, različna okolja, delavnice, 

sprememb vedenja. Indikator delovanja je daljša ţivljenjska doba, manj bolezni, dvig kakovosti 

ţivljenja bolnih in zdravih ter pozitivni vidiki zdravja, kot so počutje, zadovoljstvo, sreča 

(Jeriček, Klanšček in Gabrijelčič Blenkuš, 2010). 

 

Opolnomočenje tekom promocije zdravja poteka večdimenzionalno in vključuje posameznika 

in skupine populacije. Udejanja se skozi proces, kjer dobijo ljudje večjo kontrolo nad 

odločitvami in dejanji, ki vplivajo na njihovo zdravje. Vključuje pa poleg zdravstvenih 

sistemov celotno skupnost, šolo, druţino in delovno mesto (Jeriček, Klanšček in Gabrijelčič 

Blenkuš, 2010). 

Pomembnih premikov na področju varovanja zdravja ni moč doseči, v kolikor ni konsenzualne 

vključenosti vseh pomembnih partnerjev (udeleţencev) v posamezni skupnosti, in to od 

osnovne celice in lokalne druţbene skupnosti naprej. Promocije zdravja ne moremo meriti s 

številkami, ampak se bolj kaţe v spremembi stališč, vrednot in ravnanj v konkretnih primerih 

(prav tam).  

 

Bangkoška listina (2005) temelji na osnovnih načelih ottavske listine. Nastala je zaradi 

sprememb, ki so jih narekovale globalne spremembe in so povezane predvsem z naraščajočo 

neenakostjo znotraj posameznih drţav in med drţavami. Listina poudarja, da so za učinkovite 

posege potrebni močna politična dejavnost, široko sodelovanje in trajnostno zagovorništvo. 

Promocija zdravja ima vzpostavljen repertoar dokazano učinkovitih strategih delovanja, ki jih 

je treba čim širše uporabljati (Jeriček, Klanšček in Gabrijelčič Blenkuš, 2010). 

 

1. 3  Programi promocije zdravja na delovnem mestu 

 

Programi promocije zdravja so odgovor druţbe oz. podjetij, ustanov in zdruţb na izzive 

ţivljenja in zdravja, kot načrtno in sistematično uvajanje sprememb oz. izboljšav v kakovost 

pogojev, značilnosti, ţivljenjskih navad in delovanja neke populacije v nekem okolju (npr. 

delovno, šolsko itd.), z namenom, da okrepi zdrave navade, dobro klimo, delovne in ţivljenjske 

pogoje  in s tem vpliva na kakovost ţivljenja in poveča učinkovitost. Zahteva medresorsko in 

interdisciplinarno delovanje in vključuje naslednja področja vplivanja: oblikovanje zdrave 

javne politike, oblikovanje podpornih okolij, izobraţevanje in usposabljanje ljudi, delo v 

lokalnem okolju in preusmerjanje teţišča dejavnosti (primarnega) zdravstvenega varstva z 

zdravljenja na preventivo. Temeljni pristopi pri promociji zdravja so: zagovorništvo zdravja, 

omogočanje in posredovanje (Čili za delo, 2014).  
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Kot primer programa promocije zdravja navajamo program promocije zdravja na delovnem 

mestu po imenu Čili za delo (2014), ki ga izvaja Klinični inštitut za medicino, delo, promet in 

šport. Namen programa (projekta) je ozaveščanje, izobraţevanje in usposabljanje delavcev in 

delodajalcev o zdravem delovnem in ţivljenjskem slogu, s tendenco, da takšen način ţivljenja  

in dela začnejo vključeni v program tudi sami razvijati ter postopoma spreminjati ţivljenjski 

slog. Omenjen program promocije zdravja vključuje projekte za različne ravni zaposlenih, 

diferenciranih poklicnih profilov in različnih izobrazbenih struktur. Spletni portal omogoča 

vpogled tudi v podatke raziskav, izobraţevanj (za svetovalce za promocije zdravja pri delu) in v 

aktualne teme (novice, časopis, dogodke, strokovne publikacije) ter predloge koristnih povezav 

(prav tam).   

 

V nadaljevanju povzemamo prispevek Inšpektorata Republike Slovenije za delo (2012, str. 2), 

v katerem navajajo, da je izvajalec promocije zdravja na delovnem mestu delodajalec. 

Promocijo zdravja opredeljujejo kot poslovno strategijo, ki stremi k preprečevanju slabega 

zdravja pri delu in izboljšanju potencialov za izboljševanje zdravja in dobrega počutja. V 

nadaljevanju besedila je podan cilj promocije zdravja na delovnem mestu, ki je naravnan na 

preprečevanje oz. zmanjševanje posledic psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Na 

Inšpektoratu RS za delo so mnenja, da lahko delodajalci skozi izvajanje promocije zdravja na 

delovnem mestu uresničijo pomembne cilje, kot so: 

 

 višja raven medsebojne komunikacije oz. kulture sodelovanja, 

 boljši pretok informacij, 

 višja raven sodelovanja pri pomembnih odločitvah, 

 organizacija dela, ki omogoča delavcem uravnoteţeno povezavo med zahtevami dela in 

njihovo sposobnostjo, 

 dobra socialna mreţa, 

 pogoji za fizično aktivnost zaposlenih in 

 dobri ergonomski pogoji na delovnem mestu (prav tam). 

 

Zaţeleno je, da delodajalec ukrepe na področju promocije zdravja načrtuje na osnovi analize 

vseh dejavnikov tveganja v njegovem delovnem okolju, v skladu s tem se oblikujejo programi 

promocije zdravja (prav tam). 

 

Rezultati tujih in domačih raziskav potrjujejo efektivnost promocijskih aktivnosti. Pomembnost 

vlaganja v zdravje zaposlenih je potrdila tudi raziskava v pilotskih slovenskih podjetjih v 

okviru projekta »Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa 

povezanega z delom, in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic«. Rezultati so pokazali, 

kako pomembna je promocija in kako lahko z ustrezno načrtovanimi promocijskimi programi 

spodbudimo zaposlene, da poiščejo pomoč. V okviru omenjenega projekta sta na primer bili 

določenemu številu zaposlenih 13 mesecev na voljo stalna in hitra strokovna pomoč v obliki 

telefonskih ali osebnih svetovanj (po njej je od vseh vključenih poseglo kar 85 % zaposlenih 

moškega spola). Ob zaključku projekta je kar 85 % anketiranih odgovorilo, da se strinja oz. 

popolnoma strinja s tem, da bi morali imeti svetovalni telefon na voljo še naprej. Izkazala se je 

potreba po uvedbi programov podpore za delodajalce in zaposlene v slovenskih podjetjih.  
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Da je vlaganje v zdravje zaposlenih smotrno, potrjujejo tudi tuje raziskave, v katerih 

ugotavljajo, da se finančno vlaganje v zdravje in dobro počutje zaposlenih delodajalcem povrne 

v pribliţno treh letih, saj delodajalec prihrani zaradi zmanjšanja bolniških odsotnosti ter 

povečanja učinkovitosti oz. produktivnosti zaposlenih (Štandeker, 2012, str. 21). 

 

Cilj, ki ga je v programih promocije zdravja potrebno zasledovati, je sprememba, kjer se 

zastavlja ključna vprašanja v smislu: zakaj naj spremenim vedenje, kaj pridobim, če spremenim 

vedenje, kaj izgubim, če ne spremenim vedenja. 

Kako je mogoče pripraviti kakovosten promocijski program, v katerem koristi prevesijo 

tehtnico na svojo stran v primerjavi s stroški, sta v svoji študiji opredelila Nutbeam in Bauman 

(2006). Na čem mora program temeljiti sta podala v t.i. Krogu načrtovanja in evalvacije 

promocijskih programov, kjer so nakazane specifične smernice programov promocije zdravja, 

ki zajema podrobno razčlenjenost, potek in zaporedje posameznih segmentov programa z 

vključenimi pomembnimi sprotnimi evalvacijami vsakega od zaporednih segmentov. 

Opravljene evalvacije so parameter, ki predstavljajo izhodišče za nadaljevanje in morebitno 

spremembo oz. ukinitev programa. Poudarita tudi pomembnost proučitve in izhajanja iz teorij 

kot pogoj za učinkovit vstop s programom v neko ciljano populacijo, katere specifične 

značilnosti se prouči na podlagi poglobljene segmentacije. V nadaljevanju navajamo 

osnovne/izhodiščne točke Kroga načrtovanja in evalvacije promocijskih programov, ki so: 

 

1. Opredelitev problema (pregled literature in obstoječih virov, segmentacije ciljne 

skupine). 

2. Iskanje rešitev (ključno vprašanje: kaj ţelimo spremeniti). 

3. Načrtovanje programa (ključno vprašanje: kako bomo dosegli spremembe. Pomen 

dobre izbire programa in pristopa). 

4. Mobilizacija resursov (ocena in mobilizacija vseh tipov resursov: človeških, finančnih, 

fizičnih, sistemskih, prepoznavnost in zaupanje, odnosov ter trenutnih aktivnosti). 

5. Implementacija programa (izvedba programa skladno s strategijami načrta programa). 

6. Ocena vpliva – evalvacije programa, ki vključuje ocenitev in vrednotenje narejenega. 

Evalvacij je več vrst in se izvajajo pred začetkom programa, v času načrtovanja in 

izvedbe ter ob koncu programa. 

7. Ocena vmesnih/kratkoročnih učinkov. 

8. Ocena dolgoročnih učinkov. 

9. Prilagajanje programa, zagotavljane kontinuiranosti (na osnovi analize pomanjkljivosti 

in (ne)vplivov ter učinkov programa se v nadaljevanju ta prilagodi in uskladi s 

potrebami) (prav tam). 

 

Da se pri pripravi promocije programa izhaja iz teorij, je pomembno predvsem zaradi, kot smo 

ţe omenili, proučitve ciljne skupine/populacije. Teţišče je v promociji zdravja, ki se ne sme 

oddaljiti od koncepta ohranjanja zdravja, proučevanja varovalnih in pozitivnih dejavnikov, ki 

so ţe vpeti v okolje populacije. Kot smo ţe omenili je cilj promocije povečati kvaliteto 

ţivljenja in dobro počutje.  

Pomembno za oblikovanje je poznavanje individualnih/intrapersonalnih (usmerjenost v 

individuum in njegovo zdravje z namenom ugotoviti zakaj se nekdo tako vede in ne drugače) 

modelov in teorij vedenja povezanega z zdravjem in tudi medosebnih/interpersonalnih (vpliv 
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medosebnih odnosov na zdravje) modelov in teorij vedenja povezanega z zdravjem. Vključene 

morajo biti tudi institucionalne/skupnostne (mediji, skupnost, institucije, faze sprememb v 

skupnosti) teorije in modeli nekega področja, kakor tudi javno-politične teorije in modeli 

(vključitev zdravja v različne politike). Kvaliteten promocijski program je usmerjen v krepitev 

varovalnih dejavnikov (gibanje in samopodoba, ţivljenjski slog ciljne skupine, kakovostno 

preţivljanje časa, razumevanje v druţini kot osnovni celici ter krepitev občutka pripadnosti). 

Pomembna je dolgoročnost in kontinuiteta promocijskega programa, s ciljem, da se dobra 

vedenja in vzorci ponotranjijo (Nutbeam in Bauman, 2006).  

 

1. 4  Stanje duševnega zdravja  prebivalcev  Slovenije 

 

Duševno blagostanje je zrcalo duševnega in osebnostnega stanja posameznika, javno duševno 

zdravje pa zrcali duševno zdravje druţbe. Kolikšna je zavest  o javnem duševnem zdravju neke 

druţbe predstavlja merilo civilizacijskega razvoja druţbe. Tako duševno blagostanje kot 

duševno zdravje pa predstavljata bistveno prvino kakovosti ţivljenja (Marušič in Temnik, 

2009). 

Nezanemarljiv je podatek, ki ga za našo druţbo navajata avtorja (prav tam) in pravi, da ima 

pribliţno vsak sedmi izmed nas v tem trenutku vsaj blago duševno motnjo in da jo bo vsak tretji 

imel vsaj enkrat v ţivljenju. Podatek spodbuja in sili k ukrepanju. Temeljno skrb za obdobje, v 

katerega prihajamo, predstavlja prav negativen stres, ki ga povzročajo recesije in brezposelnost, 

saj je ta povod za pogoste, takšne ali drugačne, motnje. 

 

1. 4. 1 Pojmovanje javnega duševnega zdravja  

Javno duševno zdravje zajema tako preprečevanje negativnega duševnega zdravja (duševne 

motnje) kot krepitev pozitivnega duševnega zdravja (občutek dobrega počutja, optimizem, 

občutek moči in sposobnost soočanja s teţavami, strategije obvladovanja problemov, 

obvladovanje stresa) (Marušič in Temnik, 2009).  

 

Zdravje je v veliko primerih na splošno priznano kot najbolj cenjena vrednota. Da lahko 

posameznik deluje v vsej svoji celovitosti, je prav zato tudi odraz stanja posamezne druţbe 

(Tomšič in Kofol Bric, 2014). V Sloveniji je k skrbi za zdravje in kakovost ţivljenja celotnega 

prebivalstva na nacionalni ravni zavezan Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Eno 

izmed njegovih poslanstev je tudi spremljanje zdravstvenega stanja in razširjenosti dejavnikov 

tveganja prebivalcev Slovenije, saj lahko na podlagi teh podatkov javnozdravstvena stroka v 

sodelovanju z različnimi drugimi strokami predlaga vključenim resorjem ukrepe za izboljšanje 

zdravja. Da je moč načrtovati ciljane ukrepe in spremljati učinkovitost njihove implementacije, 

je spremljanje vedenjskega sloga povezanega z zdravjem nujno. 

Ustanova spremlja zdravstveno stanje prebivalcev z različnimi kazalniki iz različnih virov 

podatkov. Zadnje desetletje je pomemben vir informacija t. i. presečna pregledna raziskava »Z 

zdravjem povezan vedenjski slog«, saj daje moţnost spremljati samooceno zdravstvenega 

stanja, pogostost pojavljanja bolezenskih znakov in kroničnih bolezni ter pogostost stikov 

prebivalcev z zdravstveno sluţbo. Omenjena raziskava predstavlja tudi osnovni vir informacij o 

determinantah vedenjskega sloga med odraslimi, kar omogoča spremljanje najpomembnejših 
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dejavnikov tveganja, ki jih povezujemo z razvojem kroničnih bolezni in stanj, razširjenost 

nezdravega vedenjskega sloga, in sicer: nezdrave prehranjevalne in gibalne navade, pretirano 

uţivanje alkohola, kajenje, stres in neustrezna skrb za ustno zdravje (prav tam).  

 

Avtorici Tomšič in Kofol Bric (2014) opozorita na razseţnost krize v Sloveniji, saj se je stopnja 

brezposelnosti v obdobju  2008–2012 še povečala in je naraščanje te hitrejše kot v povprečju 

Evropske unije. Povečal se je tudi deleţ manj »varnih« oblik zaposlitve. Deleţ začasnih 

zaposlitev je najvišji med mladimi (15–24 let) in dosega najvišji deleţ v EU. Med gospodarsko 

krizo se je razširjenost začasnih zaposlitev močno povečala med zaposlenimi z višjo stopnjo 

izobrazbe. Raziskava je tudi pokazala, da se je rast plač v zasebnem sektorju v obdobju krize 

postopoma upočasnjevala, kljub temu pa so se do zdaj plače krizi manj prilagajale kot število 

zaposlitev. Varčevalni ukrepi plačne politike drţavnega sektorja pa so med krizo ob zamrznitvi 

oz. zniţanju osnovnih plač javnim usluţbencem ter zamrznitvijo napredovanja ukinili večino 

stimulativnih elementov plač. Spremembe oz. posledice socialno-ekonomskih pogojev so 

vplivale na »poslabšanje gmotnega stanja prebivalcev zaradi izgube zaposlitve, trajajoče 

brezposelnosti s teţavami pri plačevanju rednih mesečnih obveznosti, med ljudi se je razširili 

strah pred izgubo zaposlitve, prevzela so jih negotova pričakovanja za prihodnost, pri najmanj 

premoţnih pa tudi strah za vsakodnevno preţivetje druţine s teţavami pri zagotavljanju 

najnujnejših vsakodnevnih dobrin, kar vse posredno ali neposredno vpliva na zdravje in 

vedenjski slog posameznikov, druţin in druţbe« (prav tam, str. 27). 

 

1. 4. 2 Nekateri kazalci javnega duševnega zdravja 

Kazalci oz. indikatorji javnega duševnega zdravja so pogosto povezani s psihološkimi 

lastnostmi, denimo z osebnostnimi potezami in vedenjskimi vzorci. V nadaljevanju navajamo 

krajšo opredelitev in navedbo stanja za nekatere kazalce duševnega zdravja v  Sloveniji za 

navedeno obdobje (Marušič in Temnik, 2009).  

 

1. 4. 2. 1 Samoocena zdravja 

 

Avtorica Tomšič (2014) opredeljuje: »Samoocena zdravja je uveljavljena mera splošnega 

zdravstvenega stanja, ki dobro odseva in napoveduje zmanjšano zmoţnost, funkcionalno 

sposobnost, obolevnost in umrljivost prebivalstva …, zajame fizične in duševne komponente 

zdravja ter tudi zadovoljstvo z ţivljenjem« (str. 30). Po drugi strani pa poleg bolečine in 

nelagodja odseva prisotnost psiholoških in socialnih teţav, ki so posledica zdravstvenih teţav 

(prav tam). 

 

Samoocena zdravja je metoda, s pomočjo katere posameznik lahko svoja subjektivna občutja 

glede zdravja postavi v bolj objektivne, merljive in primerljive okvirje (Harlander in Zupančič 

Tisovec, 2012). 

 

»Občutenje lastnega zdravja je okvirno merilo za zdravstveno stanje posameznika, slaba 

samoocena zdravja pa je napovedni dejavnik povečane umrljivosti in večje potrebe po 

zdravstvenih storitvah.« (Selič, Serec, Petek in Rus Makovec, 2010, str. 1) 
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Tomšič (2014) navaja, da v splošnem samoocena zdravja sledi socialno-ekonomskemu 

poloţaju, kjer načeloma ljudje z niţjim socialno-ekonomskim statusom ocenijo zdravje slabše. 

Raziskava NIJZ je pokazala, da dobra in zelo dobra ocena lastnega zdravja v obdobju med 

letoma 2001 in 2012 narašča pri obeh spolih ter v vseh starostnih in izobrazbenih skupinah 

(razen pri študentih, kjer porast ni bil značilen). So pa precejšnje razlike med regijami. 

Pričakovali bi, da bo samoocena zdravja zaradi niţanja socialno-ekonomskega statusa niţja. 

Vendar tuji raziskovalci ugotavljajo, da ima lahko gospodarska kriza pozitiven vpliv na 

zdravje. Sicer so ugotovitve raziskovalcev na tem področju zelo različne, zaznana je npr. 

zmanjšanja uporaba zdravstvenih storitev, strah pred izgubo dohodka vpliva na zmanjšanje 

kaloričnega vnosa ţivil (posredno zmanjšanje debelosti), zaradi brezposelnosti ostaja čas za 

prostočasne dejavnosti. Vzporedno pa  posledično ostaja manj finančnih sredstev za alkohol, 

manj voţnje z avtomobili in podobno,  kar zmanjšuje tvegana vedenja. Čeprav je lahko pitje 

alkohola ali kajenje po drugi strani tudi blaţenje stresa zaradi zmanjšanja finančnih sredstev, 

kar vodi v povečanje nasilja. Ne gre izvzeti, da brezposelnost in zmanjšani dohodek vodita v 

poslabšanje pogojev ţivljenja in v povečano doţivljanje stresa, pogosto opuščanje skrbi za 

preventivo, obiske pri zdravniku in podobno.  

Tomšič (2014) navaja strinjanje strokovnjakov z ugotovitvijo, da se pri posamezniku kriza zelo 

individualno odraţa, da pa se pri osebi, ki je izgubila sluţbo »poveča tveganje za duševne 

motnje in s tem povezane somatske posledice« (str. 34). 

Avtorica poudari pomen ohranjanja stopnje izobrazbe (znanja) kljub uvedbi varčevalnih 

ukrepov (ki bi se morali uvajati samo na področju socialne in ekonomske politike in ne 

zdravstvene), saj je ta predpogoj za zdrav ţivljenjski slog, ne le za zmanjševanje vplivov 

slabšanja poloţaja, temveč tudi za blaţitev negativnih vplivov na zdravje celotne populacije 

(prav tam). 

 

1. 4. 2. 2  Zadovoljstvo in sreča posameznika 

 

Po podatkih raziskave z naslovom Slovensko javno mnenje iz leta 2006 dobrih 12 % 

anketiranih ni zadovoljnih s svojim ţivljenjem, 37 % pa jih ocenjuje, da poredko najdejo čas za 

stvari, ki jih v ţivljenju zares veselijo (Novak, 2010).  

 

Področje pozitivne psihologije proučuje psihično zdravje, ki ni definirano zgolj kot odsotnost 

psihičnih motenj, temveč kot prisotnost pozitivnih individualnih spremenljivk. Gre za 

sodobnejša proučevanja, ki so koncentrirana na spremenljivke, ki bi lahko vplivale na psihično 

zdravje ali bile del njega. Med njimi so osebnostne lastnosti in slogi, kot so samospoštovanje, 

optimizem, slogi soočanja s stresom, pozitivni afekti idr. Tendenca je v napredku 

posameznikovega uspešnega ter učinkovitega delovanja in obnašanja, povezanega z 

optimalnim človekovim doţivljanjem (Musek, 2005). 

V okviru pozitivne psihologije so se pojavile pomembne sistemizacije in izsledki, in sicer na 

področju psihičnega blagra in ţivljenjskega zadovoljstva, pozitivnega afekta, optimizma, 

srečnosti in drugih vidikov pozitivne psihične naravnanosti.  

Pomemben najsplošnejši model, ki se je pojavil, je subjektivno blagostanje avtorja Ed Dienerja 

in njegovih sodelavcev. Model zajema osrednjo in globalno spremenljivko dobrega počutja in 

ţivljenjskega zadovoljstva (Musek, 2005). 
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Kdaj je posameznik zadovoljen in srečen, je po podatkih raziskav (Musek, 2005) lahko odvisno 

od dejanskega doţivljanja pozitivnih dogodkov ali pa od gledanja na ţivljenjske dogodke kot 

pozitivne. Osebe z višjo stopnjo subjektivnega blagostanja doţivljajo več stvari, ki se v neki 

kulturi ocenjujejo kot zaţelene, obenem pa v večji meri ocenjujejo nevtralen in ambivalentne 

dogodke kot pozitivne. Dodaja, da med pomembne znake psihičnega počutja, zdravja in 

prilagojenosti sodita samopodoba in samospoštovanje ter da se zadovoljstvo z ţivljenjem 

nanaša na posameznikovo oceno lastnega blagostanja, zdravja, prijateljstva in partnerstva kot 

tudi zadovoljstva s seboj (prav tam).  

 

Musek (2005) tudi navaja, da optimistično gledanje v prihodnost zvišuje subjektivno 

blagostanje. Raziskovalci si postavljajo vprašanje, ali je zadovoljstvo z ţivljenjem tisto, ki nam 

narekuje, kako bomo ocenjevali in gledali na stvarnost, ali pa je miselnost tista, ki dolgoročno 

vpliva na subjektivno blagostanje. Po raziskavah naj bi bilo subjektivno blagostanje do neke 

mere dedno določena lastnost, po drugi strani pa na to raven osebnosti vplivajo izkušnje oz. 

pridobljeni in naučeni načini predelave informacij ter razlage stvarnosti (prav tam).  

 

Po nekaterih raziskavah (Campbell, 1981, v Musek, 2005) bi samospoštovanje naj bilo celo 

najmočnejši prediktor zadovoljstva z ţivljenjem. Dvom v navedeno izraţajo drugi avtorji, ki 

samospoštovanje opredeljujejo kot samoumevno v zahodnih kulturah, medtem ko zagovorniki 

kolektivističnih kultur zagovarjajo soodvisni jaz, sodelovanje, pripadnost oz. biti in postati del 

relevantnih odnosov. Diner in Diner (prav tam) ugotavljata, da bolj kot je neka druţba 

individualistična, večja je korelacija med subjektivnim blagostanjem in samospoštovanjem.  

 

1. 4. 2. 3 Negativni stres  

 

Po podatkih raziskave CINDI, izvedene v okviru NIJZ, je negativni stres v letu 2012 doţivljalo 

pribliţno 26 % vprašanih anketiranih zelo pogosto oz. vsakodnevno, medtem ko je  

4 % anketiranih imelo teţave z njegovim obvladovanjem in je bilo pribliţno 26 % takšnih, ki so 

stres doţivljali zelo pogosto in so imeli hkrati teţave z njegovim obvladovanjem (Bajt in 

Jeriček Klanšček, 2014).  

V letih 2004, 2008 in 2012 si glavnina vzrokov za stres sledi v enakem vrstnem redu: 

obremenitve na delovnem mestu, slabi gmotni pogoji, težave v družini ter slabi odnosi s 

sodelavci in osamljenost. V obdobju 2004–2012 pa je zaznano statistično značilno povišanje 

doţivljanja stresa zaradi slabih gmotnih pogojev, slabih odnosov s sodelavci, problemov v 

družini in osamljenosti, medtem ko se je doţivljanje stresa zaradi obremenitev na delovnem 

mestu med letoma 2008 in 2012 kljub največjemu deleţu statistično značilno zmanjšalo.  

Pri četrtem najpogostejšem vzroku doţivljanja stresa (v letu 2012 o njem poroča dobrih 18 %) 

je zaznano statistično značilno povišanje. O slabih odnosih s sodelavci poročajo predvsem 

anketiranci stari od 25 do 54 let, visokošolsko in več izobraţeni. Poslabšanje odnosov s 

sodelavci v tem obdobju pa je sicer zaznano v vseh skupinah anketirancev. O povečanem 

občutenju zaradi stresa poročajo v vseh opazovanjih skupinah, vendar so z njim še bolj  

obremenjeni ţiveči v mariborski regiji (tudi ostale regije vzhodne Slovenije), slabše izobraţeni, 

nezaposleni in fizični delavci (prav tam). 

Slednje se v veliki meri pripisuje posledicam finančno-gospodarske krize. Skladno s tem bi 

morali biti ukrepi naravnani v zmanjševanje posledic, ki povečujejo tveganje za zdravje 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                                  Magistrsko delo 
                                                                                                                                                                 Helena Klobasa 

17 

posameznika in so potencialni stresorji (brezposelnost, slabšanje gmotnih pogojev za ţivljenje 

pri večini prebivalstva, revščina itn.). Univerzalni ukrepi namenjeni celotni populaciji bi morali 

posebno pozornost nameniti še populacijskim skupinam, ki so, kot navajata Bajt in Jeriček 

Klanšček (2014): »Pri doţivljanju stresa zaradi različnih ţivljenjskih okoliščin, ki stres 

povzročajo, in pri obvladovanju stresa ranljive, poleg njih pa posebno pozornost nameniti tudi 

zgodnjemu prepoznavanju novih ranljivih skupin« (str. 79). Za ljudi, ki doţivljajo negativni 

stres pogosto, so tvegana vedenja (tvegano pitje alkoholnih pijač, kajenje, uporaba drog, telesna 

neaktivnost oz. pretirana telesna aktivnost …) značilno bolj pogosta in s tem tudi verjetnost 

pojava novih bolezni in poškodb. Ponavljajoč in dolgotrajen stres lahko privede do »upada 

razpoloţenja, izgorelosti, različnih psihosomatskih in duševnih motenj, odvisno od 

posameznika« (prav tam, str. 79). Kadar posameznik občuti stres pogosto ali vsakodnevno in 

ima hkrati teţave z njegovim obvladovanjem, govorimo o tveganem stresnem vedenju. 

Odstotek teh je bil po raziskavi NIJZ (2014) med leti 2001–2012 med 24 % in slabih 30 % 

(prav tam).   

 

1. 4. 2. 4 Ostali kazalci javnega duševnega zdravja 

 

Povprečna vrednost indeksa energije in vitalnosti pri Slovencih je v primerjavi z ljudmi iz 

drugih drţav EU niţja. Še bolj zaskrbljujoči so nekateri drugi podatki, ki se veţejo na omenjeno 

problematiko. Pokazalo se namreč je, da se teţave z duševnim zdravjem kopičijo v določenih 

druţbeno prepoznavnih skupinah, med njimi so značilno ţenske in starejši (Ule, v Kamin idr., 

2009, str. 4). 

 

Prav tako se je v istem obdobju kar 5 % anketiranih počutilo depresivne večino časa, 1 % celo 

ves čas. Skoraj 7 % anketiranih je poročalo, da so bili v zadnjem tednu večino časa ţalostni, 

nekaj manj kot 2 % je bilo ţalostnih ves čas. Podobni so podatki glede tesnobe. Nekaj več kot 

17 % anketiranih je poročalo tudi, da so se počutili srečne zelo malo časa (Ule v Kamin idr., 

2009).  

 

Ule (v Kamin idr., 2009) zapiše: »Stanje duševnega zdravja prebivalstva neke druţbe je odsev 

splošnega stanja v njej. Razlike v duševnem zdravju odsevajo druţbene razlike« (str. 5). 

Rezultati raziskave o duševnem zdravju v Sloveniji torej kaţejo, v kakšni druţbi ţivimo. 

Avtorice je mnenja, da je »močno socialno razslojena, prikrito patriarhalna in medgeneracijsko 

pristranska«. Pehanje za gospodarsko rastjo in bleščečimi ekonomskimi kazalci se med drugim 

odraţa v druţbeni recesiji in naraščajočih teţavah z duševnim zdravjem (prav tam). 

 

Kot z večino ideologij je namreč tudi z ideologijo zdravja tako, da »generalizira pričakovanja, 

vrednote in norme druţbeno dominantnih razredov in slojev na vso druţbo«. Ljudem nalaga 

mnoga bremena, skoraj nerešljive naloge; skrb za zdravje, za dober videz, za ohranjanje 

ţivljenjske energije, optimizem, mladostno telo, kljub temu da jih stiskajo druge bolj usodne 

ţivljenjske in socialne okoliščine. Njihove lastne stiske tako postanejo še teţje in še manjkrat 

izrečene pred zdravniki, terapevti in drugimi svetovalci. Posledično še bolj izgubljajo v tekmi 

za uspeh v ţivljenju. Duševnih teţav posameznikov in skupin ljudi brez upoštevanja druţbenih 

in kulturnih okvirov njihovega doţivljanja in izraţanja, ni moč razumeti (Ule v Kamin idr., 

2009). 
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2  POJMOVANJA STRESA 

 

Avtorji pojem stres definirajo raznoliko, predvsem usklajeno s področjem, na katerem se stres 

pojavlja. Največkrat sovpada s poklicem, ki ga posamezen avtor obravnava. Obstaja veliko 

definicij, iz katerih je razvidna širina pojmovanja stresa, kakor tudi razseţnost, ki se z leti še 

stopnjuje.  

Izraz stres izvira iz latinščine in pomeni napetost, pritisk oz. silo, ki deluje na določeno 

površino. Prvič je bil uporabljen v angleščini v 17. stoletju, in sicer za opis nadloge, pritiska, 

muke in teţave. V 18. in 19. stoletju se je splošen pomen besede stres spremenil in je pomenil 

silo, pritisk in močan vpliv, ki deluje na predmet ali osebo. Poljudno rečeno stres povzroča 

napetost. Pomen besede so uvedli v fizikalne lastnosti (Spielberger, 1985, str. 8).  

V medicino je leta 1949 izraz prinesel znani raziskovalec stresa Hans Selye. Zanj je stres 

telesno prilagajanje novim okoliščinam oz. stereotipni, »nespecifični odgovor na draţljaje, ki 

motijo osebno ravnovesje« (Jeriček, 2010, str. 9). Selye  o stresu tudi pove, da je preveč znan in 

premalo razumljen (Slivar, 2013). 

Spielberger (1985, str. 14) je pred skoraj tridesetimi leti z izrazom stres označil zaokroţen 

psihološki proces, ki ga sestavljajo trije poglavitni elementi. Definicijo stresa je opredelil kot 

časovno zaporedje dogodkov: stresor, zaznava groţnje in stanje bolezni. Izraz stresor je 

uporabil za označevanje okoliščin ali pobudnikov, ki so objektivno označevale stopnjo fizične 

ali psihične nevarnosti. Izraz stres v nadaljevanju označuje kot celoten proces (prav tam). 

Slivar (2013) iz različnih definicij povzema, da je »stres stanje porušenega ravnoteţje 

organizma, ki se pojavi ob soočanju posameznika z ogroţajočim dejavnikom v sebi ali okolju, 

ki ga ne more obvladati ali se mu prilagoditi« (str. 7). V nadaljevanju navaja, da je od tega 

odvisno doţivljanje stresa, ki se lahko odraţa kot napetost, neprijetnost in podobno; spremljajo 

ga neprijetna ali stresna čustva. Ta stres opredeli kot negativen ali slab stres. Kadar pa 

posameznika spremljajo ob doţivljanju stresa pozitivna čustva in sprejme nek dogodek, 

okoliščino ali dejavnik kot izziv, pa govorimo o pozitivnem stresu (prav tam). Današnje 

pojmovanje stresa vključuje celotno osebnost, in sicer ne samo njen biološki del, ampak 

področje duševnosti, individualnega vedenja in socialnih komunikacij (Slivar, 2009). 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo pod pojmom stres raziskovali in razumeli negativni 

stres.  

Avtorica Jeriček (2010) navaja, da obstaja več definicij stresa in da se večinoma definira kot 

fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi 

potencialno škodljivim ali ogroţajočim dejavnikom, ki se imenujejo stresorji. Termin stresor 

pojasni kot dogodek, situacijo, osebo ali predmet, ki ga posameznik doţivi kot stresni element, 

ki zamaje njegovo ravnovesje, posledica pa je stresna reakcija. Te deli na notranje in zunanje 

(prav tam, str. 9) 

Pšeničny  (2011)  opredeli stres kot reakcijo organizma na draţljaje iz okolja, ki motijo osebno 

ravnoteţje. Opiše ga kot program telesnega prilagajanja novim okoliščinam. Ali bo za nekoga 

škodljiv ali ne, je odvisno od zaznavanja določene spremembe okoliščin. Stresor opredeli kot 
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situacijo, ki jo nek posameznik doţivi kot nevarnost, ne glede na to koliko je groţnja resnična. 

Kolikšno bo zaznavanje stresa in odziv nanj pripisuje v veliki meri posameznikovim izkušnjam 

iz preteklosti (prav tam). 

Tušak in Masten (2008) opisujeta stres kot povsem individualno izkušnjo. Kar je za nekoga 

prijetno in pozitivno, je za drugega lahko docela škodljivo in negativno. Pomembno za 

doţivljanje stresa je »posameznikovo dojemanje zahtev in ocena lastnih sposobnosti za 

obvladovanje poloţaja« (str. 56). 

Youngs (2001a), v priročniku za učitelje in vzgojitelje navaja o stresu sledeče:   

»Beseda stres poimenuje telesno reakcijo na mobilizacijo obrambnih sistemov proti groţnji, ki 

jo zazna naše telo. Stres je sklop telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih reakcij na okoliščine, 

ki sproţijo v človeku zmedenost, nejevoljo in vzburjenost. Te reakcije ne izvirajo zgolj in 

samih stresnih dejavnikov, temveč predvsem iz našega zaznavanja dogodka in našega odziva 

nanj. Zato deluje stres pozitivno ali negativno. Z drugimi besedami – nadzorujemo zaznavanje 

stresne situacije« (str. 13). 

Ista avtorica v svojem drugem delu navaja (Youngs, 2001b), da je: »stres preprosto ime za 

številne telesne reakcije, ki nastopijo, ko telo mobilizira svoje obrambne moţnosti pred 

bliţajočo se nevarnostjo. Telo se na dva načina upira stresu, in sicer z bojem ali z begom pred 

njim« (str. 11).V nadaljevanju pove, da vse vrste napetosti vzburijo telesne sisteme, ki izzovejo 

reakcijo na dejavnike, povzročitelje stresa, t. i. stresorje (prav tam). 

Dernovšek, Gorenc in Jeriček (2010) opredeljujejo stres kot »fiziološki, psihološki in vedenjski 

odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim draţljajem 

(stresorjem)« ( str. 8). Stresor je v nadaljevanju opredeljen kot dogodek, oseba ali predmet, ki 

ga posameznik doţivi kot stresni element in povzroči stres. Stresor začasno zamaje  

posameznikovo ravnovesje in stres je povsem normalno odzivanje na to dogajanje (prav tam). 

Lazarus in Folkman ter Hill (v Meško, 2011) navajajo, da je stres pogosto pojmovan kot: 

»najpogostejša bolezen moderne dobe« in ga opredelijo kot: »vzorec negativnih fizioloških 

stanj in odzivov, ki se pojavijo v situacijah, v katerih zaznamo ogroţanje svojih dobrobiti in 

čutimo, da se z njimi ne moremo spoprijeti« (str. 6). Meško (2011) doda, da je: »notranji 

odgovor posameznika na vsak zunanji dogodek ali situacijo (stresor), ki vpliva nanj« (str. 6). 

Tomori (1990) meni, da je »stres dogajanje, ki ga pri človeku sproţi vsaka sprememba, ki 

zmoti njegovo notranje ravnovesje. Stres aktivira njegove prilagoditvene moči in spodbudi 

njegove duševne in telesne sile. Nanj se vsakdo odziva v vsej svoji duševni, telesni in socialni 

celostnosti« (str. 80). 

Looker in Gregson (1993) opredelita stres kot: »neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani 

in sposobnostmi za obvladovanje na drugi strani« (str. 30). Kot odločilen vpliv na doţivljanje 

stresa kot škodljivega in prijaznega, kot ga imenujeta, pa izpostavita razmerje med dojemanjem 

zahtev in oceno sposobnosti za kljubovanje pritiskom. Slednje uprizorita s poenostavljenim 

modelom, imenovanim ravnovesje stresa. Na eni strani tehtnice prikaţeta dojemanje stresa, na 

drugi strani pa dojemanje sposobnosti za obvladovanje zahtev (prav tam).   

Schmidt (2001, str. 7) pojasni nastanek stresa kot posledico neravnovesja med zahtevami okolja 

in lastno usposobljenostjo. Podobno kot Looker in Gregson (1993) prikaţe tehtnico za laţjo 
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predstavo obdobja stresa bralcu. Navajata, da kadar se tehnica prevesi na območje previsokih 

zahtev, nas občutek ogroţenosti prisili, da najdemo ustreznejše okolje ali pa da povečamo svoje 

sposobnosti za njegovo obvladovanje. Obdobje neravnovesja označuje kot stres (prav tam). 

Po Luban Plozza in Pozzi (1994) je stres definiran kot »reakcija organizma na draţljaje iz 

okolja ter vključuje znake obrambe in prilagajanja« (str. 13). Iz različnih definicij povzemata, 

da je stres stanje napetosti organizma, v katerem se sproţi obramba.  

Boţič (2003) stres pojmuje kot telesno, fizično in duševno reakcijo na obremenitev, ki 

posamezniku predstavlja oviro in zahtevo ali izziv.  

Selič (1999, str. 35) navaja, da gre pri stresu za univerzalni fenomen, ki ga opredeljuje mnoţica 

definicij, v vseh pa je moţno najti dva temeljna poudarka: 

- stres v večini primerov povzroča nekdo/nekaj zunaj človekovega organizma, 

- posledice stresa so notranje, psihološke in fiziološke narave, navadno so opisane kot 

napetost, napor (prav tam). 

 

Stresa se ne da meriti, ne da bi merili to napetost, zato je ustrezno in potrebno interakcijsko 

razumevanje tega pojava oziroma procesa. Selič ga opredeli kot doţivetje psihosocialne narave, 

ki ima za posledico psihično trpljenje in neprijetne, za organizem ogroţajoče fiziološke 

procese. Razloţi ga kot konstrukt, sintezo večjega števila elementov, ki so med seboj v 

interakciji. Opiše ga kot dogajanje, ki ga sproţi vsaka sprememba, ki zmoti človekovo notranje 

ravnoteţje, kar posledično vzpodbudi posameznika, da se prilagodi (prav tam).  

Cane (v Kovač, 2013) trdi: »Stres je stanje napetosti v organizmu, v katerem se sproţi 

obramba, pri čemer se organizem sooči z ogroţajočo se okoliščino. Temu sledi nespecifična 

reakcija organizma, ki pripelje do obrambe ali do moţnega upora. Stres lahko povzroči tudi 

situacija, ki sama po sebi ni stresna« (str. 27).   

Koţar (v Kovač, 2013) navaja najpreprostejšo definicijo, ki opredeljuje stres kot: »ogroţajoči 

dogodek, ki posameznika postavi  v obrambno drţo« (str. 27). Na splošno ga opredeli kot 

reakcijo na določeno zahtevo, ki na posameznika pomembno vpliva (prav tam).  

Tyrer (1987) navaja kot splošno definicijo stresa duševno in telesno reakcijo na spremembo. 

Pojasni, da gre predvsem za to, ali se spremembi, ko nastane, zmoremo prilagoditi. V 

nadaljevanju zapiše, da stresa ne določa tisto, kar ga povzroča, ampak človekova reakcija na ta 

vzrok, ki ga s strokovnim izrazom imenujemo stresor. 

Kovač (2013, str. 27) na podlagi različnih definicij, ki jih navaja v svojem delu, zaključi, da gre 

pri stresu za stanje napetosti organizma oz. da je telesna, fiziološka in duševna reakcija 

organizma na obremenitev, ki ni v ravnoteţju s sposobnostmi posameznika. 

Lazarus in Lazarus (2000) navajata: »S psihološkega vidika je stres nekaj, kar nas izziva, da se 

prilagodimo oz. obvladamo« (str. 93). 

Slivar (2009) je zapisal, da lahko iz različnih definicij povzamemo, da gre pri stresu za stanje 

napetosti organizma, v katerem se sproţi obramba, ko se organizem sooči z ogroţajočo 

okoliščino. Zapiše, da bi stres lahko bil »uniformni«, vendar nespecifičen odgovor organizma 
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na delovanje stresorja. K stresorjem šteje vsak dejavnik (fizični, kemični, psihični ali socialni), 

ki ogrozi telesno in psihično integriteto posameznika. Loči univerzalne stresorje (vojne, potresi, 

bolezen), ki jih je veliko manj, in individualne stresorje, ki jih je veliko število in so specifično 

škodljivi samo za posameznika. Izhajajoč iz navedenega je stres individualno doţivetje v 

določeni kulturi oz. ima vsaka oseba svoje psihične in socialne stresorje, na katere kvalitativno 

in kvantitativno reagira (prav tam).  

Slivar (2013, str. 8) opredeli splošne značilnosti stresa, in sicer da: 

1. je stresni odziv individualen; 

2. je bolj determiniran s percepcijo stresne situacije kot pa s samo situacijo oz. bolj 

določen z zaznavo stresne okoliščine kot s samo okoliščino; 

3. je obseg škodljivih posledic stresa odvisen od individualne sposobnosti 

spoprijemanja oz. soočanja s stresom (prav tam). 

 

Depolli Steiner (2011) ugotavlja, da se izraz stres uporablja tako v laičnih kot v  strokovnih 

krogih, vendar kljub temu splošno sprejete definicije stresa ni moč najti. Po letih proučevanja 

stresa so se namreč oblikovali različni pogledi na stres, iz njih pa izhaja cela mnoţica definicij. 

Navaja, da imamo v povezavi s stresom v mislih telesno in psihološko stanje napora ali 

napetosti.  

Kovač (2013, str. 28) na podlagi različnih literatur predstavi tri paradigme stresa: 

 Stres kot reakcija. Temelj paradigmi predstavlja reakcija na stres kot posledica 

določenega nepričakovanega draţljaja. Posledično se pojavi psihološka ali fiziološka 

reakcija (anksioznost, jeza, glavobol, tlak), na osnovi katere je stres moţno izmeriti. 

Reakcija organizma na stres, kakršnakoli je, se imenuje splošni prilagoditveni sindrom, 

ki se odraţa v spremembah vitalnih znakov (delovanje srca, oţilja, dihanje, prebava …).  

 Stres kot stimulus (dražljaj). Paradigma se osredotoča na vidik okolja, ki povzroča 

pritiske na posameznike preko nekega dogodka ali »zunanjega objekta«. Pearlin (1989, 

v Kovač, 2013) je mnenja, da se primarni razlogi za stres nahajajo v okolju in socialnih 

odnosih. S tem nekateri avtorji dokazujejo povezavo med zdravjem in slabo socialno 

podporo. Osnovni namen paradigme je odstraniti ali vsaj zmanjšati dejavnike 

negativnega vpliva na posameznikovo psihofizično počutje na delovnem mestu. Torej 

gre za paradigmo osredinjeno predvsem v delovni stres. 

 Stres kot interakcija in transakcija. V slednji paradigmi se raziskovalci ne osredotočajo  

več na stres kot pojav, ki nastane zaradi reakcije na draţljaj. Osredotočajo se na stres 

kot interakcijo oz. transakcijo. Temelj paradigmi predstavlja psihološko-kognitivno 

naravnan model (Cox, 1993, v Kovač, 2013). Interakcijska paradigma je osredotočena 

bolj na strukturne značilnosti posameznikovih reakcij na okolje, medtem ko 

transakcijski model daje večji pomen psihološkim procesom, ki spremljajo 

posameznikove interakcije (Cox, Griffiths, 1995, v Kovač, 2013) (prav tam). 

 

Pojmovanje stresa različnih avtorjev ima skupno točko v tem, da smo ljudje zanj različno 

dovzetni in posledično odprti za strategije reševanja. Odziv je torej pri posamezniku 

individualen, tako kot posledice, in temu ustrezno raznolik. Stres je stalen spremljevalec v 

poklicnem in zasebnem ţivljenju. Mnoţice raziskav opravljenih na tem področju prinašajo 
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uporabne vrednosti. Vendar ne moremo mimo dejstva, kako pomembno lahko vpliva stres na 

delovanje posameznika v kateremkoli poklicu ali poloţaju. Kljub raznolikosti v odzivih na 

stresorje (povzročitelje stresa) ostaja vsem ljudem skupno, da lahko prekomerno, konstantno 

doziranje negativnega stresa, ki ga posameznik ne zmore  pretransponirati (predelati), v njem 

izzove bolezenske znake, ki lahko prerastejo v teţja obolenja. Tako telo in duševnost kličeta po 

tem, da urgiramo in prevzamemo osebno odgovornost za svoje zdravje in zdravje druţbe kot 

celote. 

 

2. 1 Vrste stresa 

 

Avtorji stres raznoliko definirajo in razvrščajo, predvsem glede na posledice, ki jih ta povzroča, 

vzroke, zaradi katerih se stres pojavlja oz. okolje, v katerem se pojavi. V nadaljevanju 

podajamo nekaj teorij in opredelitev vrste stresa. 

 

2. 1. 1 Univerzalen stres 

 

Avtor Newhouse (2000) stres označuje kot vsesplošen in univerzalen. Slednje utemeljuje s tem, 

da ţivimo v obdobju, ko se vse zelo hitro premika in spreminja, kar od ljudi zahteva več 

prilagodljivosti in sprememb kot prej. Kot razlog navaja tudi neprimeren način ţivljenja, ki 

zmanjšuje naše sposobnosti za spopadanje s stresom. Sem prišteva nepravilno prehranjevanje, 

pomanjkanje telesne aktivnosti, uţivanje poţivil in neupoštevanje bioloških ritmov, kar 

povzroča, da vedno teţje prenašamo še tako majhne napade iz okolja.  Univerzalnost stresa 

pojasni z večjim številom stresnih situacij (predvsem zaradi modernizacije) in manjšo 

odpornostjo posameznika, ki tvorita začarani krog (prav tam).  

 

2. 1. 2 Pozitivni stres  

 

Po Starcu (2007) pozitiven stres osebo spodbuja k akciji, delu h kreativnosti in  k rezultatom in 

ni škodljiv.  

 

Po proučevanjih stresa se je pokazalo, da ima stres pozitivne in negativne učinke na 

posameznika. Do pozitivnega učinka pride, ko stres do neke mere sproţa draţljaj, zaradi 

katerega posameznik razvije na primer nove stile spoprijemanja ali razvoj novih zmoţnosti 

delovanja. V nekaterih primerih lahko stres tudi spodbuja osebnostni razvoj. Odsotnost stresa 

pa se po drugi strani lahko odraţa v zmanjšanju sposobnosti spoprijemanja s problemi v 

kasnejšem ţivljenju (Slivar, 2009). 

Kovač (2013, str. 29)  pozitivni stres (eustress) opredeli kot kratkotrajni stres, ki spodbudi 

človekovo motivacijo, osebnostno rast in razvoj ter kreativnost.  

Tušak in Masten (2008) opisujeta pozitivni stres kot »prijetno, spodbudno, vznemirljivo in 

navdihujoče občutje, ki prevlada, kadar so sposobnosti za obvladovanje večje od zahtev« (str. 

55). Imenujeta ga prijazni stres. Posameznik se v stanju tega stresa počuti zmoţen obvladovati 
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zahteve in se pusti celo namerno izzivati, saj zaupa vase in je prepričan v uspeh. Pojavi se ţelja 

po novih izzivih in zanimivih nalogah, ustvarjalnost … (prav tam). 

Looker in Gregson (1993, str. 70) navajata kazalce pozitivnega (prijaznega) stresa: 

- evforičnost, zanesenost, vznemirjenost, visoka motiviranost, 

- razumevanje, pripravljenost priskočiti na pomoč, druţabnost, prijaznost, ljubeznivost 

občutek zadovoljstva in sreče, 

- umirjenost, uravnovešenost, uspešnost, 

- sposobnost jasnega in racionalnega razmišljanja, odločnost, 

- marljivost, ţivahnost, tvornost, vedrost, nasmejanost (prav tam).  

 

2. 1. 3 Negativni stres 

 

Stres je odziv telesa na stresogeni dejavnik. Kadar danes govorimo o stresu, mislimo predvsem 

na negativni stres, ki ima škodljive učinke na zdravje. Najočitnejše negativne posledice 

pretirane akutne stresne reakcije se kaţejo na srčno-ţilnem sistemu (Starc, 2007).  

 

Kovač (2013, str. 29) pojasnjuje, da do pojava negativnega stresa (distress) pride takrat, ko so 

zahteve okolja večje od posameznikovih sposobnosti prilagoditve. Pojavijo se občutki neudobja 

in neprijetnosti. Opredeli ga na akutni in kronični stres.  

Akutni stres (Salas, Driskell in Hughes, 1996, v Kovač, 2013, str. 29) je kratkotrajen in ne 

povzroči tolikšne škode kot dolgotrajen (kronični) stres. Akutni stres večina ljudi lahko 

obvlada, saj se pojavlja v večji intenzivnosti, vendar redkeje. Značilni znaki akutnega stresa so: 

čustveno nelagodje, prebavne teţave, zvišan krvni tlak, napetost v mišicah. Čeprav je kronični 

stres za razliko od akutnega manj intenziven, pogosteje vodi v bolezen zaradi dolgotrajnosti. 

Kot najbolj značilne situacije za nastanek kroničnega stresa so teţave v medsebojnih odnosih, 

pritiski na delovnem mestu, skrb za materialno in zdravstveno stanje in tako naprej (prav tam). 

Tušek in Masten (2008, str. 54) navajata, da se negativni stres pojavi, kadar zahteve, ki 

pritiskajo na posameznika, presegajo njegove sposobnosti za soočanje z njimi. Upad 

učinkovitosti, zmogljivosti, glavobol, prebavne motnje, pogosti prehladi, bolečine v vratu in 

hrbtu so lahko vzrok nastanka številnih bolezni, do katerih pride, če se posameznik 

negativnemu stresu prepusti. Izraţa se lahko v psihofizioloških motnjah oz. psihosomatskih 

boleznih (prav tam). 

Youngs (2001b, str. 11) navaja, da se pri ljudeh kaţe telesni in dušeni odgovor na vsak stresor 

(prijeten ali neprijeten) v treh medsebojno povezanih fazah: 

1. alarmna reakcija,  

2. odpor/prilagoditev, 

3. izčrpanost/izgorelost (prav tam).  

 

Kronične stresne obremenitve povečujejo tveganje za veliko bolezni in motenj. Raziskave 

kaţejo, da ljudje, ki doţivljajo negativen stres, posledice tega lajšajo z drugimi načini vedenja, 

saj se na primer vedejo tvegano in s tem povečujejo verjetnost pojava določenih bolezni in 
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poškodb, uţivajo več alkohola, tobaka, se nezdravo prehranjujejo, se manj gibljejo in podobno. 

Povzročeni škodi zaradi tveganih vedenj se doda še učinek stresa. Po raziskavah navedenih v 

publikaciji Zdravje in ţivljenjski slog prebivalcev Slovenije (Artnik, Bajt, Bilban, Borovničar, 

Bruguljan Hitij, Djomba idr., 2012), je pogosto oz. vsakodnevno občutenje stresa izrazitejše pri 

ţenskah, ljudeh od 25–39 in 40–54, ki so višje izobraţeni in pripadnikih višjega, srednjega ali 

zgornjega druţbenega razreda ter prebivalcih mestnih okolij. Tudi tvegano stresno vedenje je 

značilneje za  ţenske in ljudi iste starosti ter višje izobraţene (Bajt, idr.  2012, str. 109).  

V isti raziskavi (Artnik idr., 2012), avtorji prihajajo do ugotovitve, da višja izobrazba pomeni 

pogostejše doţivljanje stresa, niţja pa teţje obvladovanje, čeprav se prvi, kljub laţjemu 

obvladovanju stresa pogosteje tvegano stresno vedejo in imajo več teţav s sodelavci ter čutijo 

večje obremenitve na delovnem mestu. Višja izobrazba predvidoma prinaša tudi višje 

kvalificirano delovno mesto in s tem zahtevnejše in odgovornejše naloge na delovnih mestih.   

Tvegano stresno vedenje se odraţa kot stalno ali pogosto občutenje napetosti, stresa ali velikega 

pritiska brez ali z nezadostnimi mehanizmi obvladovanja (Zaletel Kragelj, 2012).  Raziskave 

kaţejo (Bajt in Jeriček Klanšček, 2009), da ljudje, ki doţivljajo negativni stres, posledice 

lajšajo z drugimi načini vedenja, se na primer vedejo tvegano in s tem povečujejo verjetnost 

pojava določenih bolezni in poškodb, npr. uţivajo več alkohola, tobaka, se nezdravo 

prehranjujejo, se manj gibljejo … negativnim stranskim učinkom, ki jo povzročijo tveganja 

vedenja, se tako doda še učinek stresa, zato se posameznik nemalokrat znajde v začaranem 

krogu.  

Rezultati raziskave CINDI so pokazali, da je npr. v letu 2008 bilo tvegano stresno vedenje 

značilnejše za ţenske, ljudi starostne skupine 40-54 let, ter za višje izobraţene (Bajt in Jeriček 

Klanšček, 2009). 

Zanimiva je povezava med inteligentnostjo in ranljivostjo na določene strese in pritiske. 

Inteligentnost na eni strani lahko prispeva k temu, da bolj obvladujemo ţivljenjske probleme, 

po drugi strani pa lahko naredi posameznika bolj kritičnega, občutljivega in ranljivega za stres 

(Musek, 2005). 

 

2. 1. 4 Eksogeni stres 

 

Eksogeni stres deluje od zunaj, imenovan je tudi zunanji stres (Newhouse, 2000). Med najbolj 

razširjene zunanje dejavnike eksogenega stresa se uvršča tisti, povezane z delovnim okoljem, 

urnikom in potjo v sluţbo. Newhouse poudarja, da se je na te stresorje potrebno navaditi, kar 

bomo laţje dosegli s povečano količino ţivljenjske energije. Avtor meni, da je eksogene 

stresorje potrebno sprejeti in kar se da najbolj omejiti nevšečnosti, ki jih povzročajo (prav tam). 

 

2. 1. 5 Endogeni stres  

 

Endogeni stres (Newhouse, 2000) deluje od znotraj in ga imenujemo tudi notranji stres. To so 

stresne situacije, ki jih ustvarjamo sami in ki se jim po avtorjevi oceni tudi zlahka izognemo: 

kajenje, neprimerna prehrana, pesimističen odnos do sveta, predolgo gledanje televizije. 

Tovrstni stres v našem ţivljenju igra zelo pomembno vlogo. Notranjih stresorjev je veliko več 

kot zunanjih (prav tam).  
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2. 1. 6 Stres glede na delovno okolje/delovni oz. poklicni stres 

 

Eden izmed vrste stresov je tudi poklicni stres, o katerem govorimo, kadar gre za stres, ki 

nastane zaradi negativnih dejavnikov značilnih za določen poklic (Slivar, 2013).  

 

Po navedbah evropskih raziskav (EUROFOND, 2010; ESNER, 2012; OSHA, 2009, v Sedla in 

Novak, 2012) skoraj vsakemu četrtemu zaposlenemu predstavlja enega največjih  problemov na 

delovnem mestu doţivljanje stresa. V Sloveniji je v primerjavi z drugimi drţavami evropske 

skupnosti opaziti nekatere negativne značilnosti, ki se odraţajo v večji izpostavljenosti stresu 

ter manjši zmoţnosti učinkovitega spoprijemanja z njim (prav tam). 

Po definiciji Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (2012) doţivlja posameznik stres 

na delovnem mestu takrat, ko zahteve njegovega delovnega okolja presegajo njegove moţnosti, 

da bi se s temi zahtevami soočil ali jih nadzoroval.   

Petnajst članic EU ugotavlja, da stres na delovnem mestu vsako leto prizadene vsaj 40 

milijonov zaposlenih in povzroči vsaj za 20 milijard škode v ekonomiji, zdravstvu in okolju 

(Jeriček, 2010). V istem viru avtorica navaja, da je stresna ogroţenost velika, kadar se na 

delovnem mestu pojavlja naslednje: veliko ali preveč dela, nizko zahtevna dela pri visoki 

poklicni kvalifikaciji, malo samostojnosti pri izvajanju delovnih operacij, malo podpore 

sodelavcev oziroma nadrejenih in neustrezni delovnih pogoji. 

Čeprav je zaskrbljenost zaradi problematike stresa v slovenskem prostoru vse večja, so 

postopki za njegovo obvladovanje vzpostavljeni v manj kot tretjini slovenskih podjetij. Z 20 % 

poslovnih enot, ki v delovno okolje ţe uvrščajo postopke za obvladovanje stresa, spadamo pod 

evropsko povprečje (Sedlar in Novak, 2012).  

Avtorici navajata, da so raziskave pokazale, da se dolgotrajno doţivljanje poklicnega stresa 

lahko odraţa v porastu absentizma (izostajanje z delovnega mesta), prezentizma (zmanjšanje 

produktivnosti in učinkovitosti na delovnem mestu), fluktuacije
2
 (odhajanje zaposlenih iz 

delovne organizacije) in izgorevanja na delovnem mestu (prav tam).  

Slivar (2013, str. 4) navaja, da številne raziskave poklicnega stresa dokazujejo njegov neugoden 

vpliv na produktivnost, prisotnost na delu, fluktuacijo, zdravje in dobro počutje zaposlenih. 

Opozori, da je ţe leta 1997 evropska komisija izdala poročilo o poklicnem stresu, v katerem 

navaja ugotovitve povezane z delovanjem stresa, ki so: 

1. poklicni stres lahko pripelje v duševno ali telesno bolezen; 

2. stres, ki ni povezan z delom, se lahko odraţa tudi na delovnem mestu; 

3. škoda, človeška in ekonomska, je zaradi poklicnega stresa zelo visoka; 

4. ta škoda se lahko zmanjša s preventivnim delovanjem (prav tam). 

 

Černigoj Sadar (2002, v Kovač, 2013, str. 30) opredeljuje dve vrsti stresa, ki se pojavljata 

znotraj poklicnega stresa, in sicer: 

- korporativni stres, ki se pojavi zaradi premajhnega števila zaposlenih in s tem 

posledično prevelike delovne obremenitve; 

                                                             
2 Fluktuacija: menjavanje zaposlitve (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1995)  
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- rizičen stres, ki se najpogosteje pojavi v delovnih okoljih, kjer ni gotovosti glede 

prihodnosti sluţbe ter obstaja konflikt med posameznikovimi pričakovanji in načinom 

vodenja (prav tam).  

 

2. 2 Modeli razlage stresa 

 

Z razvojem razumevanja pojava stresa so nastali različni modeli stresa, ki poskušajo pojasniti 

stres z raznolikih vidikov. V nadaljevanju navajamo opredelitve modelov nekaterih avtorjev. 

 

2. 2. 1 Inženirski model stresa 

 

Za inženirski model stresa je značilna na draţljaj usmerjena opredelitev stresa. Stres se 

opredeljuje kot obremenitev (silo), ki prihaja iz zunanjega okolja (Cartwright in Cooper, 1997; 

Cooper, Dewe in O’Driscoll, 2001; Rickert, 1994, v Depolli Steiner 2011).  Pri tem modelu gre 

za pojmovanje stresa kot analogijo tehničnega pojmovanja obremenitve oz. pritiska  in kot tako 

predpostavlja, da ima vsak posameznik vrojeno kapaciteto za upiranje silam iz okolja (tj. 

proţnost); kadar je nakopičeni stres močnejši od posameznikove tolerance, se njegovo telesno 

in duševno delovanje poslabša. Iz slednjega se razvije tudi pojmovanje, da stres, kateremu je 

izpostavljen posameznik, lahko merimo na isti način, kot merimo fizikalni pritisk na katerikoli 

fizični objekt, na primer na stroj ali most. Zagovorniki tega modela stresa se zato pri 

preučevanju stresa usmerjajo na značilnosti okolja in skušajo s pomočjo identifikacije 

stresorjev, ki so bili v določenem časovnem obdobju prisotni v posameznikovem ţivljenju, 

določiti stres, ki mu je ta posameznik izpostavljen. Stres je torej v danem primeru vsota 

stresorjev (Depolli Steiner, 2011). 

 

2. 2. 2 Medicinski model stresa 

 

Na osnovi povezave med stresom in boleznijo so (v začetku dvajsetega stoletja) začeli stres 

videti kot odvisno spremenljivko, kar je bilo izhodišče razvoju medicinskega modela. Za ta 

model je značilna na odziv usmerjena opredelitev stresa: stres ni pojmovan kot določen zunanji 

draţljaj oziroma zunanja situacija, ampak je odziv organizma na ta draţljaj oz. situacijo 

(Cartwright in Cooper, 1997; Cooper idr., 2001; Rickert, 1994, v Depolli Steiner, 2011). Stres 

predstavlja torej po tem modelu stanje notranje obremenjenosti organizma. Zagovorniki 

medicinskega modela se pri preučevanju stresa usmerjajo na značilnosti posameznikovega 

funkcioniranja in stres, ki ga ta doţivlja (prav tam).  

 

2. 2. 3 Transakcijski model stresa 

 

Zagovorniki transakcijskega modela prav tako pojmujejo stres kot določeno notranje stanje 

obremenjenosti, vendar sočasno poudarjajo, da je to stanje posledica interakcije med 

določenimi dejavniki iz okolja in mediatorskimi oz. moderatorskimi dejavniki, kot so različni 

psihološki dejavniki, npr. osebnostne značilnosti, socialna opora, strategije spoprijemanja s 

stresom idr. (Cartwright in Cooper, 1997; Cooper idr., 2001; Rickert, 1994 v Depollli Steiner, 
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2011). Zaradi splošne prisotnosti stresa, ne gledajo nanj kot pojav, ki je prisoten ali odstoten, 

temveč ga razlikujejo glede na njegovo intenzivnost in vpliv, ki ga ima na posameznika. Po 

navedbah avtorjev vsaka sprememba v posamezniku povzroči, da doţivi določeno stopnjo 

stresa. Stres naj bi tako predstavljal posledico transakcije med posameznikom in njegovim 

okoljem. V nadaljevanju se zagovorniki transakcijskega modela usmerjajo na tri elemente 

stresne situacije: značilnosti okolja, značilnosti posameznikovega odzivanja na draţljaje iz 

okolja in različne s posameznikom povezane spremenljivke, kot so na primer njegove 

osebnostne lastnosti. Stres, ki ga doţivlja posameznik, skušajo določiti s pomočjo 

identifikacijske interakcije med stresorji, ki jim je izpostavljen, njegovimi 

mediatorskimi/moderatorskimi dejavniki in stresnimi odzivi. 

Pri transakcijskem modelu avtorji stres pojmujejo kot določeno notranje stanje obremenjenosti, 

vendar pa poudarjajo, da gre pri tem stanju za posledico interakcije med določenimi dejavniki 

iz okolja in mediatorskimi oziroma moderatorskimi dejavniki (prav tam). 

 

2. 2. 4 Selyev model stresa 

 

Med pomembnimi modeli stresa je Selyev model stresa. Pri tem modelu je prvič dokazana (na 

osnovi poskusov z ţivalmi) pomembna vloga in vključenost simpatičnega ţivčnega sistema in 

adrenalnega sistema pri določanju fiziološke narave odziva na psihološke stresorje (Tušak in 

Masten, 2008, str. 7). Ker se pri dani alarmni reakciji (ko se telo pripravlja na boj ali beg) 

sprošča v kri kateholamin, je ta ugotovitev pripeljala do odkritja mnoţičnih nevroendokrinih 

odzivov v organizmu posameznika, ki je pod psihičnim pritiskom v stresni situaciji. Pri odzivu 

na fiziološki ravni prihaja do vzburjenja simpatičnega ţivčnega sistema, ki povzroči sproščanje 

adrenalina in noradrenalina. Cannon, Selyev sodelavec je bil mnenja, da stanje vzburjenosti 

začasno poruši homeostazo vse dotlej, dokler uspešna akcija (spopad ali beg) ne omogoči 

vrnitve v stabilno stanje. Na podlagi navedenih ugotovitev je nastal teoretični model stresa, ki 

ga je Selye poimenoval »sindrom splošne prilagoditve« (angl. general adaptation syndrome – 

GAS). Bil je mnenja, da do podobnega fiziološkega odziva pride tudi v drugih okoliščinah, 

(toksini, mraz, vročina) na katere organizem ni pripravljen.  

 

Selyev model je razdeljen na tri stadije (Tušak in Masten, str. 7–9): 

1. Stadij alarmne reakcije, v kateri telo zazna ogroţenost v stresni situaciji in o tem 

obvesti telo, kar povzroči niz telesnih sprememb (pride do pospešenega dihanja, 

naraščanja krvnega tlaka, do potenja, napetosti v mišicah), saj se organizem odzove z 

»bojem ali begom«. 

 

2. Stadij odpora oz. prilagoditve, v kateri je stresna situacija ţe zaznana in se po nekaj 

trenutkih sproţi druga faza procesa – adaptacijski sindrom (vrnitev telesa v stanje 

biokemične uravnovešenosti; umiritev telesa: zniţanje krvnega tlaka, padec frekvence 

srčnega utripa, uravnavanje dihanja in telesne temperature). 

 

3. Stadij izčrpanosti oz. izgorevanja do katerega pride, v kolikor se stresno stanje 

nadaljuje, saj se v tem primeru postopoma izčrpajo tudi prilagoditveni mehanizmi in se 

telo izčrpa. Do stanja izčrpanosti bi naj prišlo v primeru, da intenzivna stresna 
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okoliščina traja šest do osem tednov. Posledično pride do biokemične izčrpanosti, ki se 

odraţa v telesni utrujenosti, izgubi proţnosti, ki je potrebna za obvladovanje stresa, kar 

vodi v izgorelost (prav tam). 

 

2. 2. 5 Kognitivni transakcijski model Lazarusa 

 

Lazarus opredeljuje stres kot neskladje med zahtevami in viri spoprijemanja (Šmejc, 2011, str. 

38). Zaradi individualnosti doţivljanja stresa posameznik stopnjo groţnje, ki jo nosi nek 

dogodek, določi z individualno kognitivno oceno. Posledično lahko ljudje nek isti dogodek 

različno presodijo glede na kontekst vsebine. 

Lazarus se je pri proučevanju stresa osredinil na ocenjevanje in spoprijemanje s stresom 

posameznika. Ocenjevanje razlaga kot dajanje oz. pripisovanje vrednosti neki stvari ali pojavu, 

kar v primeru subjekta pomeni oceniti kakovost osebe.  Spoprijemanje pa razlaga kot uporabo 

vedenjskih in psihičnih moči za obvladovanje notranjih ali zunanjih zahtev ter konfliktov med 

obema. Na podlagi navedenega je razvil kognitivni transakcijski model stresa, ki vsebuje 

primarno in sekundarno ocenjevanje ter v naslednji fazi ponovno ocenjevanje (Černigoj Sadar, 

2002, v Šmejc, 2011). 

Primarna ocena posameznika je takrat, ko posameznik oceni in opredeli vrsto situacije ali 

dogodka, ki mu predstavlja groţnjo. Najpogosteje si odgovori na vprašanje, ali je res v teţavah. 

Lazarus navaja tri vrste primarnih ocen dogodkov, in sicer irelevantno, pozitivno ali nevtralno 

ter tretjo, ki pa je ţe ocena, da je nek dogodek stresen. V kolikor do te (tretje) ocene v tej fazi 

pri posamezniku pride, nastopi druga faza – proces sekundarne ocene. 

Sekundarno ocenjevanje zajema primerjanje veščin spoprijemanja in zahteve okolja. 

Najpogosteje si odgovori na vprašanje v smislu, kaj lahko glede situacije oz. dogodka naredi. 

Vnovično ocenjevanje se osnuje na podlagi povratne informacije prvih dveh ocenjevanj, kar 

lahko spremeni prvotno oceno ter posledično tudi zaznavo veščin spoprijemanja. Stresna 

reakcija posameznika je tako odvisna od njegove interpretacije in ocene, ki je lahko zavedna ali 

nezavedna, glede na to v koliki meri je dogodek škodljiv, obremenjujoč, izzivajoč ali terja 

prikrajšanost oz. izgubo. Ogroţenost posameznik občuti, kadar situacija oz. dogodek od njega 

pričakuje, da bo uporabil več strategij spoprijemanja (kot je zmoţen razpolagati), kar povzroči 

v njem negativna čustva. Po drugi strani pa v primeru obvladovanja stresne situacije ta kljub 

zahtevni in tvegani nalogi predstavlja izziv, saj jo spremljajo pozitivna čustva vznemirjenja in 

pričakovanja (Šmejc, 2011, str. 39).  

 

2. 3  Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje stresa in spoprijemanje z njim  

 

Kot navajajo ţe drugi avtorji (Boţič, 2003; Jeriček, 2010; Kovač, 2013; Luban Plozza in Pozzi, 

1994; Schmidt, 2001; Selič, 1999; Tušak in Masten, 2008; Youngs, 2001a, 2001b) tudi avtor 

Slivar (2009) zapiše, da na posameznika določen dogodek nima enakih stresnih učinkov. Kaj 

bo stres sproţil, je odvisno od številnih dejavnikov.   
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Slivar (2013, str. 8) navaja dejavnike, od katerih je odvisno, ali bo stres spodbudil osebnostno 

rast ali povzročil travme in bolezni, in sicer: 

 

 vztrajnost stresnih dogodkov in preţetost z njimi, 

 čas pojavljanja stresnega dogodka, 

 individualne zmogljivosti, 

 narava oţjega okolja posameznika, predvsem medosebni odnosi s pomembnimi 

osebami, 

 priloţnosti  za poseganje v okolje, 

 pomen, ki se ga daje izkušnjam (prav tam). 

 

Razlike v izkušnji stresa so pogojene z nekaterimi značilnostmi posameznika, kot so.: starost, 

spol, izobrazba, osebnostne značilnosti, socialna situacija in pretekle izkušnje. Kakšne bodo 

stresne reakcije, je odvisno predvsem od mehanizmov prilagajanja, ki jih uporablja 

posameznik, da bi obdrţal ravnoteţje ali ga ponovno vzpostavil (prav tam).  

Tušak in Masten (2008) opozorita, da je zmotno prepričanje, po katerem naj bi stres bil samo v 

glavi. Da lahko stres bolje razumemo ter ga zmanjšujemo in obvladujemo, je potrebno, da 

razumemo njegovo preobrazbo v bolečino kot biološko pogojeno. 

Musek (1993, v Slivar, 2013, str. 79) zdruţuje dejavnike, ki vplivajo na procese spoprijemanja 

s stresom v tri skupine:  

1. Osebnostne lastnosti:  

 čustvena stabilnost (moč jaza, anksioznost), 

 nagnjenost k depresivnosti in naučena nemoč, 

 občutje nadzora in kompetentnosti, 

 naučeni slogi soočanja s stresom in obrambnega reagiranja, 

 empatija, zmoţnost vţivljanja in sočustvovanja, 

 altruizem, pripravljenost pomagati, 

 značilnosti medosebnega obnašanja (odprtost, zaupanje, zmoţnost poiskati 

podporo pri drugih, spretnost v medosebnih odnosih), 

 sposobnosti, znanje, veščine, 

 zdravstveno stanje. 

 

2. Prehodne osebne značilnosti: 

 razpoloţenja, 

 čustvena stanja, 

 vloge, 

 moţnost ventiliranja in izpovedovanja negativnih občutij, 

 ocene in presoje obremenjujočega poloţaja (kot izziv, kot groţnja, kot 

neizogibna groţnja ali izguba). 

 

3. Situacijski in drugi zunanji znaki: 

 socialna opora (druţine, prijateljev, znancev, institucij), 
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 viri za obvladovanje stresa (sredstva, rezerve-npr. materialne moţnosti), 

 stopnja empatije in altruizma pri drugih osebah (prav tam). 

 

Prav tako avtorici Boţič (2003) in Jeriček (2010) navajata, da zaznavanje in odzivanje na 

stresorje določajo posameznikova osebnost, njegove izkušnje, energetska opremljenost, 

okoliščine, v katerih se pojavi ter širše in oţje okolje, v katerem oseba ţivi. Selič (1999) dodaja 

tudi ţivljenjsko naravnost posameznika in trdnost ter kakovost mreţe medosebnih odnosov, ki 

posameznika obdajajo.  

Tušak in Masten (2008) poudarjata pomembno vlogo čustev pri doţivljanju stresa. Stres  

povezujeta s kvaliteto in naravo posameznikovega emocionalnega doţivljanja. Doţivljanje 

napetosti, pričakovanj in podobnega  povzroča » … da je telo v stalni stresni situaciji, ki je na 

dolgi rok ne more več uspešno kompenzirati in se posledice poznajo tako v vedenju kot v 

fiziološkem delovanju organizma« (str. 51). Sposobnost razumevanja čustev in spoprijemanja z 

njimi je osnova za spoprijemanje s stresom (prav tam). 

Tušak in Masten (2008) navajata: »Ţivalski eksperimenti in psihološki testi na ljudeh kaţejo, 

da je pretirano stresno odzivanje v pribliţno polovici primerov prirojeno oziroma posledica 

genov« (str. 51). Medtem ko bi se druga polovica pretiranih stresnih odzivanj naj ustvarila 

predvsem v zgodnjem otroštvu. Najbolj izpostavljeni temu so socialno in ekonomsko ogroţeni 

otroci (prav tam). 

Wagner (2003) zapiše, da je stres za ţivljenje nujen, saj ustvarja energijo in ţivljenjsko moč ter 

povečuje telesno pripravljenost. Pojasni, da telo zaradi »stresnih hormonov adrenalina in 

noradrenalina mobilizira rezerve«, ki so potrebne za dejavnost. Opozori, da stres poveča 

psihofizične zmogljivosti in zbranost. Določena količina stresa – tudi negativnega – ne škoduje, 

saj se lahko nanj do neke stopnje oseba privadi, medtem ko je preseţek tega stresa lahko 

nevaren, še posebej, če ne pride do sprostitve (prav tam).  

Lazarus in Lazarus (2000) trdita: »Večinoma stres povzroči naše negativno razmišljanje in 

napačno sklepanje, kar je plod našega uma« (str. 93). 

Treven (2005, str. 33) opredeli individualne razlike, ki vplivajo na doţivljanje stresa. Navaja 

naslednje dimenzije: 

 individualna samopercepcija in moč, 

 mesto nadzora, 

 vedenjska vzorca tipa A in tipa B, 

 negativna naravnanost in  

 sposobnost (prav tam). 

 

Individualna samopercepcija in moč se kaţeta v zaznavanju samega sebe, ki je lahko pozitivno 

ali negativno in vpliva na uspešnost človeka pri obvladovanju stresnih ţivljenjskih dogodkov 

Treven (2005, str. 33). Pomembna sestavina samopercepcije je po besedah avtorice 

samospoštovanje, ki se kaţe v dobrem ali slabem mnenju o samem sebi. Tisti z dobrim 

mnenjem o sebi si zaupajo, vedo kakšne so njihove sposobnosti in zmoţnosti ter si temu 

ustrezno tudi postavljajo cilje. Nowack (1986, v Treven, 2005) navaja: »Samospoštovanje 
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vpliva na človekov odziv na stres« (str. 33). Koncept moči je kompleksnejši kot 

samospoštovanje. »Močna osebnost nadzoruje svoje ţivljenje, pozna svoje osebne vrednote in 

cilje, zaupa v svoje sposobnosti ter je usmerjena bolj v izzive in tveganja.« (Tosi idr., 2000, v 

Treven, 2005, str. 33) Tudi se laţje sooča s stresom in zaradi stresa ne zboleva (prav tam). 

Mesto nadzora avtorica razdeli na notranje, ki se odraţa v prepričanju posameznika, da lahko 

sam kroji svojo usodo, in zunanje, kamor sodijo tisti, ki menijo, da je vse, kar se jim dogaja v 

ţivljenju, odvisno od sreče ali naključja. Oboji se tudi raznoliko spopadajo s stresom. Prvi so 

prepričani, da lahko sami veliko vplivajo na pojav stresa in na njegove posledice, ko stresor 

zaznajo. Trudijo se nadzirati dogodke. Drugi stresno situacijo pasivno sprejemajo in se namesto 

da bi stres zmanjšali, raje podredijo. Temu ustrezno slednji stres doţivljajo pogosteje kot prvi 

(Treven, 2005, str. 34). 

Vedenjska vzorca tipa A in tipa B sta nastala po raziskavah kardiologov Friedman in Rosenman 

(Treven, 2005), ki sta pri raziskavi o vplivu stresa ljudi razdelila na osebnosti tip A in tip B. Po 

njunih raziskavah bodo ljudje tipa A trikrat bolj verjetno doţiveli kap ali srčni napad kot tisti iz 

skupine B. Ljudje tipa A so usmerjeni k aktivnemu delovanju in rezultatom in si po končani 

nalogi hitro prizadevajo začeti novo nalogo. Delajo več in hitreje kot ljudje tipa B. Za slednje 

pa je značilno, da so tihi in mirni, da redko pokaţejo jezo ali druge vrste negativnih čustev, 

čeprav so morda v kriznem obdobju. Znanstvenika sta tudi ugotovila, da so ljudje tipa A bili v 

večjem številu kadilci, imeli povišan pritisk in raven holesterola ter so se soočali z večjimi 

seksualnimi teţavami, pogosteje so imeli glavobol in večje psihične teţave kot ljudje tipa B. 

Imajo pa ljudje tipa A prednosti, da se odlikujejo pri izvedbi nalog, ki morajo biti hitro 

končane, v roku in z razpoloţljivimi viri. Vendar so nepotrpeţljivi s tistimi, ki jih ovirajo. So 

ambiciozni, polni entuziazma in delovne energije ter si prizadevajo za napredovanje, promocije 

in nagrade ljudje tipa B pa se odlikujejo pri nalogah, ki zahtevajo več preučevanja in 

razmišljanja. Pozornost usmerjajo v kakovost rezultatov, pomembno jim je dati odgovor na 

koncu roka, ki pa ne more biti kakršenkoli. Čeprav si ne prizadevajo pretirano, lahko kljub 

temu zasedajo visoke poloţaje (prav tam, str. 35).  

 

2. 4  Simptomi in posledice stresa 

 

Avtorica Jeriček (2010) navaja, da se simptomi stresa razvijejo v nekaj minutah po stresnem 

dogodku in trajajo do nekaj ur, lahko tudi dni. V začetnem stanju je opaziti osuplost oz. 

zbeganost. Pozornost postane zmanjšana, posameznik lahko kaţe znake zmedenosti, daje 

občutek, kot da ni povsem pri zavesti in kot da ne more dojemati, kaj vse se dogaja okrog 

njega. Razlog za navedeno je splošna vzdraţenost ţivčnega sistema, ki pripravlja telo na akcijo. 

Sledi umikanje iz stresnih okoliščin ali huda vznemirjenost – ta lahko posameznika za krajši 

čas ohromi (prav tam).  

 

Slivar (2013, str. 8) pojasnjuje indikatorje stresa ali simptome, na podlagi katerih lahko 

sklepamo, da gre za prisotnost stresa pri posamezniku. Ti so lahko: 

 fiziološki, ki se kaţejo v spremembah krvnega pritiska, v zvišanih ravneh določenih 

hormonov v telesnih tekočinah; 

 doživljajski, ki se kaţejo v čustvih strahu, jeze, nemoči ipd.; 
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 vedenjski, ki se pojavljajo kot ekspresivni znaki čustvovanja  ali kognitivne spremembe 

(prav tam). 

 

Izhajajoč iz indikatorjev Slivar (2013, str. 8) v nadaljevanju opredeli tri skupine simptomov, ki 

so pokazatelji posameznikove pretirane izpostavljenosti stresu, in sicer: 

1. Duševni simptomi: nezadovoljstvo, ţalost, nezmoţnost uţivanja v prijetnih stvareh, 

nemir, napetost, negotovost, občutek nekoristnosti, jeza, raztresenost, pretirana 

zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe, sumničavost, cinizem, napadi panike. 

 

2. Vedenjski simptomi: zapiranje vase, odklanjanje dodatnih delovnih nalog ali nekritično 

sprejemanje večjega števila novih, teţave pri sprejemanju odgovornosti, pretirana 

poraba nikotina, kave in alkohola, hazardne igre, nespečnost, zamujanje na delo, slaba 

osebna higiena, neurejenost, nenadzorovani izbruhi jeze, seksualne teţave, 

nepriznavanje teţav. 

 

3. Telesni simptomi: pogostna obolevnost, fizična izčrpanost, glavobol, bolečine v hrbtu, 

rana na ţelodcu, spremembe teka, pridobivanje ali izguba teţe, slabosti, prebavne 

motnje, zaprtje (prav tam). 

 

Simptomi oz. najpogostejši indikatorji porušenega ravnovesja zaradi stresa povzeti po delu 

avtorjev Loker in Gregson (1993, str. 68−75) so:  

Telesni simptomi: 

 nespečnost ali prevelika potreba po spanju, 

 zmanjšana ali povečan apetit, slabost, prebavne motnje, 

 bolečine v mišicah, prsih in okoli srca, 

 pogosti glavoboli, vrtoglavice, 

 kronična utrujenost, nizka stopnja energije ali izbruh energije, ki mu sledi 

depresija, 

 pogosti prehladi, alergije, pretirano uţivanje nikotina, kofeina, alkohola … 

 

Duševni simptomi: 

 tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost, 

 nezadovoljstvo, slaba volja, razdraţljivost, 

 potrtost, občutek nemoči, obupa, depresija, 

 pretirana občutljivost, zmedenost, nagle spremembe, nočne more, pogost jok, 

 vzponi in padci samospoštovanja, občutki manjvrednosti. 

 

Simptomi na področju medosebnih odnosov: 

 ţelja po samoti, skrivanje, izolacija, 

 teţave v komuniciranju, 

 zmanjšanj stik s prijatelji, 

 nezaupanje, nestrpnost, 

 motnje v spolnosti. 
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Simptomi stresa na delovnem mestu: 

 občutek preobremenjenosti, nizka produktivnost, izguba perspektive, 

 pomanjkanje interesa za dejavnosti, ki so vas nekoč veselile, 

 pomanjkanje novih idej, neodločnost, 

 nedokončanje nalog, lotevanje vedno novih nalog, 

 teţave z zbranostjo, pozornostjo, pozabljivost, 

 odpor do dela (prav tam). 

 

Plozza in Pozzi (1994, str. 13) sta predstavila v nadaljevanju navedene simptome stresa: 

Čustveni simptomi stresa: 

 apatija: nezadovoljstvo, ţalost, nezmoţnost uţivanja v prijetnih stvareh, 

 anksioznost: nemir, negotovost, občutek nekoristnosti in nesamospoštovanja, 

 razdraţljivost: nezaupanje, raztresenost, teţave s koncentracijo, pomanjkanje 

proţnega mišljenja, 

 pretirana zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe: preveč dela, 

nepriznavanje teţav, sumničavost. 

 

Vedenjski simptomi stresa: 

 izogibanje, zapiranje vase, zavračanje dela, teţave pri sprejemanju odgovornosti, 

 pretiravanje: odvisnost od nikotina in alkohola, hazardne igre, seksualna 

promiskuiteta, 

 teţave s spoštovanjem zakonov: zadolţenost, prekrški, nenadzorovano nasilno 

obnašanje. 

 

Telesni znaki: 

 pretirana skrb zaradi bolezni ali nepriznavanje bolezni, 

 pogosta obolevnost, 

 fizična izčrpanost, pretirana vera v samozdravljenje in zloraba zdravil, 

 nerazpoloţenje: glavobol, nespečnost, sprememba teka, pridobivanje ali izguba 

teţe, slabost, driska zaradi ţivčnosti, zaprtje, seksualne teţave (prav tam). 

 

Dernovšek idr. (2010, str. 8) navajajo, da je za normalno ţivljenje nekaj stresa nujno 

potrebnega. V primeru preveč zgoščenih, premočnih ali predolgotrajnih stresnih situacij, ki ne 

vodijo v sprostitev, lahko te povzročijo različne motnje. Opozorijo na naslednje: 

 prebavne motnje: čir, driska, izguba teka, pretirana ješčnost, zgaga, slabost, 

bruhanje; 

 motnje srca in ožilja: visok krvni tlak, motnje srčnega utripa; 

 motnje imunskega sistema: revmatoidni artritis, sladkorna bolezen, nekatera 

rakava obolenja, alergije; 

 motnje mišičnega sistema: krči, bolečine v vratu ali hrbtu; 

 motnje dihal: pogosti prehladi, astma; 

 duševne motnje: zloraba psihoaktivnih snovi in posledična odvisnost, anksiozne 

motnje in depresija (prav tam). 
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Po Kovaču (2013, str. 33) je reakcija posameznika na stres odvisna od intenzivnosti in trajanja 

dejavnikov stresa in od posameznikove reaktivnosti, ki jo določajo spol, starost, genetski, 

socialni in kognitivni dejavniki. Kronične in zelo intenzivne stresne reakcije se lahko 

posledično odraţajo v telesnih in duševnih boleznih. Stres velja za dejavnik, ki lahko povzroča 

negativne posledice na delovnem mestu (prav tam).  

Prevelik stres lahko preobremeni in poruši človekov fiziološki in mentalni sistem (Treven, 

2005). Posledice se kaţejo v bolezenskem stanju, nezadovoljstvu, neetičnem vedenju, napakah, 

zmanjšanem delovanju in odsotnosti z dela. Avtorica razvrsti posledice stresa v tri skupine: 

fiziološke, psihične in vedenjske posledice. Prikazuje jih shematski prikaz (shema: 2). 

Shema 2: Odziv na stres pri posamezniku (prirejeno po Treven, 2005, str. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. 1 Izgorelost 

 

Izraz izgorevanje se je prvič pojavil leta 1974. Uvedel ga je psiholog Freudenberger, ki je 

raziskoval duševne teţave pri osebju agencije za socialno delo (Černelič Bizjak, 2009). Čeprav 

sta pojava stres in izgorelost sorodna, se razlikujeta predvsem v tem, da stres zadeva 

posameznika v različnih ţivljenjskih situacijah. Pojav izgorevanje (angl. burnout) pa je vezan 

predvsem na poklicno delo posameznika. Razlika je tudi v tem, da se stres nanaša na začasen 

prilagoditveni proces, ki ga spremljajo mentalni in telesni simptomi, medtem ko predstavlja 

izgorelost končno stopnjo, ki privede do odpovedi vseh prilagoditvenih procesov.  

Z izrazom izgorelost običajno poimenujemo specifični sindrom, ki se pojavi kot posledica 

zaradi podaljšane izpostavljenosti delovnemu stresu in se pojavlja predvsem pri poklicih, za 

katere je značilno obseţno delo z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah, kjer je prizadeti 

posameznik zaradi reševanja tujih problemov lastne prisiljen neprestano odrivati (prav tam). 

 

Youngs (2001b, str. 13) navaja, da se v primeru, da se stres nadaljuje, sčasoma izčrpajo tudi 

prilagoditveni mehanizmi. Izgorelost pojasni kot biokemično izčrpanost. Telo v stanju 

podaljšanega stresa črpa zaloge iz ţivljenjsko pomembnih delov telesa, posledično se lahko 
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črpajo zaloge mineralov in vitaminov, ki so potrebne za zdravo funkcioniranje. Izčrpanost se 

pojavi, ko je telo šest do osem tednov v stanju intenzivnega stresa. Posledica je telesna 

utrujenost in izguba proţnosti, ki je potrebna za obvladovanje napetih situacij (prav tam). 

 

Boţič (2003) opisuje izgorevanje kot posledico naraščajočih zahtev dela, ki se ne prenehajo in 

prekoračijo posameznikove zmoţnosti spopada z njimi. Posledično prihaja do utrujenosti, 

izčrpanosti in na koncu izgorelosti, kar privede do zloma (prav tam). 

 

Maslachova in Leiter (2002) opredeljujeta izgorelost kot sindrom čustvene izčrpanosti, 

depersonalizacije in zniţane osebne izpolnitve, kar se lahko pojavi predvsem pri osebah, ki 

delajo z ljudmi. Kombinacija treh sestavin sindroma vključuje tudi čustvene in spoznavne 

odzive na kronični stres posameznika. Izgorevanje ponazorita kot barometer temeljne socialne 

disfunkcije na delovnem mestu. Označita ga kot poklicni problem (bolezen) (prav tam, str. 34).  

 

Kamin idr. (2009, str. 45) navajajo, da se  proces izgorevanja začne v primeru, da posameznik 

stresne situacije doţivlja izrazito negativno in trajajo dlje časa ter jih spremlja občutek, da jih ni 

moč nadzorovati in se temu pridruţijo še določene osebnostne značilnosti, npr. visoka 

pričakovanja in zahteve do sebe, občutljivost in introvertiranost. Poleg znanih znakov 

negativnega stresa, na primer nespečnosti, nemoči, tesnobe, ţalosti, nemira, negativnih misli, 

razbijanja srca in razdraţljivosti, se v prvem stadiju izgorevanja pojavita še občutka nemoči in 

nedoraslosti situaciji, ki pogosto vodi v še večje razdajanje na delovnem mestu v upanju, da se 

stanje izboljša. Slednje vodi v še večjo krizo, drugo fazo izgorevanja (prav tam). 

 

Pšeničny (2010) zapiše, da je izgorelost »psihična motnja«, ki jo lahko sproţi prekomeren stres, 

vendar so vzrok za izgorelost osebnostne značilnosti, predvsem »storilnostno pogojeno 

samovrednotenje«. Navaja, da je stres lahko povod, ki lahko sproţi proces izgorevanja ni pa 

vzrok izgorelosti. Dodaja, da pa prekomeren stres in delovna obremenitev vodita v stanje 

delovne izčrpanosti (angl. wornout), ki je normalna posledica pretiranega dela.  

Izgorelost opiše kot kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti, katerega 

razlog je pretirano izčrpavanje skozi deloholizem. Deloholika ţeneta v delo strah in tesnoba, da 

ne bo dober ali sprejet in da bo izgubil naklonjenost, če bo kakšno delo odklonil (strah in 

tesnoba se v primeru tega še povečata). Posameznika ţene teţnja po tem, da mora biti boljši kot 

drugi.  

Avtorica navaja storilnostno samovrednotenje kot ključen element, ki vpliva na izgorevanje. 

Oseba, katere samopodoba je odvisna od storilnostnega samovrednotenja, se namreč čuti 

vredna toliko, kolikor dobi zunanjih potrditev. Zaradi tujih in svojih pričakovanj se zavedno in 

nezavedno pretirano trudi za priznanja in posledično zateka v delo, kar vodi v postopno 

izčrpavanje in izgorevanje ter končno v psihični zlom. Izhajajoč iz navedenega avtorica 

izgorelost definira kot motnjo, saj izvira iz labilne samopodobe posameznika, ki se ceni toliko, 

koliko ga cenijo drugi oz. koliko zunanjih priznanj za svoje doseţke dobi (prav tam). 

 

Rezultati vseslovenske raziskave o izgorelosti, opravljene v letih 2006/2010, kaţejo, da skoraj 

60 % od 3250 testiranih oseb kaţe znake izčrpavanja. Enako ogroţena sta oba spola vseh 

starosti in izobrazbenih skupin, izstopajo menedţerji. Najvišja stopnja izgorelosti pa se kaţe pri 
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ţenskah na vodilnih delovnih mestih in pri samostojnih podjetnicah, sledijo dijaki in študenti 

(Pšeničny, 2011). 

 

Evropske raziskave kaţejo različne stopnje izgorelosti med delovno populacijo. Od 1–10% 

evropske populacije izraţa močno izgorelost, kar velja tudi za slovenske razmere, medtem ko 

20 % slovenske delovne populacije kaţe ţe začetne znake izgorelosti (kronična utrujenost), 

15% jih je izčrpanih, 5% je takšnih, ki se zlomijo in so na dolgotrajni bolniški odsotnosti. 

Najpogosteje se kaţe izgorelost pri nas med zaposlenimi v izobraţevanju in zdravstvenimi 

delavci ter delavci na področju sociale (Strmečki, 2012). 

 

2. 4. 2 Vzroki izgorelosti   

 

Maslach in Leiter (2002) navajata za poklice, za katere je značilna visoka stopnja tveganja 

zaradi izgorevanja, visoko stopnjo občutljivosti, kar pomeni, da vključujejo veliko neposrednih 

stikov z ljudmi. Delavce izčrpavajo predanost, ki jo zahteva poklic, dolg delovnik in čezmerne 

obremenitve z delom ter tudi potencialni konflikti s strankami (starši), kolegi, 

predpostavljenimi. Vzroke izgorevanja odkrivata v šestih neskladjih med delavcem in delom, ki 

so: preobremenjenost z delom, pomanjkanje nadzora, nezadostno nagrajevanje, razpad 

skupnosti, odsotnost poštenosti in nasprotujoče si vrednote (prav tam). 

 

Juul in Jensen (2002, str. 185) v kontekstu izgorevanja pri pedagoških delavcih kot razlog za 

izgorelost omenjata razpad kulture poslušnosti, ki povzroča zmedo in negotovost v pedagoškem 

odnosu učiteljev in vzgojiteljev. Del učiteljev in vzgojiteljev je zašel v poloţaj, ki jih je 

pripeljal do izgorelosti in osebnih zlomov. Pri nekaterih so izbruhnili ţe dolgo zadrţevani in 

potlačeni občutki, da so ţe predolgo v defenzivnem poloţaju. Drugi so doţiveli več 

travmatičnih dogodkov, povezanih s telesnim nasiljem ali drugimi grobimi kršitvami njihove 

osebne integritete. Nemalokrat ostaja vse v zasebni sferi sodelavcev. Zaradi pomanjkanja 

izkušenj, kako ravnati pri takšnih osebnih odzivih, ostajajo takšni primeri v območju 

individualnega. Juul in Jensen tudi opozarjata, da duševna izčrpanost in travmatični doţivljaji 

niso le posledica individualnega duševnega profila. Gre za socialnopsihološke fenomene z 

različnimi individualnimi in kolektivnimi vzroki in posledicami. Avtorja v nadaljevanju 

predlagata strukturiran profesionalni razvoj kot najboljše zagotovilo, da pri pedagoških 

delavcih preprečimo trajne posledice oz. ustrezno obravnavo, če so posledice ţe nastopile. O 

tem,  kako se bodo uresničevale moţnosti takšnega razvoja, menita, da je preteţno odvisno od 

posamezne institucije (prav tam).   

2. 4. 3 Simptomi  izgorelosti 

Avtorja Maslach in Leiter (2002) navajata, da oseba, ki podleţe izgorevanju na delovnem 

mestu, največkrat postane kronično izčrpana, cinična in odtujena od svojega dela z občutki 

neučinkovitosti. Navedeno lahko povzroči nekatere telesne teţave (glavoboli, ţelodčne in 

trebušne bolezni, visok krvni tlak, napetost v mišicah, kronična utrujenost) in psihične motnje 

(občutek tesnobe, potrtost, šibek spanec). Ljudje, ki izgorevajo, se pogosto psihološko in 

fizično umaknejo od dela. Maslach definira izgorelost kot sindrom telesne in duševne 
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izčrpanosti, ki obsega razvoj negativne predstave o sebi, negativen odnos do dela, izgubo 

občutka zaskrbljenosti in izostajanje čustev do strank (prav tam).  

 

Pšeničny (2010) pojasnjuje znake izgorevanja s pretiranim odzivanjem stresne osi, kjer so 

ključni elementi: amygdala, hipokampus in prefrontalni korteks.  

Amygdala je center za preţivetje, saj sproţi reakcijo za boj oz. beg, tako da trenutno oceni 

nevarnost situacije. Reagira nediskriminatorno, burno. V organ spomina beleţi izkušnje v 

obliki nezavednih emocionalnih spominov. Ti spomini nezavedno nenehno vplivajo na oceno 

aktualnega dogajanja (implicitni spomin). Travmatične izkušnje najbolj izkrivijo oceno, zato 

ljudje kot nevarne ocenijo tudi nejasne, neogroţujoče, nevtralne in celo pozitivne signale.  

Hipokampus začne delovati šele med 2. in 3. letom ţivljenja. Organizira informacije in glede na 

okoliščine uravnava nekontrolirane reakcije amygdale. Omogoča kontekstualno različno 

odzivanje na nevarnost. V organ spomina beleţi eksplicitne, verbalno dosegljive spomine, 

kontekstualizirane glede na prostor in čas. 

Prefrontalnemu korteksu dajejo smisel izkušnje in organizira interakcijo s svetom. Je organ 

spomina in predvidevanj. Zgodnje neugodne izkušnje omejujejo ali onemogočajo izgradnjo 

povezav med niţjimi in višjimi moţganskimi centri. To ima za posledico povišano občutljivost 

na učinke stresa kasneje v ţivljenju, tako so te osebe mnogo bolj ranljive za kasnejši razvoj s 

stresom povezanih duševnih motenj (prav tam). 

 

Kroničen in intenziven stres vodi v stalno pretirano izločanje kortizola. Stalna stimulacija HHS 

(hipotalamus     hipofiza     nadledvična ţleza     kortizol) pa lahko privede do nasprotne 

reakcije telesa − do blokade delovanja ţlez, ki nadzorujejo izločanje kortizola in do 

dolgotrajnega zniţanja tega hormona (Pšeničny, 2010, str. 6). 

Po besedah avtorjev Bilban in Pšeničny (2007, str. 23−24) stresa in izgorelosti ne smemo 

enačiti. Po njuni razlagi je stres neizogibna reakcija organizma na določeno nevarnost, česar pa 

ne gre trditi za izgorelost, ki je pravzaprav negativna reakcija na stres in je odvisna od 

posameznikove sposobnosti za obvladovanje stresa. Kot je ţe bilo omenjeno, avtorja v ospredje 

postavita tiste poklice, ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem kot tiste, ki so izgorevanju najbolj 

izpostavljeni. 

Sindrom izgorelosti opišeta kot kumulativen proces, ki se razvije postopno v daljšem časovnem 

obdobju. Razdelita ga v več faz: 

1. Faza – veliki delovni entuziazem. Značilna je izrazita potreba po iskanju potrditev, ki 

prevladuje, in skladno s tem intenziven napor, ki ga vlagamo v doseganje ciljev. 

Posledica je utrujenost in upad delovne učinkovitosti. 

 

2. Faza – faza stagnacije. V tej fazi se povečujejo frustracije zaradi ne-povračila oz. 

pričakovanih nagrad za vloţen trud. Značilen je dvom v lastno kompetentnost, 

negotovost pri delu, preutrujenost, nezadovoljstvo, kronična anksioznost, motnje 

zbranosti. Motivacija za delo upada, pojavljajo se telesne teţave ter psihosomatske 

bolezni, kot so: glavoboli, zvišan krvni tlak, motnje v prebavi in spanju ter druge. 

Oseba teţave dolgo zanemarja in jih doţivlja kot moteče elemente pri izpolnitvi 

delovnih zahtev. Posledično se distancira od drugih vsebin ţivljenja (druţenja, hobiji). 
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Ker ji zmanjkuje časa in energije za medosebne odnose, narašča netolerantnost do ljudi, 

nastajajo motnje v komunikaciji in prihaja do socialne izoliranosti. 

 

3. Faza – socialna izolacija. V tej fazi se ţe izraţa depersonalizacija, ko oseba izgubi stik 

z notranjim svetom in se v stikih s stranko empatija zamenja z brezosebnim odnosom, 

nestrpnostjo in cinizmom. Pojavijo se tudi vedenjski odkloni, kar je za odnose s 

sodelavci in strankami še slabše. Depersonalizacija občutke praznine še poglobi, kar 

oseba skuša nadomestiti z zlorabo alkohola, psihoaktivnih zdravil … Upad storilnosti se 

povečuje, pritiski delodajalcev večajo, prihaja do razdora zakonov in sesutja zasebnega 

ţivljenja. 

 

4. Faza – apatija oz. skrajna izgorelost. Pojavijo se jasni zanki depersonalizacije, tudi 

samomorilske misli (Bilban in Pšeničny, 2007; Pšeničny, 2010, str. 8). 

 

Bilban in Pšeničny (2007) izgorelost opredelita kot »hkratnost čustvene in nevrološke krize«, 

kot krizo vrednot, v kateri prav močna čustva razkrijejo, kaj je resnično pomembno in vredno in 

kaj mora posameznik spremeniti.  

 

Pšeničny (2010) pojasni, da je za zdravljenje izgorevanja potrebna psihoterapija, saj je 

izgorevanje povezano s samopodobo in mejami, česar ni mogoče spremeniti »z voljo«, 

prijateljskimi pogovori ali svetovanjem. Gre namreč za temelje osebnosti, ki jih je mogoče 

spreminjati le v dolgotrajnem procesu s pomočjo strokovnjaka (prav tam). 

 

2. 5 Vzroki za stres 

 

Po raziskavah CINDI v Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije (Artnik idr., 2012, str. 

115) so bili najpogostejši vzroki za doţivljanje stresa v letih med 2004–2008 naslednji: 

obremenitve na delovnem mestu, slabi materialni pogoji, problemi v druţini, slabi odnosi s 

sodelavci, osamljenost. Po navedbah raziskave je opaziti statistično pomembno povišan deleţ 

doţivljanja stresa zaradi obremenitev na delovnem mestu ter slabih odnosov s sodelavci. Stres 

zaradi obremenjenosti na delovnem mestu narašča s stopnjo izobrazbe.  

Ţenske so zaradi druţbenih pričakovanj in vrednot bolj obremenjene s skrbjo za druge, svoje 

zdravje redkeje ocenjujejo kot dobro, srednje dobro ali zelo dobro. Stres pa pogosto doţivljajo 

kot čustveno obremenitev. Prav tako o večji obremenjenosti govorijo podatki Ankete o porabi 

časa v letu 2001, ki so pokazali, da so ţenske bolj obremenjene z usklajevanjem druţinskega in 

poklicnega ţivljenja, saj sta gospodinjstvo in skrb za druţino v Sloveniji v glavnem v domeni 

ţensk. Slednje je verjeten razlog za povečano občutje stresa, saj jim zmanjka časa za sprostitev. 

Dnevno namreč vsaj pribliţno uro več kot moški porabijo za skrb za druţino in gospodinjstvo 

(prav tam). 

V Sloveniji je leta 2007 dobrih 46 % zaposlenih menilo da je njihovo zdravje ogroţeno zaradi 

dela. Da na njihovo zdravje vpliva delo je menilo 62,3 % zaposlenih. Od tega jih je največ 

omenilo teţave zaradi bolečin v hrbtu (45,9 %), medtem ko je teţave zaradi stresa imelo 37,7 

%, kar je v primerjavi s podatki Evropske unije za dobrih 16 % več (Strmečki, 2012). 
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Newhouse (2000) je mnenja, da resnični vzroki stresa ne izhajajo iz agresije, ki prihaja iz 

okolja, temveč da vzroki stresa izhajajo iz vedenja posameznika. Stresno stanje človeka pojasni 

kot posledico njegovih zavestnih ali nezavednih napak. Vzroke stresa v današnjem času 

pripisuje: 

 neprimerni prehrani, 

 preţivljanju preveč časa v sedečem poloţaju, 

 neupoštevanju bioloških ritmov,  

 pomanjkanju pozitivnih misli in notranjega ţivljenja (prav tam). 

 

Po Battisonu (1999) razdelimo vzroke stresa v tri skupine: pomembni ţivljenjski dogodki, 

vzroki stresa iz domačega okolja in širšega okolja. Vzroke za stres iz širšega okolja, 

predstavljajo dejavniki iz delovnega okolja, iz katerih izhaja tudi pojem poklicnega stresa. 

Dejavniki delovnega okolja, ki povzročajo stres, so različni, kakor so različni odzivi 

posameznika na stres. Do delovnega oz. poklicnega stresa pride, ko zahteve delovnega mesta 

preseţejo ali preobremenijo osebne prilagoditvene vire (Lazarus, Folkman 1984; po Černigoj 

Sadar, 2003, v Kovač 2013). 

Kategorije dejavnikov poklicnega stresa po Sutherlandu in Cooperju (1988, v Kovač, 2013, str. 

31) so: 

 notranji dejavniki, 

 delovne naloge, 

 vloga posameznika v organizaciji, 

 medosebni odnosi, 

 kariera, 

 organizacijska struktura in klima (prav tam). 

 

Notranji dejavniki  so povezani z izvajanjem specifičnih nalog znotraj določenega poklica, z 

delovnimi pogoji in delovnim urnikom. Od tod izvirajo tudi stresorji, ki izhajajo iz 

neustreznega delovnega okolja, izmenskega dela, dolgega delovnika, preobremenjenosti z 

delom (prav tam). 

Delovne naloge pomembno vplivajo na pozitivno in negativno počutje zaposlenih. Vlogo ima 

lahko prevelika in tudi premajhna količina in kompleksnost dela, izmenično/nočno delo, nove 

tehnologije, monotonost dela, občutek nekompetentnosti (Sutherland, Cooper 1998, v Kovač, 

2013). 

Vloga posameznika v organizaciji je lahko vir stresa predvsem iz vidika nejasnosti vlog in 

konflikta interesov, ki po Coxu (1993, v Kovač, 2013) predstavljata dva poglavitna stresorja. 

Do nejasnosti vloge pride, kadar posameznik nima jasne informacije o delovnih nalogah in o 

svojih vlogah v organizaciji ali pa so informacije nezadostne. V kolikor se od posameznika 

zahteva oz. pričakuje, da bi moral delovati v nasprotju s svojim prepričanjem, pa prihaja do 

pojava konflikta interesov.  
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Medsebojni odnosi so tisti, ki jih posameznik vzpostavlja z druţinskimi člani, prijatelji in 

sodelavci. Predstavljajo pomemben dejavnik, ki vpliva na počutje in sposobnost soočanja s 

stresom. Posameznik, ki je izoliran in čuti, da nima ustrezne podpore s strani sodelavcev, 

nadrejenih, supervizorjev, druţinskih članov ali prijateljev, se zelo teţko sooča s stresom. Cox 

in Griffiths (1995, v Kovač, 2013). Vir stresa pri odnosih s sodelavci je lahko tudi pretirana 

tekmovalnost, osebni konflikti in sodelavci, ki spregledajo čustva drugih ter so neobčutljivi do 

sodelavcev (Slivar, 2003, str. 73). Černigoj Sadar (2002, v Kovač, 2013) dodaja kot izjemno 

pomemben stresor tudi odnose z zahtevnimi uporabniki, saj se pri delu z njimi zahteva: 

»individualen pristop, izredno dobro obvladovanje lastnih čustev in izkazovanje čustev v 

skladu s pričakovanji organizacije« (str. 32). 

Kariera je zaradi stresa na delovnem mestu pogosto zelo na udaru, njeni vzponi in padci so 

nemalokrat odraz stresa. Zaposleni imajo določena pričakovanja glede napredovanja, osebnih 

dohodkov, avtonomije in varnosti zaposlitve. Zaradi neizpolnjenih pričakovanj lahko pride do 

izgube samospoštovanja in pripadnosti ter posledično do vse večjega občutka nelagodja 

(Kovač, 2013). 

Klima in struktura v organizaciji, imenovana tudi organizacijska klima, je odraz vrednot, 

prepričanj, pričakovanj, ki povezujejo določene člane skupine. Pomeni osnovo za ustrezno 

vedenje in reševanje problemov. Pomembno je, da ima posameznik moţnost odločanja, saj se 

mu s tem poveča občutek samozavesti, kompetentnosti in pripadnosti organizaciji. V primeru, 

da pa mora odločati o preveč stvareh, za katere se ne čuti kompetentnega, pa je lahko slednje 

vir stresa (Kovač, 2013, str. 32). 

Treven (2005) med dejavnike, ki v delovnem okolju povzročajo večji ali manjši stres pri 

posameznih zaposlitvah, navaja zahteve po odločanju, stalno nadzorovanje naprav in materiala, 

ponavljajoče se izmenjave informacij z drugimi, neprijetne delovne razmere, opravljanje 

nestrukturiranih nalog in delo z ljudmi.  

Izpostavi razmejitev med delom in nedelom, ki se kaţe kot posledica iskanja ravnovesja med 

delom in druţinskimi obveznostmi. Slednje je posledica zaposlenosti obeh partnerjev, kar je 

odraz sodobne druţbe. Razdvojenost med odgovornostjo do dela in druţine vodi v stresor 

imenovan konflikt vlog. Ta je po besedah avtorice »posledica neusklajenosti med pričakovanji 

partnerjev in organizacije« (Treven, 2005, str. 23). 

V nadaljevanju Treven (2005, str. 24) opredeli konflikt vlog zaposlenega v delovnem okolju. 

Zaposleni je učinkovitejši, če ve, kaj se od njega pričakuje in če si vloge, ki jih imajo drugi v 

njegovem delovnem okolju, med seboj ne nasprotujejo. Na delovnem mestu lahko pride do 

negotovosti vloge tudi kadar je zaposleni negotov glede svoje vloge, do česar pa pride, če je 

opis njegovega dela premalo natančen oz. navodila njegovega nadrejenega niso dovolj določna. 

Prav tako je lahko vir stresa prevelika ali premajhna odgovornost. O kvantitativni 

obremenjenosti govorimo, kadar naj bi zaposleni opravil več dela, kot ga je sposoben  v 

določenem časovnem obdobju. Do kvalitativne preobremenjenosti pa prihaja takrat, ko je 

zaposleni prepričan, da ima premalo potrebnih spretnosti ali sposobnosti, da bi opravil svoje 

delo. Odgovornost za druge zaposlene, ki se kaţe pri vodstvenih delavcih, je lahko veliko 

breme. Odgovornost za druge, motiviranje, nagrajevanje, kaznovanje, komuniciranje povzroča 

veliko stresa in fizioloških simptomov. Izvor stresa je lahko tudi sama organizacija. 
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Organizacijski dejavniki,  so povezani z organizacijsko ravnjo, kompleksnostjo, spremembami 

in mejnimi vlogami. Vsako od navedenih ima svojo specifiko in stresne situacije. Poseben izvor 

stresa na delovnem mestu predstavlja nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu. Slednje lahko 

opredelimo kot ponavljajoče se neprimerno ravnanje s posamezniki ali s skupino zaposlenih, ki 

ogroţa njihovo zdravje in varnost, ki je pogosto posledica zlorabe moči. K nasilju sodi 

nevljudno vedenje, fizično in verbalno nasilje in je pogosto v storitvenih dejavnostih. 

Pomemben stresor predstavljajo tudi delovne razmere. Ljudje zaznavamo dogajanje s čutili, 

zato lahko razmere v delovnem okolju delujejo kot stresni dejavnik in vplivajo na nastanek 

bolezni. Tovrstne primere predstavlja na primer hrup, ki moti koncentracijo, zmanjšuje delovne 

zmoţnosti, sprejemanje informacij, natančnost dela in koordinacijo gibov; vibracije, ki lahko 

poleg vibracijske bolezni povzročijo slabše zaznavanje bolečin, temperature, vibracij in zvoka. 

Ob dolgotrajnejši izpostavljenosti vibracijam se zmanjšanja tudi psihična zmogljivost, medtem 

ko hujše oblike vibracijskih bolezni lahko privedejo do popolne nezmoţnosti za opravljanje 

dela (prav tam).   
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3 STRES V PEDAGOŠKEM POKLICU/POKLICNI STRES VZGOJITELJA 

 

Številne raziskave s področja pedagoškega poklica dokazujejo, da je učiteljski oz. vzgojiteljski 

poklic stresen (Kovač, 2013; Resman 1990; Slivar, 2003, 2009, 2013; Youngs B. 2001a). 

Nekateri raziskovalci ga uvrščajo med tri najbolj stresne poklice. Slednje potrjuje obširna 

študija angleških raziskovalcev, v kateri so primerjali stresnost šestindvajsetih različnih 

poklicev, med njimi tudi učiteljskega. Prepoznan je bil kot stresen, kar se je v primerjavi z 

ostalimi odrazilo z drugim mestom na področju slabega telesnega zdravja in slabega psihičnega 

počutja in s šestim mestom glede delovnega zadovoljstva (Slivar, 2013, str. 4). Raziskava 

Slivarja (2003) na slovenskih gimnazijskih učiteljih v letu 2001 je pokazala, da doţivlja svoje 

delo kot zmerno stresno dobra polovica, tri desetine učiteljev ga doţivlja kot močno stresnega, 

slaba dvajsetina pa kot izjemno visoko stresnega. Isti avtor je raziskoval stres tudi v letu 2008, 

ko je razširil raziskavo še na strokovne delavce v vrtcih. Izkazalo se je, da je skoraj polovica 

učiteljev pri delu doţivljala zmeren stres, dobri dve petini učiteljev pa sta doţivljali močan ali 

izjemno močan stres (Slivar, 2009, str. 114). 

Za evropske in severno ameriške učitelje največkrat zasledimo podatek, da jih pribliţno ena 

četrtina do ena tretjina svoje delo ocenjuje kot stresno ali izjemno stresno (Depolli Steiner, 

2011). 

V pedagoškem poklicu so zaposleni izpostavljeni vedno večjim pritiskom, saj so se zaradi 

hitrega razvoja znanj in tehnologij ter pričakovanj druţbe primorani nenehno izobraţevati, 

slediti inovativnosti in vseţivljenjskemu učenju. Znanja in veščine še nikoli niso bile tako 

pomembne kot v današnjem času, kar posledično prinaša dvigovanje izobraţevalnih standardov 

in kvalifikacij. K vsemu navedenemu lahko dodamo še porast vedenjsko zahtevnejših otrok, 

pritiske staršev, ki nemalokrat pričakujejo, da bodo v vrtcu in šoli reševali vzgojno 

problematiko, ki je v oţjem krogu druţine ne zmorejo. Posredno vsa navedena pričakovanja 

vodijo v poklicni stres, ki se največkrat odraţa z bolezninami na delovnem mestu, fluktuaciji, 

zmanjšani učinkovitosti in kakovosti dela, nezadovoljstvu, tudi begom iz poklica (Slivar, 2013, 

str. 4). 

 

Valenčič Zuljan (2012, str. 6) poudarja, da se hitre spremembe na druţbenem, kulturnem, 

gospodarskem  in tehnološkem področju – na vseh področjih človekovega delovanja, odraţajo 

tudi v vlogah pedagoških delavcev. Zaradi vse večjih ekonomskih pritiskov naj bi zahtevne 

poklicne naloge opravljali ne le učinkovito in ekonomično, temveč tudi s čim manjšimi 

sredstvi. Vedno bolj omejena sredstva drţave tudi omejujejo profesionalni razvoj pedagoških 

delavcev. Če tega ni v zadostni meri, pedagoški delavci ne morejo izpolniti visokih 

pričakovanj, ki jih druţba goji do njih. Od pedagoških delavcev se namreč pričakuje, da bodo 

hkrati še »promotorji in nosilci razvoja druţbe ter blaţilci socialnih neenakosti« (prav tam). 

 

Youngs  (2001a) je zapisala, da je stres učiteljevo in vzgojiteljevo »profesionalno tveganje« ter 

s tem »spremljevalec poklicnega ţivljenja v vzgojno-izobraţevalnem delu« (str. 5). Poudarja, 

kako pomembno je nadzorovati pritisk, ki se ob tem pojavlja, in ga obvladovati. V  nasprotnem 

primeru namreč lahko ogroţa  produktivnost, posameznikovo zdravje ter zdravje učencev oz. 

otrok in sodelavcev. Med drugim opozori, kako pomembno je, da vemo, kaj stres je, kaj ga 
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povzroča, kako reagiramo nanj ter kaj lahko naredimo za zmanjševanje ter preprečevanje 

posledic njegovega negativnega vpliva. V nadaljevanju omeni moţnost, da ga izkoristimo v 

dobro sebe in predvsem, da se učitelji in vzgojitelji zavarujejo pred njim in ne dovolijo, da 

ogrozi njihovo delo in integriteto (prav tam). 

 

3. 1 Vzroki za stres v pedagoškem poklicu 

 

Razloge za stres v pedagoškem poklicu lahko iščemo v širini delovnih nalog in odgovornosti, ki 

jih prinaša vzgojno-izobraţevalni proces. Učitelj oz. vzgojitelj mora namreč delovati na treh 

različnih relacijah, ki določajo njegov poloţaj in vlogo. Resman (1991, str. 71) navaja tri 

različne vidike: 

 

 učitelj kot usluţbenec,  

 učitelj kot strokovnjak, 

 učitelj kot oseba in osebnost (prav tam). 

 

Skudnikova je relacije delovanja po Resmanu (1991, v Skudnik, 2012) prikazala na nivoju 

delovanja v vrtcu, in sicer: 

 

 vzgojitelj kot usluţbenec (kot del institucije VIZ ima bolj ali manj vnaprej opredeljen 

poloţaj in naloge, ki jih mora opraviti); 

 vzgojitelj kot strokovnjak (se izraţa v strokovnem vidiku različnosti vzgojiteljevih 

pristopov in ravnanj. Gre za odločanje o vseh tistih stvareh, ki ne pomenijo rušenja 

načel enotnosti šolskega sistema in zagotavljajo visoko raven vzgojiteljeve avtonomije); 

 vzgojitelj kot oseba in osebnost (vzgojitelj mora biti najprej osebnost, ki ima ugled in 

avtoriteto ter pedagoški kontakt) (prav tam). 

 

Navedene relacije se medsebojno prepletajo in so nenehno prisotne – delovati morajo usklajeno 

in nobene izmed njih ni mogoče izključiti. V kolikor med njimi ni ravnovesja, prihaja do 

razdvojenosti v učitelju oz. vzgojitelju, moţni so individualni konflikti med temi ravnmi.  

Resman (1990) opozarja, da  avtonomija in večja svoboda učitelja pri oblikovanju svojega dela 

prinašata tudi večje odgovornosti za kakovost dela.  

Dosedanje primerjalne študije so pokazale, da spada poklic učitelja v sam vrh stresnih poklicev 

med katerimi so še poklici zdravnika, menedţerja, medicinske sestre (Slivar, 2013, str. 4).  

Poloţaj pedagoškega delavca v šolskem sistemu in lastnosti, za katere se pričakuje, da jih ima, 

kaţejo na zapletenost in teţavnost dela v tem poklicu. Slivar (2013) navaja dvanajst kompetenc, 

ki jih je pripravila floridska komisija za izobraţevalne standarde (Competencies for Teachers of 

the Twenty-First Century, 1999, v Slivar, 2013, str. 10). Te naj bi imel razvite uspešen učitelj, v 

našem primeru vzgojitelj, in so: 

1. preverjanje in ocenjevanje znanja, 

2. komunikacija,  

3. profesionalna rast, 
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4. razvijanje kritičnega mišljenja, 

5. sprejemanje in spodbujanje različnosti, 

6. etičnost, 

7. poznavanje učenčevega razvoja in njegovih načinov učenja, 

8. znanje o predmetu, 

9. ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, 

10. načrtovanje, 

11. pedagoška vloga učitelja, 

12. uporaba tehnologije (prav tam). 

 

Našteto zahteva delovanje na visoki profesionalni ravni in ustrezno rabo svojih pedagoških 

znanj, sicer tovrstnih pričakovanj ni mogoče izpolniti, kar lahko povzroča negativen stres. 

Poleg pedagoških so potrebna tudi psihološka znanja, ki se med seboj tesno povezujejo (Slivar, 

2013, str. 10). Kyriacou (1997, v Slivar, 2013) dodaja še spretnosti poučevanja, ki so potrebne 

za uspešno poučevanje med njimi je tudi disciplina, ocenjevanje napredka otrok ter refleksija in 

evalvacija, ki vsebujeta spretnosti za vrednotenje lastnega dela za izboljšanje svoje prakse. 

Nenehno razmišljanje o trenutni praksi omogoča redno preverjanje, ali bi lahko bolj kvalitetno 

izrabil svoj časa in bolje organiziral delo (Slivar, 2013). 

Cvetek (2004, str. 150) navaja splošne kompetence, ki bi jih moral obvladati vsak pedagoški 

delavec. Opredeli jih v pet skupin, in sicer: 

1. Vsebinske kompetence, katerih namen je pridobivati in ohranjati znanje in spretnosti v 

povezavi s predmetom. Zajema učiteljevo povezovanje kompleksnosti pedagoških praks 

z vsebino svojega predmeta ter elementi različnih drugih predmetov ali ved, kot je na 

primer pedagogika. 

2. Pedagoške kompetence zajemajo sodelovanje pri pripravah, izvedbi in evalvacijah, ki 

zadevajo prenovo učnih načrtov. Vključujejo ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za 

učence, povezovanje raznolikih poučevalnih situacij z ustreznimi spoznanji na 

pedagoškem področju ter spodbujanje učencev, da ti razmišljajo o lastnih izkušnjah in o 

vrednotenju (ocenjevanju) lastnih usposobljenosti. 

3. Organizacijske kompetence so tiste, ki dejavno prispevajo k razvoju in predstavitvi 

institucije navzven. Zajemajo delovanje za skupno dobro in delovanje v timu. 

4. Kompetence skupinske dinamike in komunikacije zajemajo predvsem sposobnost 

vţivljanja pedagoškega delavca v osebe svojega delovnega okolja. S to sposobnostjo 

tem osebam omogoča potrebno svobodo in obenem spremlja njihovo delovanje. 

5. Kompetence, ki zajemajo osebnostno rast in razvoj zajemajo sposobnost, da zmore 

pedagoški delavec, skupaj s sodelavci ovrednotiti razvojne doseţke na področju 

edukacije. Pomeni, da je sposoben na sistematičen način zavzeti kritično perspektivo o 

lastnem pedagoškem pristopu (prav tam). 

 

Tancing (2006, str. 18) dodaja še predmetno specifične kompetence, ki so skupne 

izobraţevanju učiteljev ter edukacijskim vedam, in sicer: 

1. Upravljanje z znanjem, tehnologijo in informacijami, ki zahteva ustrezne specifične 

kompetence na tem področju. Strokovni delavci morajo dobro poznati predmetno okolje 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                                  Magistrsko delo 
                                                                                                                                                                 Helena Klobasa 

45 

in problematiko, da znajo znanje pridobiti, ga analizirati in uporabiti v praksi. Potrebna 

je usposobljenost, da zmore strokovni delavce ustvariti učno okolje, ki ustreza potrebam 

otrok. Širina področij poučevalnih navad in strategij je z razvojem vse večja. 

2. Delo z drugimi, ki mora temeljiti na vrednotah in spodbujanju razvojnega potenciala 

vsakega otroka. Poznati je potrebno razvojne značilnosti otrok in biti usposobljen za 

delo z različno starimi otroki ter jih podpirati, da se razvijejo v aktivne člane druţbe. 

Prav tako morajo razvijati sodelovanje s sodelavci in na ta način izboljšati lastno učenje.  

3. Delo z družbo in v družbi, kjer se spodbuja medkulturno spoštovanje in je potrebno 

prispevati k pripravi otrok, da bodo odgovorni v svoji vlogi drţavljanov. Strokovni 

delavec mora biti vešč učinkovitega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in partnerji na 

področju vzgoje in izobraţevanja, kot so starši, razne institucije ipd (prav tam).  

 

Avtorica poudari, da je poleg specifičnega znanja velik pomen generičnih kompetenc kot 

metakompetenc. Generične so v tem smislu, da so lahko pridobljene in uporabljene  v širokem 

razponu kontekstov. Kompetence pojmuje kot sposobnosti oz. zmoţnosti, ki se nanašajo na: 

vedeti in razumeti; vedeti, kako delovati; vedeti, kako biti (prav tam). 

Po Slivarju (2013, str. 11) so za učiteljski poklic značilne tudi psihofizične obremenitve, kot so:  

 pouk zahteva aktivno angaţiranje celotne osebnosti, 

 visoka stopnja koncentracije med poukom, 

 visoka čustvena obremenjenost in hkrati čustvene reakcije, ki jih učitelj ne more izraziti 

povsem sproščeno in 

 hrupno okolje (prav tam).   

 

Poleg tega je za učiteljski poklic specifičen tudi odnos učitelj – učenec. Pomemben vzrok stresa 

je tudi razred. V njem je namreč veliko število posameznikov, od katerih je vsak od njih 

edinstvena osebnost z različnimi pričakovanji, s teţavami, z nagnjeni in odpori, ki zahtevajo 

pozornost odraslega. 

Omeniti velja, da učitelj (tudi vzgojitelj) preţivi tisoče ur v okolju, ki od njega pričakuje 

nadzor, uresničevanje učnih zahtev in spoprijemanje z učenčevim veseljem ob uspehu in 

razočaranjem ob neuspehu. Pritiski so večji tudi v primeru, da je oprema za delo slaba, 

kurikularne obveznosti, veliko administrativnega dela, preveliko število učencev v razredu. Ne 

gre izvzeti napadov javnosti na šolski sistem kot celoto. Stres je neizbeţen, ko mora učitelj 

igrati različne vloge, upoštevati različna pričakovanja in delati v okolju, v katerem  nova 

tehnologija nenehno zahteva spremembe in akcijo (prav tam). 

Zaradi odnosa, ki je v poklicu učitelja in vzgojitelja v ospredju, je narava dela izrazito čustvena,  

saj gre za kompleksne mreţe interakcij, ki so lahko zelo intenzivne (Slivar, 2013, str. 12). 

Otroci, ki so močno motivirani, pridni in pozitivno usmerjeni v doseţke, predstavljajo 

pomembno čustveno in socialno oporo. Nasprotno pa so nemotivirani in nedisciplinirani učenci 

oz. otroci eden temeljnih virov stresa. Kakovost odnosov med učencem in učiteljem je lahko 

nagrada ali pa tudi vir čustvene izčrpanosti in neugodnih izkušenj za učitelja. Stres povzroča 

»minimalizirane« odgovore učiteljev, ki se kaţejo v manjšem trudu, udeleţenosti in vlaganju 

svojih moči pri načrtovanju in izvajanju učnega oz. vzgojnega procesa. Višja stopnja stresa 
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lahko vpliva tudi na naraščanje kritiziranja učencev, zaradi česar učenci spremenijo svojo 

percepcijo učitelja v negativnem smislu, svoja čustva in vedenje do njega (Slivar, 2013). 

Slivar (2013, str. 13) poudarja tudi, da se učiteljeva vloga spreminja in čedalje bolj pomika z 

izobraţevalnega področja dela k vzgojnemu, kar pa zahteva aktivnejšo vlogo učitelja in 

pridobivanje novih znanj in kompetenc. V nadaljevanju navede nekatere pomembnejše 

spremembe, ki jim mora učitelj aktivno slediti: 

 porast heterogenosti v razredu; učenci različnih narodnosti, ver, kultur, jezikov, 

begunci, otroci s posebnimi potrebami; 

 učitelj postaja vse bolj organizator ustreznega učnega okolja, aktivnejših oblik dela, 

timskega dela; 

 njegova vloga ni več omejena samo na razred, aktivno mora sodelovati z vsem 

kolektivom, vsi nosijo odgovornost za kurikul; 

 šola deluje kot odprto učno okolje, vzpostavlja sodelovanje s starši, z lokalno 

skupnostjo, drugimi institucijami; 

 večanje vloge in pomena informacijske in komunikacijske tehnologije ter širjenje njene 

uporabe v pouku (prav tam).   

 

Peklaj (2009) je zapisala, da se od učiteljev pričakuje, da bodo usposabljali »učeče se 

skupnosti, razvijali druţbo znanja in ustvarjalnost ter spodbujali kapacitete za inovativnost, 

fleksibilnost ter zavezanost spremembam, ki so ključne za ekonomsko blaginjo« (str. 13). 

Obenem pa se po drugi strani od njih pričakuje, da bodo blaţili številne probleme, ki jih 

povzroča druţba znanja, naraščajoče potrošništvo, izguba občutka za skupnost, vedno večji 

individualizem ter socialne razlike. Učitelj posledično postaja »ţrtev druţbe znanja v svetu, v 

kakršnem naraščajo zahteve do izobraţevanja in izobraţencev ter zahteve po standardiziranih 

rešitvah ob minimalnih stroških« (prav tam, str. 13). 

 

3. 2  Modeli razlage učiteljskega stresa 

 

Na področju proučevanja poklicnega stresa učiteljev se je uveljavil model, ki sta ga 1976 

izdelala Kyriacou in Sutcliffe, pri čemer sta izhajala iz Cooper – Marshallovega dinamičnega 

modela poklicnega stresa
3
. Stres pri učiteljih definirata kot čustveno negativni odgovor (npr. 

jeza ali depresija), ki ga običajno spremljajo potencialno bolezenske  fiziološke in biokemične 

spremembe (kot npr. povišan srčni utrip), in je posledica specifičnosti učiteljskega poklica; 

hkrati pa stres mediirajo ocene groţenj samospoštovanja in dobrega počutja ter mehanizmi 

spoprijemanja, ki se aktivirajo zaradi zmanjšanja zaznane groţnje. Model vključuje osem 

komponent: 

 

1. Potencialne poklicne stresorje – to so objektivne lastnosti učiteljevega dela, ki lahko 

povzročijo obširen stres, na primer: hrup, huda preobremenitev, neustrezni delovni 

prostori in fizični delovni pogoji. 

                                                             
3 Povzeto po Slivar, 2013, str. 14−17 
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2. Ocenjevanje – je proces, s katerim se zaznava, v kolikšni meri potencialni poklicni 

stresorji predstavljajo groţnjo učiteljevemu samospoštovanju ali dobremu počutju. 

Zaznava je odvisna predvsem od osebnostnih značilnosti učitelja. 

3. Aktualni stresorji – so tisti potencialni stresorji, ki jih je učitelj zaznal oziroma ocenil 

kot groţnjo samospoštovanju ali dobremu počutju. 

4. Mehanizmi spoprijemanja – so poskusi zmanjševanja zaznane groţnje. Obsegajo 

mehanizme od zanikanja (npr. problem ne obstaja) do neposredne akcije (npr. to bom 

naredil sedaj).  

5. Učiteljev stres – je negativen čustven odgovor, ki se odraţa na psihološkem, 

fiziološkem in vedenjskem področju.  

6. Kronični simptomi – so negativna čustva, ki vztrajajo dlje časa in se kaţejo kot 

ekstremne psihološke, fiziološke in vedenjske reakcije. 

7. Značilnosti posameznega učitelja – so pomembne lastnosti pri izkušnji stresa: 

demografske značilnosti (spol, starost), stališča, sistem vrednot  in sposobnost učitelja, 

da se spoprime z vsemi zahtevami svojega delovnega mesta.  

8. Potencialni stresorji, ki niso povezani z delom – so tisti negativni dejavniki zunaj šole, 

ki povzročajo stres: bolezen, druţinske krize ipd. (prav tam).  

 

Model konceptualizira učiteljev stres kot odgovor na stresorje, mediiran  z oceno groţnje 

samospoštovanju ali dobremu počutju in z mehanizmi spoprijemanja, s katerimi se zmanjšuje 

zaznana groţnja.  

Gold in Roth (1993, v Slivar, 2013, str. 18) sta razvila model učiteljskega stresa, v katerem te 

vrste poklicni stres opredeljujeta glede na to, kako so povzročene stresne reakcije. Učiteljev 

stres opredelita kot stanje porušenega ravnovesja na intelektualnem, čustvenem in fizičnem 

področju, ki je povzročen s posameznikovo zaznavo okoliščine, ki se odraţa v telesnih in 

čustvenih odgovorih. Kakšna je reakcija, je odvisno od interpretacije zaznave. Definicija 

vključuje tri glavne vidike: 

 stres se sproţi in vzdrţuje zaradi intelektualnih ali kognitivnih procesov, 

 na stres vplivajo čustvene reakcije, ki jih posameznik doţivi in  

 stres vpliva na posameznikovo telesno stanje in zdravje (prav tam). 

 

Stres po definiciji avtorjev vključuje celotnega posameznika, kar lahko vodi v zelo destruktivne 

posledice. Pri zaznavanju neke okoliščine kot groţnje, to pri posamezniku poruši stanje 

ravnovesja, kar vodi v telesne, čustvene in intelektualne spremembe. V danem primeru mora 

posameznik sprejeti odločitev, kako se bo spoprijemal z groţnjo. Če so mehanizmi 

spoprijemanja uspešni, se stres zmanjša in učiteljevo samospoštovanje ni ogroţeno. Celo to je 

mogoče, da se negativni stres spremeni v pozitivni stres ali eustres. V nasprotnem primeru, ko 

so mehanizmi spoprijemanja neuspešni, se pojavijo negativna čustva, ki pomenijo groţnjo. Ko 

negativna čustva in zahteve preseţejo zmoţnosti telesa, lahko odpove imunski sistem in pojavi 

se bolezen. Kako se bo odzval kateri od posameznikov ob spoprijemanju s stresorji, je odvisno 

od mehanizmov spoprijemanja s stresom. Če so ti uspešni, se stres zmanjša, v nasprotnem 

primeru se kot posledica pojavljajo bolezni ali celo opuščanje poklica (Slivar, 2013).   
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Gold in Roth (1993, v Slivar, 2013, str. 19) delita odgovore na stres v tri velike skupine:  

1. Strukturne-organizacijske spremembe, ki temeljijo na predpostavki, da delovno okolje 

samo po sebi lahko preprečuje ali zmanjšuje stres. Gre za elemente kot so proces 

sprejemanja odločitev, načini vodenja, dosegljivost delovnih sredstev, delovna 

pooblastila in podobno, kar predstavlja dejavnike, ki imajo vpliv predvsem na 

učinkovitost dela.   

2. Spreminjanje kulture in delovnih pogojev, kar vključuje predvsem raven človeških 

odnosov v delovnem okolju. Gre za spreminjanje elementov, kot so sodelovanje, timsko 

vzdušje, vzajemna pomoč, občutek za skupne interese in cilje, občutek za individualne 

potrebe ipd.   

3. Osebnostna-psihološka reorientacija, temelji na predpostavki, da stres nastane zaradi 

posameznikove percepcije okoliščin. Zato sta avtorja mnenja, da mora posameznik 

začeti s kognitivnimi spremembami, kot je npr. usklajevanje lastnih pričakovanj z 

realnostjo, ki lahko zmanjšajo ali ublaţijo stres. Tehnike, ki pripeljejo do sprememb, so 

npr. meditacija, avtogeni trening, identifikacija stresorjev, telesne vaje, ipd. (prav tam). 

 

Pomembna ugotovitev je, da na posameznika, učitelja oz. vzgojitelja deluje mnoţica draţljajev. 

Nekateri izmed njih postanejo stresorji, ki jih Slivar (2009) imenuje »mikrostresorji«. En in isti 

draţljaj je za nekoga stresor, za drugega pa ne (Slivar, 2013). Mikrostresorji, ki so ponavljajoči, 

dolgotrajni in največkrat na meji zavestnega zaznavanja, so namreč v primerjavi s kritičnimi 

ţivljenjskimi dogajanji in dramatičnimi dogodki, bistveno večji bolezenski potencial, čeprav se 

zdijo nepomembni (prav tam).  

 

3. 3 Dejavniki, ki povzročajo negativen stres v vrtcu 

 

Slivar (2009, str. 88−95) na podlagi raziskave stresa pri vzgojiteljica, opravljene v jeseni 2008, 

ugotavlja, da na strokovne delavke v vrtcu deluje vsak dan in skozi ves dan veliko število 

mikrostresorjev, ki so jih anketirani strokovni delavci vrtca takratne raziskave ocenili kot 

intenzivne. V času raziskave je bil najvišje ocenjen stresor preveč otrok v skupini. Sledili so 

naslednji stresorji razvrščeni po padajoči vrednosti aritmetične sredine: konflikti s starši, 

pogovori s težavnimi starši, nemirni otroci, ki vzgojiteljice ves čas preizkušajo oz. izzivajo, 

konflikti s sodelavci, slaba komunikacija med sodelavci … 

 

Faktorska analiza virov stresa pri strokovnih delavcih vrtca takratne raziskave je pokazala pet 

faktorjev oz. področij virov stresa, in sicer: 

Faktor 1: Odnosi na delovnem mestu, ki vključujejo 8 stresorjev, povezanih z odnosi med 

sodelavci in nekaterimi elementi vodenja. Vsebuje neustrezne in negativne medosebne odnose 

med sodelavci, kot so slaba komunikacija, konflikti, pomanjkanje dialoga. Ta faktor vključuje 

tudi toga in hierarhično organizirana pravila vrtca (šole, kadar je vrtec pod šolo) ter 

neupoštevanje mnenj delavcev. 

Faktor 2: Pedagoško delo vključuje 11 stresorjev, ki so povezani s pedagoškim delom, in sicer 

delo z nemirnimi otroki, s prevelikim številom otrok, nedisciplino v skupini, motiviranje otrok 

za dejavnosti, spremembe, ki ovirajo načrtovano delo, opravljanje velikega števila različnih 
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nalog, situacije povezane s starši: komunikacija s teţavnimi  starši, njihova nestrokovna 

vmešavanja v pedagoško delo strokovnih delavk in odsotnost podpore staršev pri vzgojnem 

ukrepanju. 

Faktor 3: Administrativno delo vključuje 5 stresnih situacij, in sicer vključujejo opravljanje 

administrativnih nalog, kot so vodenje dokumentacije, spremljanje otrokovega razvoja, vodenje 

aktiva. 

Faktor 4: Pomanjkanje podpore vključuje 4 stresne situacije, ki so povezane s pomanjkanjem 

določenih oblik podpore pri delu: pomanjkanje učnih pripomočkov, pomanjkanje 

administrativno tehnične podpore, pomanjkanje podpore strokovnih institucij.  

Faktor 5: Neprimerno vedenje vključuje 2 stresni situaciji, ki sta povezani s vprašanjem 

neprimernega vedenja otrok in neizvajanja sankcij za kršitelje hišnega reda v vrtcu.  

Za najbolj intenzivnega med vsemi faktorji se je izkazal faktor pedagoškega dela, sledili so 

odnosi na delovnem mestu,  neprimerno vedenje, pomanjkanje podpore in administrativno delo.  

Zanimivi so izsledki iste raziskave, ki govorijo o pojavljanju situacij trpinčenja, ki jih 

povzročajo sodelavci (3,2 % anketiranim), vodstvo (3,8 % anketiranim) ali starši (8,7 % 

anketiranim). 

Raziskava (Slivar, 2009) pri slovenskih strokovnih delavcih vrtca je pokazala, da ti ocenjujejo 

stresnost poklica v dobrih 67 % kot močno oz. izjemno stresno, 14 % odstotkov anketiranih je 

pa pokazala namero po zapustitvi poklica. Posledica delovanja stresa se je pokazala tudi v 

stopnji izgorelosti, kjer večina strokovnih delavcev (72 %) izraţa nizko izgorelost, 24,5 % 

zmerno izgorelost in 3,5 % strokovnih delavcev visoko izgorelost (vzgojitelji vodje oddelkov 

izraţajo v primerjavi z vzgojitelji pomočniki višjo stopnjo izgorelosti, ta se kaţe predvsem v 

čustveni izčrpanosti). Zanimiv je tudi rezultat omenjene raziskave v tistem delu, kjer se dotakne 

zadovoljstva z delom. Najmanj so strokovni delavci zadovoljni s tistimi dejavniki, ki so 

povezani s plačilom za delo, kjer ne gre le za višino dohodka, temveč predvsem za 

nezadovoljstvo z redkimi in predolgimi časovnimi obdobji povišanj, občutkom podcenjenosti in 

podobno (prav tam). 

V empiričnem delu magistrskega dela bomo nekatere rezultate stresnosti poklica strokovnih 

delavcev vrtca iz raziskave Slivar (2009), primerjali z analizo rezultatov naše raziskave.  

Dodajamo še ugotovitve raziskave (Kacjan Ţgajnar, Kukec, Fink, Oder in Bilban, 2009, str. 

103) opravljene na vzorcu strokovnih delavcev v vrtcih (ljubljanski vrtci), ki so pokazale, da je 

tudi hrup dejavnik tveganja na delovnem mestu strokovnih delavcev v vrtcu, saj predstavlja 

dejavnik fizičnega stresa, ki škoduje zdravju delavcev. Najpogostejša posledica je okvara sluha, 

lahko pa hrup povzroča stres in tveganje tudi za nezgode pri delu. Radovan in Salaj (v Kacjan 

Ţgajnar in sod., 2009) navajata tudi vpliv hrupa na nevrovegetativne reakcije, med katere 

prištevamo stres. Hrupu na delovnem mestu in moţnim neugodnim razmeram so strokovni 

delavci v vrtcih zaradi narave dela izpostavljeni skoraj ves delovnik. Kacjan Ţgajnar in 

sodelavci (2009) so v raziskavi meritve hrupa v skupinah otrok starosti od 3–6 let (raziskava je 

potekala v izbranih vrtcih Mestne občine Ljubljana) na podlagi analize rezultatov merjenja 
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hrupa ugotovili, da so vzgojitelji izpostavljeni previsokim ravnem hrupa ves delovnik, razen v 

času počitka (prav tam). 

 

3. 3. 1 Posledice poklicnega stresa strokovnih delavcev vrtca   

 

Posledice delovanja stresorjev na strokovne delavce vrtca Slivar (2009, str. 118) razvrsti v dve 

ravni, in sicer: 

 

1. Raven posameznika, ki vključuje različne manifestacije stresa, ki se med posamezniki 

razlikujejo. Znotraj te ravni je avtor posameznike grupiral v tri skupine, kjer prva 

odraţa vedenjske posledice, ki se pojavljajo s povišano stopnjo stresnosti in kamor 

štejemo: distanciranje od teţav in problemov z otroki in sodelavci, manjšo angaţiranost 

pri reševanju vsakodnevnih poklicnih izzivov, rutinsko, čustveno neangaţirano 

izvajanje  vzgojno-varstvenega procesa, neustrezno časovna razporeditev svojih nalog, 

nespoštovanje rokov, nezmoţnost koncentracije, ki ogroţa opravljanje delovnih nalog, 

nezmoţnost delegirati naloge, nezadovoljstvo z delom, nizka stopnja učinkovitosti in 

zapiranje vase ter nezmoţnost sodelovanja s kolegi, nezmoţnost sprejemanja kritike, 

pogosti iracionalni konflikti s sodelavci ali otroki, cinizem, odklanjanje pomoči 

sodelavcev, laganje. Drugo skupino posledic na ravni posameznika sestavljajo psihični 

oz. čustveni pokazatelji stresnosti: agresivnost, spremenjene navade na področju 

prehranjevanja in pitja, zloraba drog in tablet, izgorelost, depresivnost, anksioznost, 

seksualne motnje, motnje spanja. Tretjo skupino posledic na ravni posameznika pa 

predstavljajo medicinski problemi, kot so: teţave s srcem, rana na ţelodcu, bolečine v 

hrbtu, glavoboli itd. 

 

2. Raven posledic delovanja stresa je organizacijska raven. Kaţe se v uspešnosti delovanja 

organizacije, kar kaţe tudi na medsebojno vzročno povezanost individualne in 

organizacijske ravni. V kolikor se na primer delavec ne počuti dobro, tudi učinkovitost 

pade. Organizacijske posledice delovanja so lahko posredne (nizka delovna morala, 

nizka motivacija, slaba komunikacija in nezaupanje med sodelavci, nespoštovanje, 

nasilje, sovraštvo ipd.) in neposredne (visoka fluktuacija, boleznine, poškodbe na delu, 

zamujanje, neodgovornost do materiala in opreme, pritoţbe staršev, ker je delo 

nekakovostno in podobno) (Slivar, 2009) (prav tam).  
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4 OPREDELITEV DELA STROKOVNEGA DELAVCA V VRTCU KOT 

POTENCIALNI VIR STRESA  

 

Za laţje razumevanje specifične narave dela strokovnih delavcev vrtca v nadaljevanju besedila 

podajamo nekaj opredelitev nalog vrtca kot institucije ter delovnih nalog in kompetenc 

strokovnih delavcev vrtca. Predstavljen je tudi vpogled v  profesionalni razvoj pedagoškega 

delavca vključujoč refleksijo kot temelja za osebno in strokovno rast strokovnega delavca v 

vrtcu. Navedeno zahteva od strokovnega delavca celovitost v delovanju v delovnem okolju tako 

v odnosu do sebe kot do ostalih vključenih, sicer pričakovanja s strani odjemalcev in nosilcev 

dejavnosti niso izpolnjena. Posledično lahko slednje strokovnega delavca vodi v negativen stres 

oz. nasprotno, v kolikor se je strokovni delavec pripravljen osebnostno in profesionalno 

razvijati, vodi v »osebno čvrstost« (Selič, 1999) posameznika in posledično v zmanjševaje 

vpliva stresorjev in uspešnejše spoprijemanje s stresom. 

 

4. 1 Vrtec – javna institucija 

 

Vrtec je nemalokrat tisti prostor, kjer se otrok prvič sreča z drugimi posamezniki, odraslimi in 

vrstniki. S tem se zanj oblikuje nov socialni sistem, katerega del postane, in je za njegov 

celostni razvoj primarnega pomena. Zaradi navedenega je izrednega pomena, da so odrasli 

posamezniki-strokovni delavci, poleg tega da so ustrezno strokovno usposobljeni, tudi v dobri 

psihofizični pripravljenosti, dobrega duševnega zdravja, dobrega počutja in zmorejo 

obvladovati stresorje. Da lahko strokovni delavec vzdrţuje duševno zdravje, je pomembno, da 

je izpostavljen čim manjši meri stresorjev. Kot smo ţe omenili, lahko negativni stres, v kolikor 

ga zaposleni ne zmore obvladovati, vodi v zmanjšano kakovost in učinkovitost dela ali celo 

opustitev poklica. 

V nadaljevanju besedila navajamo nekatere temeljne naloge vrtca in specifične kompetence 

strokovnih delavcev, ki od njih zahtevajo, da v vzgojno-varstveni instituciji delujejo po svojih 

najboljših zmoţnostih. V okviru kompetenc je pomembno omeniti, da so prav te največkrat 

lahko poglaviten stresor, saj zaradi visokih lastnih pričakovanj, pričakovanj vodstva, staršev in 

ostalih vključenih deluje strokovni delavec z notranjo odgovornostjo, da pričakovanja upraviči. 

Slednje lahko povzroča negativen stres, kar na daljše obdobje lahko vodi v tvegana stresna 

vedenja, obolenja in tudi v izgorelost posameznika.  

 

Zakon o vrtcih (1996) v 2. členu temeljnih določb navaja: »Temeljne naloge vrtcev so pomoč 

staršem pri celoviti oskrbi za otroke, izboljšanje kvalitete ţivljenja druţin in otrok ter 

ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.« 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) v segmentu zasnove javnih 

vrtcev navaja, da je cilj zagotoviti mreţo kakovostnih javnih vrtcev, ki bodo dostopni vsem 

otrokom in jim bodo zagotavljali ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otroštvo in za 

razvoj njihovih telesnih in duševnih sposobnosti, poleg tega pa bodo omogočali izboljšanje 

kakovosti  ţivljenja druţin. 
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Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno 

izobraţevanje leta 1999. Svojo osnovo ima v analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile 

koncept in sistem predšolske vzgoje v  vrtcih (»Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v RS«, 

1995, »Zakon o vrtcih«, 1996). »Je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih 

vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih 

izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo 

v vrtcih.« (»Kurikulum za vrtce«, 1999, str. 7)  

Kurikulum predstavlja strokovno podlago za delo vrtcev in je obvezen za vse vrtce. Pojem 

kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši od pojma program, saj zajema celotno ţivljenje 

otrok in odraslih v vrtcu. V središče postavlja otroka, njegove razvojne ter tudi individualne 

zmoţnosti in posebnosti. Poudarja otrokove pravice, ki izhajajo iz Deklaracije o človekovih 

pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah. Kroflič (2001, str. 9−24) označuje kurikulum kot: 

postmoderno razumevanje otroštva in vzgoje, uravnoteţenost vidikov razvoja, razvojno-

procesni kurikulum, ki vzgojo pojmuje kot sistem dejavnikov, ki so relativno načrtni in 

podpirajo otrokov vsestranski razvoj. Kurikulum vključuje tudi porajajoči se oz. nastajajoči 

kurikulum, ki zajema skupna načrtovanja med vzgojiteljem in otrokom, kjer je učenje mišljeno 

v kontekstu razvoja sposobnosti, potencialov in izgrajevanja znanja. Prav tako poudarja 

strokovno avtonomnost vzgojiteljev na vseh relacijah vzgojno-izobraţevalnega procesa, kot 

potrebo in pričakovano posledico razvojno procesnega načrtovanja, kar pa prinaša vzgojitelju 

večje odgovornosti (prav tam). 

 

Med najpomembnejšimi kurikularnimi cilji so: večje omogočanje individualnosti, drugačnosti 

in izbire ter večje spoštovanje zasebnosti in intimnosti otroka. Otroku je omogočena aktivnejša 

vloga v procesu odraščanja (»Kurikulum za vrtce«, 1999). 

 

Strokovnim delavcem vrtca predstavlja kurikulum vodilo in orientacijo pri izvajanju vzgojno-

izobraţevalnega dela. Njegova vsebina postane skozi proces dela pri vzgojiteljih ponotranjena 

in predstavlja temelj in izhodišče delovanja, z namenom optimalnega razvoja otrok. V njem so 

zajeta načela, cilji in vsa področja otrokovega razvoja. Kurikulum za vrtce (1999) je dopolnilo 

k Zakonu o vrtcih in ZOFVI
4
-ju. Znanje iz predpisov navedenih dokumentov, poleg poznavanja 

ustavne ureditve v Republiki Sloveniji, ureditve institucije Evropske unije in njenega pravnega 

sistema ter predpisov, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine in 

znanja slovenskega knjiţnega jezika, je preverjeno na strokovnem izpitu za področje vzgoje in 

izobraţevanja, ki ga morajo strokovni delavci po opravljenem pripravništvu opraviti na 

Ministrstvu za izobraţevanje znanost in šport (Skudnik, 2012, str. 55). Opravljen strokovni 

izpit predstavlja enega izmed pogojev za zaposlitev. Niso pa to edini dokumenti, po katerih 

tekom vzgojno-izobraţevalnega dela posegajo strokovni delavci, ko se izpopolnjujejo, utrjujejo 

in posodabljajo svoja teoretska in praktična znanja ter spoznanja.   

 

Rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu je eden izmed ciljev Kurikuluma za vrtce 

(1999) in sovpada z načelom uresničevanja cilja kurikula v točki fleksibilnosti v prostorski in 

časovni organizaciji ţivljenja in dela v vrtcu.  

Pri zagotavljanju kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu so poleg procesnih kazalcev pomembni 

tudi kazalci na strukturni ravni (Zore, 2007). Sem spadajo urniki strokovnih delavcev, vrste 

                                                             
4 ZOFVI. Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju. 
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programov glede na čas trajanja in organizacijo časa bivanja otrok v vrtcu, okolje, kadrovska 

struktura, odsotnost z dela, poslovni čas vrtca, prehrana … S smotrno rekonceptualizacijo 

delovnega časa v vrtcu se zagotavlja večja časovna fleksibilnost pri izvajanju programa in večja 

izbira različnih dejavnosti za otroke preko celega dneva. Pomembno vlogo ima sočasnost obeh 

strokovnih delavk. V tistih vrtcih, ki uvajajo daljši čas prisotnosti vzgojiteljev vodij oddelkov v 

vrtcu, se ti v času počitka otrok pripravljajo na delo, prebirajo strokovno literaturo, urejajo 

kabinete, imajo delovne sestanke in strokovne aktive, nato pa se vrnejo v oddelek. Sočasna 

prisotnost (sočasnost) dveh oseb v oddelku je v tem primeru prekinjena (ni strnjena) in je 

zagotovljena takrat, ko jo otroci najbolj potrebujejo, torej tudi v popoldanskem času, saj 

vzgojitelji vodje oddelkov delajo podaljšan delovni čas. 

Večino delovnega časa v okviru 40–urnega dela morajo strokovni delavci vrtca opraviti v vrtcu, 

v oddelku, kot to določa zakon, pri čemer morajo zaradi vmesnega odmora čas v oddelku 

podaljšati za ½ ure čez 6–urno neposredno obveznost z otroki. Preostali čas do polne delovne 

obveznosti pa je razdeljen na čas, ki ga izven poslovnega časa opravijo v popoldanskih urah v 

vrtcu (sodelovanje s starši, pedagoške konferenco, strokovni aktivi, timsko načrtovanje, 

pogovorne ure …). Vzgojitelji lahko del ur, ki so vezane na pisne priprave ali analize, opravijo 

v vrtcu. Odločitev o tem je v pristojnosti ravnatelja (prav tam). 

 

4.2 Profil vzgojitelja 

Položaj, pomen in vloga vzgojitelja
5
 

Kakovost pedagoškega dela v vrtcu je ključna za psihofizični in socialni razvoj otroka kot 

bodočega enakopravnega člana druţbe. Temu ustrezno se od strokovnega delavca pričakuje in 

zahteva visok nivo profesionalne usposobljenosti in razmišljujočega praktika, ki svoje delo 

reflektira in izpopolnjuje vse ţivljenje (Valenčič Zuljan, 2012). Izobrazbena struktura 

slovenskih vzgojiteljev je med najbolj izpopolnjenimi v Evropi. Z nenehnim razvojem in 

raziskovanjem lastne in druge prakse se nivo akademskih znanj in strokovnih usposobljenosti 

še zvišuje. Vendar to ne zadostuje. Akademska znanja je potrebno prenesti v delovno okolje in 

delovati v koraku s časom – razvojem druţbe ter vzporedno tudi tehnologije. V kolikor 

strokovni delavec ne zmore dosegati visokih standardov in pričakovanj delovnega okolja, 

lahko, kot smo ţe uvodoma omenili, to predstavlja poglaviten stresor. Po drugi strani pa lahko 

prav osebna in profesionalna rast strokovnemu delavcu omogočata dvig samopodobe, 

kakovostnejšo opravljanje delovnih nalog in posledično boljše obvladovanje stresa oz. 

zmanjšano število stresorjev, ki vplivajo nanj. V nadaljevanju navajamo opredelitve in vloge 

strokovnih delavcev v vrtcih, vključujoč kompetence in osebno odgovornost kot temelj za 

lasten in profesionalni razvoj. 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 12) navaja, da so odrasli v vrtcu otroku za vzgled. Temu 

ustrezno morajo tudi delovati, in sicer: spodbudno, umirjeno, spoštljivo, strpno, uvidevno ipd. 

V nadaljevanju zasledimo še naslednje vloge in naloge vzgojitelja kot so: spodbuja, opogumlja, 

usmerja, preusmerja, skrbi za nadgradnjo znanj, svetuje, je soigralec, omogoča različne 

moţnosti in dostop do različnih virov, implementira znanja o otrokovem razvoju, upošteva 

                                                             
5
 V nadaljevanju besedila je izraz vzgojitelj mišljen za vzgojitelja vodjo oddelka in vzgojitelja pomočnika obeh 

spolov. 
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njegove zmoţnosti in sposobnosti ter individualnost, zagotavlja spodbudno klimo in prijetne 

odnose, skrbi za povezanost druţine in vrtca, spoštuje zasebnost idr. (prav tam). 

Zakon o vrtcih (1996) v 41. členu določa: 

 Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in 

izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji ţivljenja in dela v 

vrtcu.  

 Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri 

načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih 

nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca.  

 V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega 

časa vzgojiteljevo delo z otroki ne sme presegati 30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 

35 ur tedensko (prav tam). 

 

Vloga vzgojitelja se je v zadnjem času zelo spremenila, saj se v vzgojnem procesu ne pojavlja 

več kot usmerjevalec ali kot oseba, ki nadzoruje. V času individualnih in druţbenih sprememb 

je postalo njegovo delovanje usmerjeno v organizacijo, mentorstvo, svetovanje, koordiniranje, 

opazovanje in v sistematično ter kritično razmišljanje o lastnem in drugem delovanju. Pričakuje 

se, da je ustvarjalen, inovativen, odgovoren in strokovno kompetenten (Hmelak in Lepičnik 

Vodopivec, 2013; Valenčič Zuljan, 2012).  

Avtorica Kordeš (2001, str. 407) poudarja pomen ohranjanja senzibilnosti za posredovane 

temeljne vrednote, če ne ţelimo, da bi človek ponovno na slepo eksperiment iral. Osrednje 

vrednote, kot so spoštovanje ţivljenja, sočloveka, ne morejo biti na izbiro. Omeni, da bodo 

dileme vzgoje zmeraj ostajale izziv, vendar vidi rešitev teh dilem v okrepitvi teorije in stalnem 

preverjanju prakse ter povečanju verodostojnosti in dostojanstva vzgoje (prav tam). 

Škrabl (1994) zapiše: »V kolikor primerjamo delo vzgojiteljev predšolskih otrok z drugimi 

poklici, lahko ugotovimo, da je ta poklic zelo samostojen in kreativen ter da zahteva veliko 

osebne iniciative in angaţiranosti« (str. 58). Opozori, da kdor hoče resno reševati vzgojna 

vprašanja, mora dojeti, kaj pravzaprav vzgoja je, zakaj je potrebna, kakšen je njen cilj, poznati 

mora vzgojne metode, socialne ter psihične dejavnike, ki imajo pri vzgoji pomembno vlogo. 

Prav tako mora biti pripravljen preverjati in izboljševati svojo vzgojno dejavnost in drugo (prav 

tam).   

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2014) v opisu poklica dela vzgojitelja izčrpno 

opisuje, kakšne delovne naloge ima vzgojitelj. V nadaljevanju povzemamo opis poklica 

vzgojitelja, kot ga opredeljuje zavod.  

Delo vzgojitelja obsega pripravo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, dela s starši ter 

sodeluje pri organizaciji ţivljenja v vrtcu. Kot pomembno je v opisu poklica izpostavljeno, da 

so dejavnosti načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja 

in njegovih potreb. Vzgojitelj izbira ustrezne vsebine, oblike in metode dela. Vzgojno-

izobraţevalni proces tudi neposredno vodi, organizira in vodi dejavnosti otrok ter pripravlja 

didaktični material. Poleg ostalega otroke spodbuja, opogumlja, usmerja in se vključuje v igro. 

Ena izmed nalog vzgojitelja je tudi spremljanje otrokovega razvoja in napredka. Zato otroke 

opazuje pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah. Med izvajanjem programa 
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strokovno vodi pomočnika vzgojitelja. Ta med drugim skrbi za pripravo vzgojnih sredstev, 

igrač, igral in didaktičnega materiala ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. 

Vzgojitelj mora tudi smotrno organizirati čas in ga razporediti, da bodo oblike izvajanja 

dnevnih opravil, prehrane, higiene, počitka in bivanja na prostem ustrezen in prilagojene 

otrokom. Sodelovanje s starši poteka v okviru različnih dejavnosti v vrtcu. Vzgojitelj se 

nenehno strokovno izpopolnjuje. Sodeluje pri timskih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim 

načrtom. Pripravi zaključno poročilo o opravljenih nalogah (evalvacijo) v minulem letu in še 

druga administrativna dela, ki jih narava poklica zahteva. 

V nadaljevanju zapisa so opredeljena tudi delovna področja, delovni pripomočki, izdelek in 

storitev, znanja in spretnosti, psihofizične sposobnosti, interesi, razmere za delo, izobraţevanje, 

nevarnosti in drugo (prav tam). 

Pri odstavku izdelek in storitev je med drugim navedeno, da morajo otroci osvojiti temeljna 

pravila vedenja in komuniciranja. Vzgojitelj mora skrbeti za povezanost vrtca in otrokove 

druţine ter spodbujati razvoj otrokovih spretnosti pri skrbi zase. Potrebno je, da ustvarja 

prijazno razpoloţenje in medsebojno zaupanje, s čimer otroka spodbuja k odprtosti in ţelji po 

izraţanju (prav tam). 

V sklopu delovni pripomočki je zapisano, da je organizacija in podrobna vsebina ţivljenja in 

dela določena z letnim delovnim načrtom, ki mora biti usklajen z nacionalnim dokumentom za 

predšolsko vzgojo. Poudari velik pomen delovnih pripomočkov za glasbene dejavnosti, kot so 

glasbeni pripomočki, plesne, likovne, gibalne, jezikovne dejavnosti in dejavnosti s področja 

narave in matematike. V okviru delovnih nalog je navedeno, da mora vzgojitelj pri delu 

uporabljati računalnik za administrativno in pedagoško delo (prav tam). 

V odstavku znanja in spretnosti je poudarjeno, da vzgojitelj predšolskih otrok odločilno vpliva 

na otrokov osebnosti razvoj, saj se otrok z njim istoveti in ga posnema, zato mora imeti dobro 

strokovno in splošno izobrazbo ter ustrezne sposobnosti (prav tam).  

V odstavku psihofizične sposobnosti je med drugim zapisano, da je zaradi velikih čustvenih in 

psihičnih obremenitev zaţeleno dobro zdravstveno stanje. Kot pomembno je navedeno tudi, da 

je vzgojitelj zrela in odgovorna oseba, ki naj bi bila urejena in stabilnega značaja (prav tam). 

Pri odstavku interesi je med drugim zapisano, da je zelo pomembna vzgojiteljeva motiviranost 

za vzgojno delo, ki temelji na ljubezni in veselju do dela z otroki. Vzgojitelj bi naj imel razvite 

osebnostne lastnosti, kot so ustvarjalnost, komunikativnost, občutljivost, empatijo-sposobnost 

vţivljanja v svet otrok in svet staršev ter sposobnost vodenja skupine (prav tam). 

V odstavku nevarnosti poklica vzgojitelja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2014) 

med drugim tudi navaja, da so zaradi narave dela pogostejša kronična obolenja hrbtenice, 

glasilk in sluha. Zaradi nenehne ustvarjalnosti in inovativnosti, ki se pričakuje od vzgojitelja, je 

izpostavljen pojavu poklicnega izgorevanja (prav tam). 

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s 

predšolskimi otroki in predstavlja osnovo za etično presojo ravnanja vsakega strokovnega 

delavca. Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod mednarodno doseţenega soglasja in 

so definirane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1984), v Konvenciji OZN o 

otrokovih pravicah (1989), v Deklaraciji o psiholoških pravicah otroka (Mednarodno zdruţenje 
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šolskih psihologov, 1979) ter vrednotah, ki se navezujejo na varstvo in vzgojo predšolskih 

otrok. Razvile in oblikovale so se skozi večletna prizadevanja teoretikov in praktikov v stroki 

predšolske vzgoje pri nas in po svetu ter pozitivni tradiciji predšolskih ustanov in poklica 

strokovnih delavcev s predšolskimi otroki. (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2012, str. 250). 

 

4.3 Kompetence vzgojitelja 

 

Spremembe na druţbeni in individualni ravni zahtevajo od vzgojitelja aţurno strokovno 

izpopolnjevanje, kar lik vzgojitelja oblikuje v strokovno, empatično, ustrezno vrednotno 

usmerjeno in vzorno osebo. Pojem kompetenc je odgovor (Skudnik, 2012), ki se je oblikoval 

skozi vzgojiteljeva usposabljanja, ki njegova znanja, spretnosti in sposobnosti nadgrajujejo. 

Kakovost vzgojiteljevega delovanja je odvisna od vsega navedenega. Posledično se odraţa v 

kakovosti vrtca kot vzgojno-varstvene institucije. 

 

4. 3. 1 Kompetence skozi prizmo strokovnjakov 

 

Peklaj (2009) navaja, da so kompetence: » … akcijski sistemi, ki vključujejo tudi čustveno in 

motivacijsko področje. Posameznik ima lahko ustrezne potenciale in znanje, obvlada ustrezne 

strategije, se zaveda vseh značilnosti dobrega reševanja problemov, vendar potrebuje tudi 

motivacijo, da te svoje potenciale uresniči« (str. 11). 

V sodobni druţbi naj bi vzgojitelj opremil otroka s kompetencami za ţivljenje, za preţivetje v 

vse kompleksnejšem okolju, česar pa ne more, če tudi sam ni dovolj kompetenten (prav tam). 

 

Logar (2014) navede kot pomemben faktor za razvoj kompetenc pomen dobre institucionalne 

klime. Spremembe, ki jih v zadnjih letih uvajamo v neposredno pedagoško prakso z otroki, 

zahtevajo spremembe v načinu dela, mišljenja in komuniciranja ter stalno pridobivanje novih 

kompetenc v okviru učeče se organizacije. 

 

Zore (2014) opredeli kot zelo pomembne za kakovost procesne ravni v vrtcih implicitne teorije 

vzgojiteljev. Slednje se odraţajo v zakoreninjenih osebnih idejah, prepričanjih, vedenjih in 

stališčih o naravi, razvoju in vzgoji otrok. Avtorica poudari kot ključno za spremembo in dvig 

kakovosti dela v vrtcih tretjo dimenzijo kompetenc. Gre za dimenzijo kompetenc, v katerih 

strokovni delavec zavzame drţo in razmišljanje, ki je najpomembnejše za oblikovanje, 

utrjevanje ali spreminjanje implicitnih oz. subjektivnih teorij. Pri utrjevanju ali spreminjanju 

kompetenc poudari bistveno sposobnost strokovnega delavca, ta je sposobnost refleksije. 

Slednje se odraţa v nenehnem preverjanju lastnega dela, pripravljenosti na diskusije o kritičnih 

vprašanjih. Kakovost se po njenih besedah začne pri vsakem posamezniku in njegovem odnosu 

do izboljševanja, analiziranja in spreminjanja ter kritičnega ocenjevanja sebe in svojega dela. 

Dodaja, da je za današnje delo v vrtcu nujno, da se vzgojitelji zaradi novih spoznanj o učenju in 

poučevanju predšolskih otrok samostojno odločajo o vsebinah, metodah in načinih dela z otroki 

ter da so fleksibilni in avtonomni. Zore (2014) v nadaljevanju zapiše, da morajo otrokom: » … 

omogočati najboljše in največ – izzive, ki zanje ne bodo prelahki ali preteţki, povratne 

informacije, ki zmanjšujejo negotovost in povečujejo sposobnosti premagovanja in 

obvladovanja stresa, branje, pisanje, govorjenje, raznovrstne dejavnosti, reševanje problemov, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                                  Magistrsko delo 
                                                                                                                                                                 Helena Klobasa 

57 

pri katerih je poudarek na reševanju in ne na rešitvi, spodbudno okolje in moţnost izbire« (str. 

8). 

 

Polak (2010) navaja ugotovitve raziskave
6
, ki je zajemala analizo kompetenc študijskega 

programa predšolske vzgoje, in sicer da »… med preverjanimi kompetencami ni kompetence s 

področja reflektiranja pedagoškega dela. Seznami kompetenc, ki smo jih za posamezna 

področja izobraţevanja pedagoških delavcev izoblikovali v zadnjih letih, spodbujajo h kritični 

(samo)analizi kompetenc na osebni ravni. Analiza kompetenc pedagoških delavcev je sicer 

pomembna, saj pomembno vsebinsko in didaktično usmerja sistem dodiplomskega in 

podiplomskega izobraţevanja pedagoških delavcev (Devjak idr., 2006, v Polak, 2010), če pa ga 

zreduciramo zgolj na raven nekih »seznamov standardov« ugotovimo, da pogrešamo bolj 

osebnostni pogled na oblikovanje pedagoških delavcev za delo v vrtcu.« 

Pomembna kompetenca strokovnega delavca, ki je ne smemo zanemariti, saj se odraţa tudi na 

drugih področjih delovanja, je veščina timskega dela. Večina vzgojno-varstvenega procesa 

namreč poteka v tandemu, kar je lahko intenziven stresor, če so spretnosti timskega dela 

pomanjkljive. Lipovec (2014) navaja, da se kot prednosti timskega dela vzgojitelja vodje 

oddelka in vzgojitelja pomočnika največkrat kaţejo takrat, ko tim uspe razviti naslednje 

lastnosti: dobro delovno vzdušje, da so naloge in cilji jasne obema udeleţencema, da imata 

člana jasna navodila za delo in vesta, kaj se od njih pričakuje (otroci, starši, vodstvo …), ko je 

komuniciranje odprto, spontano, so kritike konstruktivne in jih člana tima ne jemljeta osebno, 

ko tim sprejema razlike v mišljenju, ko večino sklepov sprejmeta z usklajevanjem, ko je 

vodenje demokratično, ko čutita pripadnost timu, ko tim sam sprejema svoje delo in išče rešitve 

ob zastojih (Zupan Kaše, 2003, v Lipovec, 2014, str. 92).  

Zakon o vrtcih (1996) in Kurikulum za vrtce (1999) po besedah avtorice Nives Zore (2014) 

pred strokovne delavce postavlja zahtevne naloge, ki nimajo enostavnih odgovorov in poti za 

njihovo doseganje. Zato je še bolj pomembno, da so vzgojitelji razmišljujoči praktiki, ki na 

podlagi svojega strokovnega znanja in bogatih praktičnih izkušenj vsakodnevno udejanjajo te 

sistemske in konceptualne zahteve in tako zagotovijo kar najboljše pogoje otrokom za razvoj. 

Avtorica poudari pomen vseţivljenjskega učenja in prilagajanja, ki ga terja sodobna druţba. Je 

mnenja, da mora vzgojitelj znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposoben kritično 

analizirati in vrednotiti svoje delo. V nadaljevanju zapiše, da je pričakovanje, da bi nek 

vzgojitelj bil univerzalen, torej enako usposobljen za vsa področja vzgojnega dela, nesmiselno. 

Predvsem bi moral biti  široko razgledan in sposoben, da si sproti poišče vire za pridobitev 

specifičnih znanj, ki jih potrebuje pri delu (prav tam). 

 

4. 3. 2 Kompetence vzgojitelja glede na različne relacije delovanja 

 

Valenčič Zuljan (2012) navaja: »Temeljna lastnost profesionalca je profesionalna 

kompetentnost, ki pomeni, da ima posameznik določene spretnosti, znanja, kvalifikacije, ki 

predstavljajo eno izmed ključnih sestavin njegovega profesionalnega ravnanja« (str. 66). 

                                                             
6 Raziskava je potekala v okviru bolonjske prenove študijskih programov. 
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Pedagoška fakulteta je med predmetno specifične kompetence študijskega programa Predšolska 

vzgoja navedla naslednje (Logar, 2014): 

 

 poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela, 

 poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in kurikula prvega 

razreda devetletne OŠ, 

 poznavanje vsebin, oblik in metod dela ter avtonomno izvajanje kurikula za vrtca in 

kurikula prvega razreda devetletne OŠ, 

 učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za različne 

dejavnosti in igro, kotički za igro in umik, izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov, 

fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in prehodov med njimi, 

 opazovanje in spremljanje doseţkov, napredka in razvoja otrok, 

 prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki (v 

osebnostnih lastnostih, sposobnostih, zmoţnostih, kognitivnih stilih, druţinskem oz. 

socialno-kulturnem okolju …) pri vzgojnem delu, 

 nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo 

zrelostjo, 

 negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, širjenje 

interesov ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja, 

 poznavanje timskega dela in sodelovanje v paru s pomočnico vzgojiteljice ali učiteljico, 

v kolektivu oz. strokovnem timu, 

 učinkovita komunikacija s starši (prav tam). 

 

V okviru komunikacijskih kompetenc Vec (2010) med drugim ugotavlja, da je: »… 

komunikacija vse prepogosto povezana zgolj s prenosom informacij, nekih vsebin k otroku ali 

k njegovim staršem. Funkcija tega prenosa sporočil je v vplivanju na vedenje, razmišljanje in 

čustvovanje drugega bodisi odraslega ali otroka. Komunikacija je nekaj, kar nas spremlja od 

rojstva do smrti, čemur se ne moremo izogniti, kar nas pomembno oblikuje kot osebe in nam 

pomaga vplivati na druge« (str. 361). 

Poleg mnogih kompetenc mora imeti vzgojitelj predvsem občutek za delo z otroki in biti 

osebno dozorel v smislu profesionalnega in osebnega razvoja. Nujna za otrokov celosten razvoj 

je senzibilnost in empatija vzgojitelja, ki mora skozi proces dela biti občutljiv za 

zadovoljevanje otrokovih osnovnih potreb tudi v okviru prikritega kurikula, kar vključuje 

naslednje vidike dela (Valenčič, Domicelj in Obreza, 2011): 

 

- omogočanje zadovoljevanja fizioloških potreb, 

- izraţanje naklonjenosti, topline in neţnosti, 

- zagotavljanje varnosti, jasnosti in kontinuitete, 

- zagotavljanje priznanja in afirmacije, 

- zagotavljanje doţivetja lastne zmoţnosti, 

- zagotavljanje razumevanja smisla in spoštovanja vrednot (prav tam). 
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Pedagoški strokovnjaki so praviloma motivirani z eno temeljnih človekovih potreb, in sicer da 

začutijo, kako imajo za otroke in odrasle, s katerimi sodelujejo, profesionalno in človeško 

vrednost. V kolikor za ljudi, s katerimi ima pedagoški delavec stik v svojem delovnem okolju, 

nima takšne vrednosti kot bi si jo ţelel, ga lahko to vodi v občutek, da v profesionalnih odnosih 

zapravlja preveč energije in da »ni dovolj dober«, kar posledično lahko vodi v samokritičnost in 

regresijo vedenjskih vzorcev. Konflikti, ki nastajajo pri delu z otroki, starši, sodelavci in 

nadrejenimi, pogosto spodbudijo profesionalno rast (Juul in Jensen, 2002, str. 179).  

 

Občutek nezadostnosti (»ne biti dovolj dober«) v delovnem okolju je lahko vzročna posledica 

ne-kompetentnosti strokovnega delavca. V kolikor se ta tega zaveda, je lahko poleg vzporednih 

negativnih občutkov to spoznanje eden izmed poglavitnih stresorjev strokovnega delavca ali po 

drugi strani spodbuda za vlaganje v strokoven in osebni razvoj. Strokovnega delavca lahko 

ugotovitev, da ni dovolj kompetenten, vodi vsaj v dvoje poti: 

 

- težnjo po profesionalni rasti, kjer skozi gradnjo na kompetencah posameznik 

postopoma osebnostno napreduje (dvig samopodobe) in razvija spretnosti, za kar 

posledično dobiva potrditve vključenih iz delovnega okolja in motivacijo. Gre predvsem 

za dozorelost situaciji, ki spodbudi lastno angaţiranost za osebni in strokovni razvoj. 

Predvidoma posledično tudi laţje uravnava negativen stres v delovnem okolju, saj 

deluje avtonomno in strokovno ter samozadostno, kar pozitivno vpliva tudi na njegovo 

duševno zdravje; 

 

- samodestrukitvno vedenje in regresijo, saj zaradi »čustvenega udarca« ob spoznanju, da 

»ni dovolj dober«, lahko navedeni občutki vodijo posameznika v osebno razočaranje in 

še bolj okrnjeno samopodobo ter vodijo v slabše obvladovanje stresa. Najverjetneje se 

nezadovoljstvo v delovnem okolju prenese še v zasebno ţivljenje posameznika. 

Navedeno je lahko potencialni dejavnik tveganja za nastanek psihosomatskih obolenj, 

saj lahko povzroči, da prizadeta oseba začne delovati samodestruktivno do stopnje, ko 

je za preobrat nujno potrebna pomoč strokovnjaka. Lahko se popolnoma umakne in 

zapre vase. Lahko poleg ostalih negativnih posledic tudi začne iskati potrditve v 

delovnem okolju za vsako ceno, kar lahko postopoma povzroči izčrpavanje in naposled 

izgorelost oz. »oseben zlom« (Pšeničny, 2011).  

 

Povzeli bi lahko, da kompetentnost strokovnega delavca čim širšega spektra praviloma 

pripomore k zmanjševanju doţivljanja negativnega stresa, saj je v kontekstu kompetenc 

predvideno profesionalno delovanje. Vendar ne gre posploševati. Pridobljene strokovne 

kompetence načeloma praviloma sicer pripomorejo k profesionalnemu ravnanju v delovnem 

okolju, toda za laţje uravnavanje negativnega stresa to ni zagotovilo. Strokovni delavec mora 

vzporedno razvijati tudi osebnostne kompetence (Jull in Jensen, 2002). Skupek obojega bi 

potencialno moral prispevati k učinkovitejšemu spopadanju z negativnim stresom, kar 

predstavlja doprinos tudi k zmanjševanju dejavnikov za nastanek tveganih vedenj in k 

ohranjanju duševnega zdravja.  

Pomembno vlogo v delovanju in usklajevanju strokovnih in osebnostnih kompetenc lahko 

pripišemo (samo)refleksiji. V povezavi s tem Zore (2014) omenja tretjo dimenzijo kompetenc, 

katere bistvo je sposobnost reflektiranja, ki pomembno pripomore k oblikovanju, utrjevanju ali 
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spreminjanju implicitnih oz. subjektivnih teorij. Sposobnost (samo)refleksije do te mere lahko 

vpliva na pozitivne individualne spremenljivke osebnosti (Musek, 2005). Posledično lahko 

pride do »spremembe perspektive« pri posamezniku (Jeriček Klanšček, 2014), kar predstavlja 

pomemben dejavnik pri spoprijemanju s stresom. Sprememba perspektive nam namreč 

omogoči,  da na iste okoliščine pogledamo z drugega vidika oz. stališča (s humorjem, z vidika 

otroka ali modreca) in tako zmanjšamo vpliv stresa. Strokovni delavec pri spremembi 

perspektive lahko izhaja iz pedagoškega optimizma, ki bi naj bila osebnostna kvaliteta, prisotna 

pri vsakem pedagoškem delavcu. Gre za sposobnost gledanja na situacije s pozitivnega stališča 

ne glede na okoliščine.   

 

4. 4 Opredelitev profesionalnega razvoja strokovnega delavca 

»Profesionalni razvoj je celosten proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, socialno in oţje 

poklicno raven.« (Bell idr., 1993; Clark, 1992 in 1995; Terhart, 1997, v Valenčič Zuljan, 2012, 

str. 72)  

V poglavju kompetenc lahko zasledimo, da avtorji poudarjajo pomen lastne aktivnosti 

posameznika za osebni in profesionalni razvoj. Slednji posredno vpliva tudi na odzive in 

interakcijo posameznika v poklicnem in zasebnem ţivljenju. Vključujoč reflektiranje lastnega 

delovanja in ravnanja, reflektiranja delovanja in ravnanja vključenih (Polak, 2010) lahko z 

ustreznim, sistematičnim načinom reflektiranja-zrcaljenja prav tako vplivamo na obvladovanje 

negativnega stresa. V nadaljevanju je predstavljen profesionalni razvoj pedagoškega delavca po 

S – modelu (Javrh, 2008), ki bo v raziskovalnem delu magistrskega dela sluţil ugotavljanju 

odvisnosti med delovno dobo posameznika in samooceno stresnosti poklica anketiranih 

strokovnih delavcev vrtcev. 

Juul in Jensen (2002, str. 176−181) nakazujeta potrebo pedagoškega delavca po nadaljnjem 

strukturiranem profesionalnem razvoju. Po navedbah avtorjev se ta potreba pojavlja zaradi 

preţivetvenih strategij, ki jih pedagoški delavec mora razviti, v kolikor ne ţeli delovati 

destruktivno v odnosih z bliţnjimi in s tistimi, ki so v pedagoškem odnosu odvisni od njega. 

Mišljen je profesionalen odnos z otroki, starši, sodelavci, nadrejenimi in ostalimi vključenimi. 

Destruktivno vedenje do oseb v delovnem okolju je po navedbah avtorjev lahko posledica 

samodestruktivnega  vedenja (za kar je nujno, da pedagoški delavec ozavesti). Znaki takšnega 

samodestruktivenga vedenja, ki škodujejo pedagoškim delavcev samim in vključenim v proces 

in ki nakazujejo potrebo po nadaljnjem strukturiranem, profesionalnem razvoju, so po avtorjih 

Juulu in Jensen (2002, str. 180) naslednji: 

 hitra izguba potrpljenja,  

 nizek prag strpnosti pri nastalih konfliktih, 

 nizka raven fizične in mentalne energije, 

 občutek, da se moraš pred odhodom na delo vsakič sestaviti skupaj, 

 samoobtoţevanje in stalni dvomi o lastni vrednosti, 

 iskanje krivcev pri drugih, 

 nenehno pritoţevanje, 

 odvisnost (prav tam). 
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Javrh (2008) profesionalni razvoj/kariero deli na zgodnjo, srednjo in pozno kariero. Preglednica 

(2) v nadaljevanju prikazuje obdobja kariere, ki jih navaja z ozirom na različne dejavnike. 

Preglednica 2: Obdobja kariere glede na tri dejavnike: starost posameznika, delovne izkušnje 

in dominantno ţivljenjsko vlogo (Javrh, 2008, str. 16). 

starost delovne izkušnje (približno) obdobje kariere opis 

  predkariera šolanje in raziskovanje dela 

15-30 do 5 let zgodnja vstop v delovno vlogo, usvajanje 

delovnih spretnosti 

30-45 od 5 do 20 let srednja polnopravno članstvo, mojstrstvo 

45-65 od 20 do 40 let zrela mentorstvo mlajšim,  

postopno izpreganje 

 65
+ zakonsko določena meja za 

starostno upokojitev 

izpreganje 

(upokojitev) 

prenos  teţišča v druge 

ţivljenjske vloge 

 

Preglednica 2 prikazuje različna obdobja kariere skozi vpliv različnih dejavnikov. Zgodnje 

obdobje obsega pribliţno prvih pet let delovnih izkušenj in zajema predvsem usvajanje 

delovnih spretnosti. Pomembno v tem obdobju je iskanje potrditev in preizkušanje različnih 

moţnosti, učenja nenapisanih pravil v medosebnih odnosih ter spoznavanje, katero delo bi 

posameznik najraje opravljal. Srednje obdobje, ki ga označuje dinamika poklicne poti, je 

običajno tisto, kjer se  pričenja mojstrstvo v poklicu. Za obdobje je značilno tudi napredovanje 

ter usklajevanje zasebnega s poklicnim ţivljenjem. Pomembno je tudi z vidika zaposlitve, saj v 

tem obdobju delavec največkrat v skladu s svojimi cilji preizkuša različne zaposlitve in gradi 

njemu lastno kariero. Zrelo obdobje kariere umeščamo v čas med dvajsetimi in štiridesetimi leti 

delovnih izkušenj. Pomembno v tem obdobju je morda malo zanemarjeno razmišljanje o izzivih 

aktivnega staranja. Zrelo obdobje je lahko kakovostno, če se tudi na tej točki kariere načrtujejo 

spremembe in se hkrati ob iztekajoči se karieri razmišlja o aktivnostih po upokojitvi. Manj 

prijetna stran tega obdobja je lahko morebitna mentalna in fizična funkcionalnost, za katero je 

moţno, da je zaradi starosti šibkejša ipd. Pri mnogih je prisoten tudi strah, da ga bodo mlajši 

sodelavci prehiteli. Zrelo obdobje običajno zaznamuje upadanje vlaganja v delo, govorimo o 

postopnem izpreganju. Posameznik začne uporabljati nove vire zadovoljstva, v ospredje 

prihajajo medosebni odnosi in odnosi v druţini (prav tam). 

 

4. 4. 1 Profesionalni razvoj pedagoškega delavca po faznem S – modelu Javrhove 

Javrhova (2008) je razvila tudi fazni S-model (shema 4), kjer prikazuje zaţelen in nezaţelen 

razvoj učiteljske kariere. Povzela ga je po švicarskem modelu, ki ga je na osnovi študije 

oblikoval Huberman (1992, v Javrh, 2008). Oblikovala ga je bolj sistematično in slovenskemu 

prostoru ustrezno, saj temelji na slovenski raziskavi kariernega razvoja učiteljev. Dodala je še 

nevtralno pot razvoja (rekli bi lahko »srednja« pot razvoja), ki ga Hubermanov model ni 

zajemal. Preizkusila ga je na obseţnem vzorcu učiteljev. Prikazujemo ga v shematskem prikazu 

(shema 3), kjer je na skrajnem levem loku modela zaţelena stran (linija) razvoja, na skrajnem 

desnem loku pa poteka nezaţelena linija razvoja. Nevtralna pot (srednja linija sheme 3) 

kariernega razvoja predstavlja optimalno ravnoteţje vseh izkušenj v zrelem obdobju (Valenčič 

Zuljan, 2012).  
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Nevtralna pot kariernega razvoja obsega po fazi stabilizacije fazo sproščenosti, ki vodi v 

sproščeno izpreganje. Predvidoma bi morala biti ta pot, lahko bi rekli »srednja« pot kariernega 

razvoja z vidika negativnega stresa, najmanj stresna. Po navedbah avtorice (Javrh, 2008) se 

namreč na tej poti kaţe ugodno ravnoteţje vseh izkušenj. Koliko se pedagoški delavec, ki 

deluje na tej karierni poti, aktivno vključuje še v druge (nadstandardne) aktivnosti poleg tistih, 

ki so v domeni njegovih osnovnih delovnih nalog, v tem kontekstu teţko predvidimo. Srednjo 

oz. nevtralno karierno pot je lahko v tem primeru smatrati za povprečno delovanje v poklicu in 

temu ustrezno, posledično verjetno manj stresno.  

Izhajajoč iz opisanih značilnosti najbolj nezaţelene in problematične poti (skrajni desni lok 

sheme 3), ki zajema od stabilizacije naprej negotovost/revizijo, nemoč in izpreganje, ki je 

najpogosteje zagrenjeno, bi lahko rekli, da je verjetno na tej poti pedagoški delavec 

negativnemu stresu najbolj izpostavljen in ga je bil, tekom zaposlitve predvidoma tudi najmanj 

sposoben uravnavati, kar sklepamo iz tega, da izprega »zagrenjeno«. Čeprav obstaja moţnost, 

ker je doţivljanje stresa individualno, da je negativnemu stresu izpostavljen v enaki meri kot 

drugi, le da ga ni sposoben obvladovati.  

Zaţelena pot je prikazana na skrajnem levem delu loku modela in poteka po liniji stabilizacije, 

poklicne aktivnosti/eksperimentiranja, kritične odgovornosti in sproščenega izpreganja. Z 

vidika stresnosti bi lahko ta pot bila sicer stresna, saj se pedagoški delavec angaţira, vendar ni 

nujno, da gre le za negativen stres. Skoraj gotovo je prisoten tudi pozitiven stres. V kolikor pa 

do negativnega stresa prihaja, ga pedagoški delavec predvidoma zmore uravnavati, saj ima 

pedagoški delavec, ki se v svojem poklicu angaţira, predvidoma dobro samopodobo in skrbi za 

profesionalni razvoj.  
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Shema 3: S – model, ki upošteva slovenske posebnosti razvoja kariere učiteljev (Javrh, 2008, 

str. 27) 

LETA 

POUČEVANJA 

FAZE S - MODELA  

 

1 – 3                                      PREŢIVETJE  IN ODKRIVANJE 

4 – 6                                                      STABILIZACIJA 

7 – 18  POKLICNA AKTIVNOST/ 

EKSPERIMENTIRANJE 

                                 NEGOTOVOST/ 

                                      REVIZIJA 

19 – 30  KRITIČNA  

ODGOVORNOST 

       SPROŠČENOST                          NEMOČ  

31 – 40                                                            IZPREGANJE  

                                »SPROŠČENO«      ali      »ZAGRENJENO« 

 

Iz shematskega prikaza (3) je razviden razvoj kariere učiteljev, ki si sledi po opisanih fazah.  

1. Vstop v poučevanje in zgodnje obdobje kariere
7
 

 Faza preživetja ali odkrivanja 

Leta poučevanja: 1–3 leta. Vstop slovenskega učitelja v poklic je lahko prej boleč kot 

navdihujoč. V obdobju preţivetja in odkrivanja se najpogosteje dogaja, da se učitelj ukvarja 

predvsem s samim seboj, s svojim poloţajem in občutki neustreznosti, še posebej, če je doţivel 

ob vstopu manjši šok, ko se je soočil z realnostjo in raznolikostjo dela in zapletenega 

organizma delovanja v procesu vzgoje in izobraţevanja. Nekateri potrebujejo kar nekaj let, da 

se »stabilizirajo«. Učitelj (vzgojitelj) v tem obdobju lahko pogosto niha v doţivljanju in je v 

začetku pogosto razočaran, vendar redki obupajo. Prisotna je lahko skrb, ali bo obvladal razred 

(skupino), ki lahko povzroča nihanje med permisivnostjo in pretirano strogostjo. Pogosto je 

prisotno iskanje ravnoteţja med obveznostmi doma in na delovnem mestu. Pomembno mesto 

imajo zanj odnosi, kjer je ţeljan potrditev sodelavcev. Predvsem mentor lahko začetniku hitro 

postane vzornik (prav tam).  

Učitelj, ki svoje delo začne brez ustreznih ali popolnih formalnih pogojev, je veliko manj gotov 

vase in je običajno izpostavljen več negativnim izkušnjam. Negotovost v tem primeru zelo 

                                                             
7 Povzeto po Javrh (2008, str. 27−47) in Javrh  (2011). 
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vpliva na njihovo poklicno samopodobo, tudi strah za zaposlitev je pri takem učitelju prisoten v 

veliki meri zaradi neustreznih formalnih pogojev. Jarhova navaja zaviralne dejavnike, ki zelo 

zavirajo in oteţujejo poklicno oz. karierno pot iz prve faze v drugo, in sicer: prevelike 

obremenitve zaradi sovpadanja treh ciklov: kariera, osebni razvoj, druţina; vstop v poklic brez 

ustreznega uvajanja s strani ravnatelja ali predpostavljenega in kasneje mentorja; vstop tistih 

učiteljev, ki so imeli predhodne delovne izkušnje izven poučevanja. Zadnje predstavlja 

sistemsko vrzel, kjer se pozablja, da je tudi učitelj (vzgojitelj) s prekvalifikacijo začetnik (prav 

tam).   

V fazi preţivetja ali odkrivanja je glede na navedeno obvladovanje negativnega stresa nadvse 

pomembno, saj je lahko to obdobje zaradi neizkušenosti in v prejšnjem odstavku navedenega, 

vpliva dejavnikov iz okolja stresno do te mere, da vodi v fluktuacijo, absentizem, prezentizem 

ali v tvegana vedenja v primeru, da ta oseba v delovnem okolju vztraja. Predvidoma je 

uravnavanje stresa v tej fazi najšibkejše, saj pedagoški delavec morda ni pripravljen na pritiske, 

poleg tega pa se mora ukvarjati s poklicnim »preţivetjem«.  

 Faza stabilizacije v poklicu 

Leta poučevanja: 4–6 let. Gre za fazo, ki je po Hubermanu (1993, v Javrh, 2008) najsplošnejša 

in najbolj univerzalna, identificirajo jo v vseh poklicih.  V to fazo napreduje začetnik in je 

pogosto odločilna za njegovo kasnejšo profesionalno rast. V tej fazi se zelo angaţira, poteka 

prenos znanj med področji, eksperimentira, gradi in hitro napreduje v razvijanju kompetencah 

in se poglablja v stroko. Posledično se krepi njegovo zaupanje vase. Se ţe opredeli, katera 

starost oz. skupina bi bila najprimernejša zanj. Pri izbiri mu pomagajo sodelavci, s katerimi ima 

načeloma kakovostne odnose. V tej fazi se običajno tudi dokončno ustali tako, da se formalno 

zaposli, kar je univerzalna značilnost te faze. Je obdobje, kjer izjemno uţiva v poklicu in ima z 

učenci oz. otroki pristen stik, kar k ustalitvi zelo pripomore. Potrebuje potrditve ravnatelja, da 

je strokovno ustrezen delavec (prav tam). 

Glede na navedeno v tej fazi učitelji predvidoma tudi bolj uspešno obvladujejo stresne situacije. 

Zagnanost in motivacija lahko bistveno pripomoreta k doţivljanju stresa, saj ga posameznik ne 

zaznava v tolikšni meri in če ga, mu poklicni entuziazem pomaga prevesiti tehnico v pozitiven 

odziv.  

Na drugi strani, pa pri nekaterih učiteljih oz. vzgojiteljih predanost k poklicu nikakor ne steče, 

saj ves čas razmišljajo o alternativah in drugih kariernih poteh. Pot v tej fazi pa je lahko torej 

tudi drugačna, začetna suverenost in samozavest, ki jo je učitelj pridobil, ko je prebil led, se 

lahko sprevrţe v oportunizem. Učitelj lahko postane samotar, ki ne navezuje stikov s sodelavci, 

odnosi z vodstvom so lahko prej konfliktni in zaviralni kot obratno. V tem obdobju je v porastu 

razvijanje kompetenc, pogosto tudi nadaljevanje študija. Pomembni za učitelja v tem obdobju 

so odnosi s sodelavci in poloţaj, ki ga ima ta med njimi in pri vodstvu. Pogosto je prisoten 

nelagoden občutek, da je učitelj »na preizkušnji, opazovan«. Kar posledično lahko pripelje do 

umika, raje kot da bi prišlo do konflikta z vodstvom (prav tam).  

Gon za poklicnimi potrditvami in občutek biti ves čas »na preizkušnji« lahko predstavljata za 

učitelja intenziven in dolgoročen stresor. Kolikšna je sposobnost obvladovanja stresa pri 

takšnem učitelju, je sicer odvisno od individuuma. Ker gre za začetke kariere, se mladi učitelji 

morda ne poglabljajo toliko v občutke posledic stresa in razloge za stres oz. obvladovanje tega, 
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temveč bolj v ustreznost svojega pedagoškega ravnanja v poklicnem okolju, čeprav največkrat 

za ceno svojega duševnega zdravja.  

2. Srednje obdobje kariere 

 Faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranje  

Leta poučevanja: 7 –18 let. Tudi v tem obdobju so moţne različne poti kariernega razvoja. 

Javrhova (prav tam) ga označuje z aktivizmom. Učitelj (vzgojitelj), ki je doţivel generacijo 

učencev (otrok), s katerimi je navezal globok, iskren stik je v tej fazi s tem običajno potrjen. 

Slednje lahko pospeši njegovo profesionalno rast. To je tudi faza, v kateri učitelj največkrat 

veliko preizkuša, eksperimentira in nadgrajuje prakso, kar lahko prinaša zmote in znake 

izgorevanja, vendar po mnenju avtorice brez negativnih posledic. Predanost delu in vpeljevanje 

novosti običajno sproţa intenzivnejšo osebno in strokovno zorenje, še posebej če dela s 

podobno mislečim sodelavcem v tandemu. V tem obdobju se pogosto tudi dokaţe pred 

sodelavci in dobi potrditve. Naklonjenost okolja mu omogoča, da razvija nujno potrebne 

socialne spretnosti, nemalokrat tudi poskuša uvajati spremembe. Zaradi prepoznavnosti je 

moţna tudi vertikalna mobilnost, ko učitelj prevzame npr. vodstveno vlogo. Pomemben 

dejavnik v tej fazi je nadaljevanje študija oz. strokovno izpopolnjevanje (prav tam).  

To je tudi obdobje, ko se učitelj največkrat zave, da je v karieri učitelja (vzgojitelja) dosegel 

vse, zato obstaja moţnost, da začne razmišljati o projektih zunaj poučevanja ali o študiju. Ţeli 

še kaj doseči, ker se počuti dovolj vitalnega, razmišlja, da bi odšel iz poklica, da se preizkusi s 

čim novim. V pedagoškem poklicu v tem primeru največkrat ostanejo le učitelji, ki jim stik z 

učenci oz. otroki zelo veliko pomeni (prav tam).  

Predvidoma ta faza učitelju ne bi smela prinašati večje intenzitete stresnosti, predvsem ker je iz 

opisov avtorice razvidno kakovostno in za učitelja zadovoljivo delovanje v poklicu (izvzeti so 

morebitni neuspehi ali pretiran »deloholizem«, ki bi potencialno lahko povzročali izgorelost). 

Morda je v tem segmentu učiteljeve profesionalne poti moţno govoriti o večji stresnosti zaradi 

ţelje po spremembi poklica, ki lahko povzroča negotovost v prihodnosti in nesigurnost z vidika 

ekonomske varnosti, v kolikor se učitelj odloči menjati poklic.  

 Faza negotovosti/revizija 

Najpomembnejša in največkrat prisotna značilnost te faze je retrospektiven pogled na doseţke, 

ki delavce navdaja z resignacijo ali nostalgijo ali celo monotonostjo trenutnega poloţaja. 

Izredno negativna izkušnja v tej fazi je lahko odprt konflikt z razredno skupnostjo, starši ali 

vodstvom, po besedah avtorice »zlom«, kar učitelj največkrat teţko predela. V tovrstnih 

primerih je potrebna kakovostna (samo)refleksija, ki je pa učitelji pogosto ne opravijo dovolj 

kakovostno, kar lahko kasneje povzroča zaplete v razvoju kariere. Zlom učitelja kot strokovne 

avtoritete lahko povzroči strah, negotovost in izolacijo, kar postopoma začne razkrajati 

učiteljevo poklicno samopodobo. Problemi v sluţbi se največkrat prenesejo tudi v zasebno 

sfero učitelja. Učitelj je v primeru zloma prisiljen k razmisleku, ki ga vodi v obdobje revizije 

svojega dela in svojih načel. Ključen v tej fazi za učitelja je vodstveni delavec, ki bi situacijo 

lahko ublaţil. Ţal se pa nemalokrat zgodi, da mu ta, namesto podpore, ne nudi ničesar. V 

kolikor se v nadaljevanju sodelovalni odnos ne vzpostavi, lahko slednje vodi učitelja v 

črnogledost, kar negativno doţivljanje učitelja še poglobi. Opustitev poklica je na tej točki 

pogosta odločitev (prav tam).  
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Posledično prihaja vzporedno do pojava nezadovoljstva, strahu pred rutino in nasploh nesrečnih 

občutkov, ki so povezani z »odmiranjem v stroki« in lahko vodijo v izgorelost, kar je opazno 

zaradi pogostejšega telesnega obolevanja učitelja. Moţen je pojav krize srednjih let. Slednje je 

opaziti pri učiteljih, ki so prevzemali bolj obremenjujoče naloge. Razočaranje je lahko tudi 

posledica nezanimanja vodstva, soočenje z negativno podobo lika učitelja, nizkega ugleda 

poklica, nizkih denarnih nagrad. Zaradi splošnega odnosa ljudi do učiteljskega poklica nekateri 

učitelji doţivljajo »osebno poniţanje«. Stik z učenci v tem primeru je lahko manj kakovosten, 

pogosto se razmišlja o umiku iz poklica, spremembi kariere. Neljubo spoznanje, do katerega 

prihajajo učitelji v tem obdobju, tudi je, da je teţko zapustiti poklic. Deloma zaradi 

pomanjkanja moči, ki je za zapustitev poklica in vlaganje v drugo kariero zmanjka. Tako 

nemalokrat ostane učitelju zagrenjenost, ki pa vodi v neţelen razplet poti učiteljeve kariere 

(prav tam).  

Opis faze negotovosti/revizije nam ponuja mnogo razlogov za negativni stres. Spoznanje, da je 

situacija za učitelja morebiti »brezizhodna«, lahko vodi v občutek vdanosti v usodo. 

Nemotiviranost, ki je pogosta posledica takšne poklicne situacije povzroča stres ţe ob pričetku 

dneva, saj mora učitelj zbrati moč za odhod na delo ţe zjutraj, da se pripravi na nič kaj 

spodbuden delovni dan. Trajanje tovrstnih stresnih situacij potrjeno vodi v stagnacijo 

duševnega zdravja, v kolikor učitelj stresa ne zmore obvladovati.  

3. Zrela kariera 

 Faza sproščenosti 

Čeprav učitelj poučuje ţe dve desetletji, se eksperimentiranje nadaljuje, značilni so izzivi, 

iskanja in pozitivne potrditve. Stik z učenci (otroki) je pristen, odnose opredeljujeta izkušenost 

in prava mera. Sprošča se naravna potreba biti mentor. Pomembne teme zanj so kariera in 

medosebni odnosi. Vstopa v notranje kroge odločanja in se hkrati suvereno odpira navzven, v 

strokovne kroge zunaj institucije. Značilno je močno čustveno doţivljanje situacij v instituciji, 

ki se z leti še krepi. Ţe čuti znake staranja in ukrepa, da razvija strategije za blaţitev prvih 

znakov (prav tam). 

Počuti se resnično izpolnjenega, saj je tekom kariere dobil pozitivne potrditve, da ima potrebne 

kompetence in številne specialne spretnosti. Ima korektne odnose, čeprav jasno izraţa stališča 

in je povsem avtonomen. Goji stike z oţjim, njemu ljubim krogom sodelavcev, odnosi z 

vodstvom so suvereni in urejeni. Doţivlja svoje poslanstvo in je pravo nasprotje kritizerstva ali 

nezadovoljstva nekaterih enako starih kolegov (prav tam).  

 Faza kritične odgovornosti 

Leta poučevanja: 19–30 let. Avtorica opredeljuje v tej fazi zrelega učitelja (vzgojitelja), ki 

doţivlja svoje poslanstvo in zato največkrat sprejema večje obremenitve, posega v globino, pri 

delu se razdaja in angaţira znotraj delovnega okolja in navzven. Značilnost te faze je 

izkušenost, ki se najbolj kaţe v sproščeni uporabi metod, pristopov, gradiv in tehnik. Učitelj v 

tej fazi deluje povsem suvereno, strokovno in avtonomno, tako kot se počuti ter v skladu s 

svojimi pogledi in vrednotami. Stroko povsem obvlada in posega v globlje nivoje svojega dela. 

Zaradi ekspertnosti, s katero deluje, je to največkrat čas odličnega posredovanja znanja mlajšim 

predvsem v vlogi mentorja. Stik z učenci (otroki) je pristen in doţivet. Ima dinamično vizijo 

lastnega profesionalnega razvoja in razmišlja o nadaljnjem izobraţevanju. Posebej značilna je 
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druţbena angaţiranost, kot moralno dolţnost čuti, da glasno izraţa svoja stališča o dogajanju v 

stroki. Osebna rast in zadovoljstvo ga lahko vodita k osebni izpolnitvi. Tak učitelj si največkrat 

ustvari tudi rezime v svojem delovnem okolju. Posebna kvaliteta takšnega učitelja so 

(samo)refleksije lastnega dela, ki jih ne opravlja zaradi drugih, temveč zaradi svojega 

prepričanja. Zaradi izjemne suverenosti in strokovnosti se lahko pojavi zadrţanost vodstva ob 

takem učitelju, saj se ob njem ne znajde najbolje (prav tam). 

V fazi sproščenosti in fazi kritične odgovornosti lahko na podlagi opisa faz predvidevamo, da je 

prisotnost negativnega doţivljanja stresa manjša predvsem zaradi osebne in profesionalne 

zrelosti učitelja (vzgojitelja), saj ta praviloma stres bolje obvladuje oz. stresorjev ne doţivlja 

tako intenzivno. V obeh fazah gre praviloma za zadovoljne učitelje, ki dosegajo vrhunec svojih 

profesionalnih doseţkov, kar običajno zasenči morebitne manjše zdrse v karieri, ki bi lahko 

povzročali negativni stres pri posamezniku do te mere, da bi bil škodljiv za duševno zdravje. V 

tem kontekstu velja omeniti tudi vpliv samopodobe na učinkovito obvladovanje stresa, ki je pri 

dotičnih predvidoma zelo pozitivna. 

 Faza nemoči 

Javrhova (2008) navaja, da sta nemoč in konzervativnost specifični značilnosti te faze, 

povezani s čustveno prizadetostjo. Predvsem pri učiteljih, ki so doţiveli zlom, so se v tej fazi 

znašli v obdobju dvomov in tehtanja. Nemalokrat takšne učitelje »izdajajo ţivci«. Poglavitna 

učiteljeva skrb največkrat postane upokojitev. Pogosto ga spremlja občutek zgaranosti, 

izţetosti, ki je lahko vpliv starosti, lahko pa tudi razdajanja ali razočaranja v karieri, čeprav so 

vanjo izrazito vlagali in se angaţirali. Pogosto se dogaja, da ima učitelj v tej fazi teţave z 

zdravjem in je zelo kritičen in nezadovoljen. Postane lahko tudi leţeren, delati začne rutinsko in 

s preudarnostjo ter ţeli zadrţati pridobljeno. Moţno je pomanjkanje ambicij, mlajši kolegi mu 

nemalokrat predstavljajo konkurenco. Karierni razvoj vidi zunaj svojega poklica. Trudi se le 

zadrţati status, ki si ga je pridobil. Lahko se drţi bolj zase v svojih delovnih prostorih, pogosto 

se lahko dogaja, da ima disciplinske teţave. V tej fazi je pogosto prevladujoč občutek 

negotovosti, krepiti se začne nostalgija, nezadovoljstvo in kritizerstvo, pojavi se lahko tudi 

cinizem (prav tam). 

Huberman (v Javrh, 2008) omenja za fazo konservatizma, ki naj bi bila najbolj prisotna med 

43. in 54. letom starosti, opredelitve, ki so nastale predvsem na podlagi drugih študij. 

Pojasnjuje jo z značilnostmi, ki so prisotne v splošnem kariernem ciklu zaposlenih. Ena izmed 

značilnosti je zveza med starostjo in dogmatizmom, ki se kaţe pri kadru v večji preudarnosti, v 

večjem odporu do inovacij, večji nostalgiji za preteklostjo, osredotočenosti učitelja bolj na to 

kako zadrţati pridobljeno, kot pa doseči to, kar si še ţeli, opazno je tudi zmanjšanje poklicnih 

ambicij (prav tam). 

Podobno kot pri fazi negotovosti/revizije se tudi v tej fazi učitelj znajde v poziciji vdanosti v 

usodo, le da je tu ta ţe na izteku svojih poklicnih poti. Ker se po ugotovitvah Javrhove v tej fazi 

pogosto znajdejo iste osebe kot v fazi negotovosti/revizije, prihaja v tej fazi do izrazitejšega 

negativizma, ki je predvidoma posledica dolgoletnega nezadovoljstva na poklicni poti. Ali je 

zaradi tega delovanje učitelja bolj stresno kot je bilo zanj v negotovosti/reviziji, bi teţko 

sklepali. Obstaja pa moţnost, da je ob učitelju, ki doţivlja fazo nemoči, stresnejše za bliţnje 

sodelavce. Tak učitelj bi lahko namreč zaradi lastnih frustracij in nezadovoljstva ter morebitne 
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pretirane nagnjenosti h kritizerstvu ali cinizmu, vede ali nevede ustvarjal stresno delovno 

okolje. 

 Faza postopnega izpreganja 

Leta poučevanja: 31–40 let. Je zadnja faza, v kateri lahko posameznik »izpreţe« sproščeno ali  

zagrenjeno. Sproščene učitelje opredeljujeta dva dejavnika. Učitelj občuti vpliv let, a skrbi, da 

ohranja dobro intelektualno kondicijo. Pred sodelavci svojega pešanja moči ne poudarja. Te 

vrste izpreganje bi lahko označili kot vitalno. Takšen učitelj je največkrat kakovosten mentor, 

ki še ima karierne ambicije. Posebnost v tej fazi so vedri učitelji, ki se sicer do neke mere v 

angaţiranosti v delovnem okolju umikajo, vendar se aktivno vključujejo v drugih sferah, od 

koder črpajo zagon in energijo. Takšni učitelji občutijo širšo odgovornost do učiteljeve in širše 

narodne identitete ter vidijo pomanjkljivost v sistemski ravni izobraţevanja ter so do nje 

konstruktivno kritični in pripravljeni aktivno vlagati v izboljšave teh (prav tam).  

V fazi zagrenjenega izpreganja je učitelj največkrat zgaran, nostalgičen, nesuveren, in 

nezadovoljen. Izdaja ga zdravje, s teţavami se mora veliko ukvarjati. Teţko pričakuje 

upokojitev (tudi predčasno), saj je čustveno in fizično izţet. Ker je morebiti karierno 

neizpolnjen, je moţen pojav zagrenjenosti in kritizerstva. Največkrat se tak učitelj sprijazni s 

svojim poloţajem. O sebi kot učitelju običajno nima pozitivne podobe pa tudi o šoli nasploh 

ima slabo mnenje. Ne razmišlja o strokovni aktivnosti v tej smeri po upokojitvi. Največkrat je v 

ozadju zagrenjenega izpreganja osebno razočaranje učitelja, saj je tekom kariere bil morda 

izdan ali opeharjen in razvrednoten ali je preprosto vlagal preveč, brez povračila (prav tam).  

Faza zagrenjenega izpreganja predstavlja zaključek posameznikove poklicne poti. Iz opisov 

vseh faz profesionalnega razvoja je lahko razbrati, da so v fazi zagrenjenega izpreganja 

predvsem tisti učitelji, ki skozi leta poučevanja niso imeli dovolj potrditev ali celo nasprotno, 

izpostavljeni so bili mnogim osebnim padcem. V kontekstu navedenega so se ti isti učitelji 

morebiti spopadali s stresom vso poklicno pot. Predvidevamo lahko tudi, da tak posameznik 

stresa ni zmogel obvladovati v zadostni meri, sicer bi morda izpregel bolj sproščeno.  

Podgornik, Devjak in Vogrinc (2009) opozarjajo, da se je treba zavedati, da faze v modelu 

profesionalnega razvoja niso čiste in tudi ne izolirane, da delovna doba ni edini kriterij, ki 

vpliva na profesionalni razvoj, da » … vsi pedagoški delavci ne doseţejo najvišje stopnje 

kompetentnosti in da tudi pedagoški delavci, ki doseţejo najvišjo stopnjo kompetentnosti, ne 

delujejo v vsaki situaciji in na vseh področjih poklicnega dela na tej stopnji« (prav tam, str. 

242). 

Valenčič Zuljan (2012, str. 65) opozori na pomanjkljivosti faznih modelov, ki poskušajo slediti 

časovni dimenziji – kvantitativni vidik npr. število sluţbenih let, medtem ko ostane ob strani 

kakovost izkušenj, ki pomeni verodostojnejšo podlago za določanje in napovedovanje 

profesionalnega razvoja. Avtorica dodaja, da se faznim modelom očita tudi pomanjkljivost 

zaradi enodimenzionalnosti, zanemarjanja celostnosti in medsebojne povezanosti dejavnikov 

znotraj delovnega okolja, npr. koliko in kako vpliva na profesionalni razvoj učiteljevo delovno 

okolje, klima v kolektivu, vloga mentorja v začetkih učiteljevanja (prav tam). 
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4. 4. 2 Profesionalni razvoj skozi prizmo strokovnjakov 

Najmočnejše pedagogovo oroţje je njegova osebnost podkrepljena s teoretičnim in metodičnim 

znanjem (Juul, Jensen, 2009, str. 174).   

 

Valenčič Zuljan (2012) učiteljev profesionalni razvoj opredeljuje kot: »proces signifikantnega 

in vseţivljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem študenti razvijajo (osmišljajo) svoja 

pojmovanja in spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri 

kritičnega, neodvisnega odgovornega odločanja« (str. 17).  

Mihaličeva (2008, str. 4) meni, da je stopnja zadovoljstva najpomembnejši dejavnik pri delu. 

Da je to res, kaţejo podjetja, v katerih zaposleni slabo in neustrezno opravljajo dela, ker so 

nezadovoljni z delom, in v katerih je tudi velika fluktuacija zaposlenih. 

Hoyle (1989, v Marentič Poţarnik, 1993) v opredelitvi profesionalnosti poudari, da se ta kaţe v 

naslednjih lastnostih: 

 pomembna druţbena funkcija, 

 visoka raven specifičnih spretnosti, 

 visokošolska ali tudi podiplomska izobrazba, 

 oblikovana poklicna etika, 

 sposobnost delovanja v nepredvidljivih situacijah, 

 samoizpopolnjevanje ob razmišljujoči analizi izkušenj, 

 precejšnja mera svobode in avtonomnosti v izbiri postopkov, 

 zdruţevanje v profesionalne organizacije: 

a) ki zastopajo interese svojih članov, drţavo ali javnost in 

b) ohranjajo visoko raven storitev  s kontrolo standardov, ki so pogoj za opravljanje 

poklica njenih stanovskih pripadnikov (prav tam). 

 

4. 5 Refleksija kot element profesionalne in osebne rasti 

 

Refleksija predstavlja temelj in pogoj osebnega in profesionalnega razvoja strokovnega dela v 

vrtcu. Omogoča analizo lastnih, drugih in otrokovih kompetenc, kritično presojo lastne (in tuje) 

osebne in strokovne naravnanosti, subjektivnih teorij, ovrednotenje kritičnih dogodkov in 

vsakodnevne pedagoške prakse (Polak, 2010). Poglobljena refleksija je ključna za uspešno 

spopadanje s spremembami sodobnega časa, sistematična refleksija lahko pozitivno vpliva na 

obvladovanje negativnega stresa in preprečuje pojav izgorelosti (Rupar, 2014). S poglobljeno 

jedrno refleksijo lahko preprečujemo vpliv negativnega stresa na delovnem mestu (Ninčević, 

2008). Pomembnost navedenega potrjujejo v nadaljevanju omenjeni avtorji.  
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4. 5. 1 Teoretična opredelitev refleksije 

 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1995) opredeljuje refleksijo kot razmišljanje, 

razglabljanje. Filozofsko gledano pomeni usmerjanje zavesti mislečega osebka na lastne misli 

in sebe. Refleksivnost definira kot lastnost usmerjeno v razmišljanje, razglabljanje.  

Polak (2010) zapiše: »Človekova naravna potreba je zrcaliti samega sebe v zaznavah in 

opaţanjih o drugih ter opazovati in presojati samega sebe v interakcijah z drugimi« (str. 441). 

Polak (2010a) refleksijo opredeli kot: 

 akt reflektiranja oz. razmišljanje o preteklem znanju in izkušnjah, kar omogoča in 

pospešuje zorenje in izkušenost; 

 sposobnost razuma opazovati svoje lastne operacije; 

 resno razmišljanje o neki akciji z neke določene razdalje (časovne, situacijske…), 

metafora za prepletenost med človeškim razumevanjem in zrcalnim odsevom; 

 način mišljenja o vzgojno-izobraţevalnih vsebinah, ki vključuje sposobnost razumnega 

izbiranja (smeri delovanja) ter predpostavlja prevzemanje odgovornosti za te izbire ali 

odločitve (prav tam). 

 

Refleksijo utemelji s: 

 psihološkim ozadjem, kjer navaja, da vedenje in ravnanje pedagoških delavcev 

usmerjajo njihove kognicije (sheme v našem miselnem sistemu), ki se kaţejo kot 

njihovi osebni pogledi na pedagoško delo (subjektivne, implicitne, praktične teorije …) 

in 

 refleksijo kot nujnim spremljevalcem osebnostnega in strokovnega razvoja – proces 

ozaveščanja kot osnovni pogoj oz. začetni korak k spreminjanju (prav tam). 

 

Pomembnost in pomen refleksije Polakova (2010a) opredeli kot: 

 intenzivno razmišljanje o lastnem in tujem delu ter ravnanju, 

 povečano samozavedanje, 

 kritično (samo)opazovanje, 

 ozaveščanje osebnih pojmovanj in subjektivnih teorij, 

 ozaveščanje nezavednih nagibov in ravnanj (prav tam). 

 

Pečar (2012, str. 16) opredeli refleksijo kot kompleksen proces, ki učitelju pomaga ozavestiti 

različne vidike poučevanja in je najkakovostnejša takrat, ko ta natančno ve, kaj, zakaj in kako 

naj reflektira. Pomembna je jasnost ciljev refleksije ţe v procesu dodiplomskega izobraţevanja 

učiteljev, saj so ti študentu v pomoč pri razumevanju pomena refleksije in njenemu razvijanju. 

Izpostavi štiri temeljne vidike refleksije: vsebino, raven, čas in medosebni vidik (prav tam).  

Da vzgojitelj svoje znanje nadgrajuje tudi skozi nenehno refleksijo in raziskovanje lastne 

prakse opozarjajo tudi Podgornik, Devjak in Vogrinc (2009), ki navajajo: »Kritična refleksija in 

samoevalviranje pedagoške prakse postajata vse pomembnejša dejavnika zagotavljanja 

pedagoške prakse« (str. 238). Kar avtorji predpostavljajo tudi kot predpogoj za usposobljenost 

vzgojiteljev za raziskovanje ter samoevalvacijo vzgojno-izobraţevalnega dela.  
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Predstavljene so različne razseţnosti refleksije, usmerjenosti in ravni reflektiranja. Uporabni 

vidiki refleksije so utemeljeni z elementi pristopa Reggio Emilia in analizirani v perspektivi 

profesionalnega razvoja pedagoških delavcev v vrtcu (prav tam). 

Polak (2010) navaja, da je najbolj poglobljena raven reflektiranja tista, ki se navezuje na 

osebno poslanstvo posameznega pedagoškega delavca, na njegove ideale in moralne namene 

ter predstavlja človekove jedrne kvalitete. Vzgajati otroke, da razvijajo svojo samozavest, 

navede kot poslanstvo, ki se povezuje z jedrnimi kvalitetami kot so občutljivost, empatija, 

spoštovanje in upoštevanje. Navedeno navaja kot pogoj, brez katerega se prava profesionalnost 

strokovnih delavcev v vrtcu ne more oblikovati. Profesionalno refleksijo opredeli kot osnovno 

orodje za samoevalvacijo pedagoških delavcev. Kakovost delovanja neke inštitucije pa je poleg 

tovrstne (lahko zelo subjektivne) profesionalne refleksije potrebno zagotoviti še z uporabo 

drugih bolj objektivnih ocen in zunanjega preverjanja. Posledično se zagotovi, da je 

samoevalvacija merljiva, objektivna, zanesljiva in veljavna. Poudarjen je pomen 

posameznikovega dokumentiranja dela, ki pa je lahko raznolik (prav tam). 

Kot navajata Zore (2014) in Turnšek (2008), so subjektivne teorije pedagoških delavcev v 

vrtcih tiste, ki jih je potrebno proučevati, saj predstavljajo miselne konstrukcije pedagoške 

realnosti (Polak, 2014), ki pomembno vplivajo na načrtovanje, mišljenje in odločanje 

pedagoškega delavca v celovitem procesu. Zaradi navedenega je pomen refleksije lastnega 

delovanja in ravnanja ključen za profesionalno delo z otroki, saj pedagoškega delavca postavi v 

pozicijo zavedanja svojega dela in posledično spreminjanja subjektivnih teorij, osebnih 

pojmovanj – spreminjanja lastne prakse. Subjektivne teorije (Polak, 2010) so vodilo za 

pedagoško ravnanje v konkretnih situacijah. 

Nončević (2008) navaja predpostavko, da človek v problematični situaciji reagira na osnovi 

svojih predhodnih izkušenj, na katere pa lahko vplivamo s pomočjo sistematične refleksije. 

Navede model ALACT, ki posamezniku ponuja podporo pri razvoju osebnih in poklicnih 

kompetenc, s pomočjo katerih se posameznik laţje odloča v problematični situaciji (prav tam). 

Rupar (2014) navaja, da refleksija ne pripelje zgolj do uvida v rešitev, temveč spodbuja tudi 

čustva. Fredrickson (2002, v Rupar, 2014) poudari: »Negativna čustva ne vodijo le k zoţevanju 

miselnega polja, temveč zmanjšujejo kapacitete za uspešno reševanje problema v nasprotju s 

pozitivnimi čustvi, ki vodijo k večji pripravljenosti za preizkušanje novih rešitev« (str. 82). 

Raziskava (Runhaar idr., 2010, v Rupar, 2014) v koliki meri oz. ali zaznava poklicne 

učinkovitosti, usmerjenosti k cilju (motivaciji) in podpora ravnatelja vpliva na pripravljenost 

učiteljev reflektirati svojo prakso s pomočjo povratne informacije kolegov, je pokazala, da bolj 

ko učitelji verjamejo v svojo sposobnost obvladovanja teţav, bolj so pripravljeni reflektirati 

svoje izkušnje ter slišati povratne informacije od svojih kolegov, učencev ali ravnateljev, kar 

posledično vpliva tudi na njihovo vedenje (prav tam). 

Rupar (2014, str. 78) zapiše, da je za spremembo vedenja in s tem dolgoročen razvoj in 

osebnostno rast potrebna sistematična refleksija, ki pa zahteva kritični vpogled v svojo prakso 

in razvoj temu ustreznih strategij. V kolikor učiteljeve izkušnje niso sistematično predelane, kar 

pomeni, da učitelj ni sposoben kritično predelati svojih ravnanj ter vztraja na starih vzorcih, ki 

počasi ne delujejo več, lahko to sčasoma privede do stanja izgorelosti (prav tam). 
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Poglobljena refleksija, ki vključuje proces poglobljenega razmišljanja in usmerjanje pozornosti 

v notranji svet, je »ključna za uspešno spopadanje s spremembami sodobnega časa«. Učitelja 

namreč opremlja z učinkovitimi strategijami za osebnostno in profesionalno rast, ki dolgoročno 

vplivajo na večjo uspešnost pri spopadanju s temi spremembami (Klein, 2008, v Rupar, 2014, 

str. 77).   

Ninčević (2008) poudarja pomen vpliva poglobljene, jedrne refleksije v primeru negativnih 

posledic stresnih situacij pri usposabljanju za varno delo. S tovrstno refleksijo lahko doseţemo, 

da se zavestno dotaknemo naših najglobljih plasti osebnosti in se ob tem zavemo naših 

negativnih vzorcev vedenja, hkrati pa lahko odkrijemo svoje še nerazkrite sposobnosti, ki nam 

pomagajo na poti osebnega in poklicnega razvoja. 

Opredelitve refleksij nam dajejo uvid in nakazujejo, da gre pri refleksiji za sistematičen in 

poglobljen pogled tako vase kot v lastna ravnanja ter tudi v ravnanja v drugih. Skozi teorije 

lahko razberemo izreden pomen refleksije za posameznikov osebni in profesionalni razvoj ter 

tudi za laţje spoprijemanje s problematiko, ki jo na poti skozi poklicno pot srečujemo. Pri tem 

velja omeniti, da prav ta, ista problematika, ne glede na to na kateri ravni se pojavlja, lahko 

povzroča največ negativnega stresa. Povzamemo lahko, da (samo)refleksije in refleksije v 

ustreznem krogu strokovnih delavcev (tudi v sodelovanju z vodstvom in supervizorji), če so 

poglobljene in izvedene na strokoven in ustrezen način, pripomorejo k učinkovitemu 

obvladovanju stresa.   

4. 5. 2 Čebulni model refleksije  

 

Kot vodilo in pripomoček refleksije pedagoške prakse je velikokrat uporabljen  Korthagenov 

čebulni model refleksije (Polak, 2010). V  nadaljevanju  povzemamo razlago čebulnega modela 

(shema 4) po Pečar (2012, str. 19) in Polak (2010). 

 

 
 

 

Shema 4: Čebulni model ravni v refleksiji (prirejeno po Korthagen, 2009, v Polak, 2010) 

Vedenje (Kaj delam?) 

Kompetence (Kaj znam, zmorem?) 

Prepričanja (V kaj verjamem?) 

Identiteta (Kdo sem?) 

Poslanstvo (Kaj me navdihuje, s 

čim se povezujem?) 

OKOLJE (s čim se srečujem?) 
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Prva raven (plast) je tista, ko pedagoški delavci razmišljajo o okolju, ki jih obdaja, na primer o 

določenem razredu (skupina otrok), o njegovih značilnostih (o vedenju, potrebah … Kaj se je 

zgodilo pri pouku? S čim se srečujem?). Druga raven je tista, ko pedagoški delavci reflektirajo 

svoje vedenje in ravnanje v neki delovni situaciji (npr. kako in zakaj sem tako ravnal, ali bi 

lahko drugače …). Na tretji ravni je v ospredju analiziranje lastnih kompetenc, ki jih gradijo 

znanje, spretnosti in stališča, na primer kaj znam, zmorem, v čem sem dober, v čem se moram 

še izpopolniti. Tretja vsebinska raven reflektiranja je raven prave refleksije…V opisih 

dogajanja smo usmerjeni predvsem nase: na izraţanje svojih poklicnih kompetenc, na svojo 

aktivno vlogo v skupini, na posledice in okoliščine svojega pedagoškega delovanja in ravnanja. 

Četrta raven je tista, ko se začne razmišljanje o svojih prepričanjih, stališčih, predsodkih 

pojmovanjih in iz njih sestavljenih subjektivnih teorijah, ki se posledično oblikujejo in so, kot 

bomo v nadaljevanju podali, izrednega pomena za spreminjanje-izboljševanje stroke. Na peti 

ravni refleksije pedagoški delavci razmišljajo o svoji profesionalni in osebni identiteti (kakšen 

sem kot učitelj, vzgojitelj?). Najbolj poglobljena, to je šesta raven reflektiranja je namenjena 

presojanju svojega poloţaja v profesionalnem svetu oz. osebnem poslanstvu, ki zajema osebne 

navdihe, ideale, človekove jedrne kvalitete (Polak, 2010). Temeljni pomen predstavlja 

zavedanje medsebojnega vpliva vseh plasti in pomembnost vsake od njih za profesionalni 

razvoj (Pečar, 2012). 

 

Profesionalni razvoj pedagoškega delavca bi moral nujno vključevati tudi njegov osebnosti 

razvoj, kar pa je moţno dosegati skozi načrtne refleksije in supervizijo. 

V kolikor se posameznik le strokovno izpopolnjuje, ne pa tudi osebnostno, se predvidoma z 

negativnim stresom ne zmore spopadati uspešno (Pšeničny, 2010; Musek, 2000; 2005). 

 

Kovač in Javornik Krečič (2014, str. 74) poudarjata, da je potrebno pedagoške delavce 

usposobiti, da bodo sposobni prepoznati različne znake stresa na delovnem mestu, ki lahko 

privedejo do razvoja poklicne izgorelosti. Prav tako kot pomembno navajata, da pedagoški 

delavci v primeru nastanka poklicne izgorelosti poznajo različne strategije spoprijemanja z njo, 

kot so na primer meditacija, supervizija in strokovna pomoč, saj navedeno zagotovo pripomore 

k dvigu kakovosti vzgojno-izobraţevalnega dela (prav tam).  
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5 STRATEGIJE OBVLADOVANJA STRESA 

 

Avtorji za pojmovanje obvladovanja stresa uporabljajo tudi izraz soočanje oz. poravnavanje s 

stresom (angl. coping), pri čemer gre za procese, v katere so vključeni kognitivni in vedenjski 

poskusi obvladovanja, zmanjševanja in zdruţevanja notranjih in/ali zunanjih zahtev, ki so 

nastale kot posledica stresorjev in so glede na stresno situacijo lahko spremenljive tako 

intraindividualno kot interindividualno (Kovač, 2013; Meško, 2011; Selič, 1999).  

Soočanje s stresom zajema uporabo vseh virov odpornosti na stres s ciljem obvladati odziv na 

stresor (Selič, 1999).  

Antonovsky (1979, v Selič 1999) razlaga, da vsaka strategija obvladovanja stresa vsebuje tri 

ključne komponente, ki so med seboj povezane in so nujne za učinkovito poravnavanje 

(soočanje) s stresom. Te so: 

 racionalnost – omogoča objektivno, nepristransko oceno stresorja in situacije; 

 fleksibilnost – nanaša se na pestrost in raznolikost razpoloţljivih strategij in 

pripravljenost posameznika, da upošteva, dopušča in pretehta uporabo vsake od njih in 

izbere najustreznejšo; 

 vizija prihodnosti (gledanje naprej) - zmoţnost predvidevanja moţnih izidov in posledic 

(pojavi se šele, ko je v razvoju dodobra osvojena raven formalnih operacij); tvorba in 

preverjanje hipotez je mentalna funkcija, vitalno pa je povezana z racionalnih gledanjem 

na problem (situacijo) (prav tam). 

 

Folkman in Lazarus (1984, v Meško, 2011) opredeljujeta spoprijemanje s stresom kot »proces 

nenehnih kognitivnih in vedenjskih prizadevanj za poravnavanje zunanjih in/ali notranjih 

zahtev, za katere je posameznik ocenil, da pretirano obremenjujejo ali presegajo njegove vire« 

(str. 37).  

V opredelitvi poudarjata: 

 da je treba spoprijemanje s stresom obravnavati kot proces ali dinamično transakcijo; 

 da je potrebno ločiti med spoprijemanjem in samodejnim adaptivnim vedenjem, saj 

povezujeta spoprijemanje s specifičnimi zahtevami, kar vključuje celotno 

posameznikovo vedenje ali mišljenje, ne glede na to ali je uspešno ali neuspešno; 

 uporabljata izraz poravnavanje (manage), s čimer se izogneta enačenju spoprijemanja z 

obvladovanjem (mastery), ki implicira uspešnost poskusov oziroma prizadevanj, kar ni 

vedno nujno (prav tam, str. 37). 

 

Meško (2011) navede: »Za spoprijemanje je značilno, da je povezano s posameznikovim 

dejanskim vedenjem oz. delovanjem in ne z vsakdanjim, pogostim vedenjem« (str. 37). 

Depolli Steiner (2010, v Kovač, 2013, str. 35) metode soočanja s stresom deli v tri večje 

skupine: 
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1. Na problem usmerjenega soočanja, ki je sestavljen iz zbiranja informacij o stresu, 

strategij za soočanje s stresom in odprave stresa ter iskanjem pomoči. Slabost je, da 

lahko slednje zaradi veliko vloţenega napora v navedeno povzroča še večji stres. 

 

2. Na čustva usmerjenega soočanja, ki se osredotočajo na zmanjšanje intenzitete čustev, ki 

se pojavijo ob nekem stresnem dogodku, kar je velikokrat lahko negativno, saj se 

posameznik lahko zateče v regulacijo čustev preko nefunkcionalnih vedenj (uţivanje 

alkohola, drog, tlačenje čustev …). 

 

3. Na proaktivno soočanje, ki predstavlja posameznikov napor, ki ga vloţi v zbiranje 

sredstev (npr. vzpostavljanje novih prijateljstev, varčevanje z denarjem za terapijo …), 

ki jih bo potreboval ob delovanju stresorja (prav tam). 

 

Raziskave kaţejo, da so v situacijah, v katerih imajo osebe občutek nadzora, bolj značilne za na 

problem usmerjene strategije soočanja s stresom, medtem ko je v situacijah, ob katerih imajo 

osebe malo ali celo nič nadzora, bolj značilen na čustva usmerjen način soočanja s stresom 

(Kovač, 2013, str. 36). 

Musek (2005) opozarja na pomen razvoja evolucijskih mehanizmov, kjer poudari, da so se 

skozi evolucijo lahko razvile le lastnosti, ki imajo dolgoročni prilagoditveni pomen, kar velja 

tudi za osebnostne dimenzije. V okviru tega navaja pomen emocijske stabilnosti in 

intelektualne odprtosti. Emocijska (čustvena) stabilnost nam omogoča boljše spoprijemanje s 

stresom, intelektualna odprtost pa boljše pridobivanje informacij (prav tam). 

 

5. 1 Značilnosti obvladovanja stresa 

Kot smo ţe navedli, na procese posameznikovega spoprijemanja in obvladovanja stresa vpliva 

več dejavnikov, ki jih lahko zdruţimo v osebnostne lastnosti, prehodne osebnostne značilnosti 

ter situacijske in druge zunanje dejavnike (Musek, 2005). Zaradi navedenega je tudi teţko 

oceniti, kakšno strategijo bo posameznik v stresnih okoliščinah izbral, saj gre za individualno 

doţivljanje stresorja, vpliv specifike stresorja ter tudi individualnost strategij, ki so pa spet 

odvisne od posameznikovega doţivljanja (Selič, 1999). V nadaljevanju navajamo značilnosti 

spoprijemanja s stresom na splošno. 

 

Stresna okoliščina oz. identični stresor torej na posameznika vpliva zaradi medosebnih razlik 

različno. Kako vpliva, je odvisno od mnogih dejavnikov (Selič, 1999, str. 90): 

 

 Osebnostne lastnosti – osebna čvrstost, ki zajema občutke odgovornosti, visoko stopnjo 

kontrole, pravičnost in odprtost za izzive, vera v lastno kompetentnost, smisel svojega 

početja. Čustvena stabilnost (moč jaza, anksioznost, nagnjenost k depresivnosti, 

naučena nemoč, občutek nadzora in kompetentnosti, naučeni slogi soočanja s stresom in 

obrambnega reagiranja, empatija, alturizem, značilnosti medosebne komunikacije in 

vedenja, znanje, veščine ter zdravstveno stanje. Zavest o kontroli ima somatske korelate 

(nevroendokrine zveze) ter dokazano vpliva na biopsihološko blagostanje. Povezanost 
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osebnih lastnosti s funkcioniranjem imunskega sistema je izpostavil Argyle (1990, v 

Selič, 1999). 

 Približevanje in izogibanje – odraţa naravnanost do stresorja, ki je lahko k njemu ali 

vstran od njega.  

 Obrambni mehanizmi – slednji pomembno vplivajo na splošno počutje in 

biopsihosocialno ravnoteţje.  

 Organiziranost časa – zmanjšuje in blaţi občutke frustriranosti, neproduktivnega 

izgubljanja časa ter zmanjšuje moţnost pojavljanja (stresnih) situacij. 

 Telesna dejavnost – prav tako zniţuje dovzetnost za stres, anksioznost, krvni pritisk in 

reakcije na splošno. 

 Anticipiranje stresnega dogodka (velja za predvidljive) – je način priprave nanj, kar 

ublaţi stres (prav tam).  

 

Prav tako so pomembne prehodne osebne značilnosti, kot so razpoloţenja, čustvena stanja, 

vloge, moţnost ventiliranja in izpovedovanja negativnih čustev, zmoţnost ocene in presoje 

obremenilne situacije ter razlaga te situacije (kot izziv, groţnja, neizogibna škoda ali izguba). 

Seličeva (1999) povezuje emocionalno stabilnost z dobrim oz. slabim premagovanjem stresa in 

s tem povezanih psihičnih obremenitev. Osebnostne značilnosti, kot so samopodoba, 

samovrednotenje in biološka dovzetnost, so dejavniki delujoče integritete ega, ki je v kontekstu 

soočanja s stresno obremenitvijo ključna. Dodaja še: »Krepitev občutka kontrole nad lastnim 

ţivljenjem, ki predstavlja najboljšo opremljenost za obvladovanje vseh stresnih obremenitev« 

(prav tam, str. 92). 

 

Med osebnostnimi lastnostmi, ki mediirajo delovanje stresorjev in vplivajo na spoprijemanje, 

velja omeniti zavestno kontrolo nad lastnim ţivljenjem (Rodinova, 1986, v Selič, 1999). 

Zajema vplivanje na dogajanje in s tem zmanjšanje stresne situacije. Ločimo lahko različne 

vrste kontrole, kot so: 

 

 kontrola vedenja – zmoţnost ukrepanja v določenih situacijah, ki omilijo delovanje 

stresorja; 

 kognitivna kontrola – miselni procesi ali strategije, ki modificirajo kratkotrajno reakcijo 

na stres (fazo alarma) in preusmerijo pozornost na druge, nevtralne ali celo pozitivne 

vidike in vsebinske situacije. Med vsemi kontrolami ta najbolj konsistentno vpliva na 

poravnavo s stresom; 

 kontrola odločanja – moţnost izbire alternativnih postopkov ali smeri akcije; 

 informacijska kontrola – zajema dostop do informacij, povezanih s stresnim dogodkom; 

 retrospektivna kontrola – se nanaša na prepričanja o vzrokih stresnega dogodka potem, 

ko je ta ţe minil. To vrsto kontrole zasledimo pri ljudeh, ki iščejo smisel (sporočilo, 

pomen) preteklih dogodkov (prav tam).  

 

Zavest o kontroli nad lastnim ţivljenjem lahko začnemo oblikovati ţe zelo zgodaj. Največ 

pripomorejo k temu ljubezen in spoštovanje staršev in kasneje učiteljev, ustrezne spodbude, 

podpora (Sarafino, 1990, v Selič, 1999, str. 93). Navedeno sovpada z t. i. lokusom kontrole, ki 

jo podrobno opredeljuje Slivar (2013, str. 73). 
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V kontekstu spoprijemanja z duševnimi obremenitvami velja omeniti konstrukt t.i. osebnostne 

čvrstosti, katero je opredelila ţe Kobasa (1979, v Kompare, Straţišar, Dogša, Vec in Curk 

2006, str. 111; Slivar, 2013, str. 71). Osebna čvrstost je lastnost, od katere je odvisno, koliko 

stresa lahko oseba prenese brez negativnih posledic. Značilnosti ljudi z visoko osebnostno 

čvrstostjo so: 

 izzvanost – kadar ljudje spremembe vzamejo kot izziv in priloţnost za osebnostno rast 

in razvoj in ne kot groţnjo, 

 angažiranost – kadar se ljudje na dejavnost osredotočijo z veliko energije in predanosti, 

v svojem delu vidijo smisel, 

 nadzor – kadar imajo ljudje občutek notranjega nadzora nad ţivljenjem ter so mnenja, 

da lahko nadzorujejo dogodke (prav tam). 

 

Osebe z visoko čvrstostjo imajo običajno tudi visoko frustracijsko toleranco. Pri slednji gre za 

osebnostno lastnost, ki se kaţe v odpornosti proti neuspehu oz. » …je doţivljanje oviranosti v 

motivacijski situaciji« (Kompare idr. 2006, str. 111). Kadar je pri posamezniku osebna čvrstost 

visoka, ta laţje prenaša ovire in ostaja miren v stresnih okoliščinah. V nasprotnem primeru, ko 

je frustracijska toleranca nizka, se posameznik odzove z malodušjem, potrtostjo ali nasiljem 

(prav tam). 

Prav tako je izbira strategije obvladovanja stresa odvisna od posameznikove osebne zrelosti, ki 

je lahko zelo raznolika, saj gre za individualen in postopen proces, skozi katerega se razvija 

skladno delovanje osebnosti, ki usposablja posameznika, da na ustrezen in konstruktiven način 

uravnava svoje ţivljenje. Odvisna je od mnogih dejavnikov, kot so lastne izkušnje s samim 

seboj in z okoljem, odnosi, vrednotenjem drugih (besednim in nebesednim) ipd. (Musek, 2005).  

 

5. 1. 1  Čustvena inteligenca 

 

Čustvena inteligenca je lastnost posameznika, ki lahko, kadar je visoka, predvidoma bistveno 

zmanjša negativen vpliv doţivljanja stresa in pripomore k laţjemu obvladovanju stresa. Izraz 

čustvena inteligenca sta izoblikovala psihologa Pete Salovey in John Mayer (Zorko, 2009). 

Njun cilj je bil zaobjeti človekove lastnosti, kot so: zmoţnost za vţivljanje (empatija), 

samozavest in obvladovanje čustev. Prva sta odkrila štiri temeljne čustvene inteligence, in 

sicer:  

 

1. sposobnost natančno zaznavati, oceniti in izraziti čustva; 

2. zavestno občutenje ali vzbujanje čustev, da bolje razumemo sebe in druge; 

3. sposobnost razumeti čustva in spoznanja, ki jih čustva prinašajo; 

4. sposobnost uravnavati čustva tako, da spodbujajo čustveno in intelektualno rast (prav 

tam). 

 

Goldman opredeljuje čustveno inteligenco kot sposobnost zaznavanja samega sebe. Navede, da  

čustvena inteligentnost vključuje človekove čustvene potrebe, pobude in resnične vrednote. Od 

čustvene inteligence je odvisno, kako uspešni bomo v odnosih do drugih in na delovnem mestu. 

Človekove sposobnosti samozavedanja, samoobvladovanja in socialnega zavedanja omogočajo, 
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da v polni meri izkoristi svoje osebnostne in telesne potenciale in učinkovito integrira čustva z 

mislimi in vedenjem (prav tam).  

Prepoznavanje in zavedanje svojih čustev ter čustev drugih je pot do učinkovite samoregulacije 

vedenja in doseganja ciljev (Rupar, 2014).  

 

Uravnavanje in doživljanje čustev 

 

Doţivljanje stresa je neposredno povezano z doţivljanjem in uravnavanjem čustev, oboje pa je 

v veliki meri odvisno od čustvene zrelosti posameznika. 

Čustveno zrela oseba zmore svoja čustva ustrezno uravnavati, tako njihovo doţivljanje kot 

izraţanje. Kompare idr. (2006) navajajo: »Uravnavanje doživljanja čustev se kaţe v tem, da 

čustva prepoznamo (se jih zavedamo), jih razumemo (vemo, zakaj doţivljamo določena čustva 

v danih situacijah) in jih zmoremo predelati – spremeniti intenzivnost ali kakovost čustva, če ne 

ustreza situaciji ali če je doţivljanje tega čustva nefunkcionalno« (str. 90). 

»Uravnavanje izražanja čustev pa pomeni, da znamo čustva ustrezno izraziti z besedami in 

vedenjem, na primer ko smo jezni, povemo, kaj doţivljamo in skušamo s svojim vedenjem 

spremeniti okoliščine, ki vplivajo na našo jezo. Pri tem smo se sposobni odločiti: kdaj v odnosu 

do koga, čemu in kako bomo izrazili določeno čustvo.« (prav tam, str. 90) 

Pomemben del uravnavanja in izraţanja čustev je predelava oz. poskus spreminjanja kakovosti 

(vrste) ali intenzivnosti čustev. Najpogosteje uporabljene so kognitivne, fiziološke in izrazne 

tehnike predelave (prav tam). 

 

5. 1. 2  Asertivnost 

 

Definicija opredeljuje asertivnost kot učinkovitost v izmenjavi misli in občutkov v neki situaciji 

na tak način, da upošteva in dopusti mnenje in čustvovanje drugih. Zaradi zmanjšane 

asertivnosti lahko v stresni situaciji posameznik zdrsne v izolacijo – stanje nekomunikativnosti. 

Z asertivnostjo je povezana sposobnost posameznika, da sebe obravnava kot sposobnega 

obvladovati obremenitve in probleme, kar povečuje občutek lastne vrednosti in samozaupanja. 

Slednje posledično povečuje zmoţnost obvladovanja stresa (Selič, 1999, str. 76–77).    

 

5. 1. 3  Pomen socialne podpore pri spoprijemanju s stresom 

 

Teorije in raziskave potrjujejo pomen socialne podpore tudi za obvladovanje stresa, saj 

predstavlja enega najpomembnejših izvorov odpornosti na stres, ki ga zagotavljajo in oblikujejo 

medosebni odnosi in interakcije. Gre za vključenost posameznika v mreţo komunikacij (z 

drugimi), dolţnosti, pravic in odgovornosti, ki zagotavlja, da posameznik ne bo ostal sam, 

hkrati pa mu zagotavlja sprejemanje na ravni čustev in vrednot ter priznavanje, kar daje 

občutek sprejetosti in ljubljenosti. Kvaliteto in količino socialne podpore določa ţe zelo zgodaj 

temperament otroka v oblikovanju njegove zgodnje simbioze z materjo. Slednje sluţi kot model 

vsem kasnejšim odnosom. Količina in kvaliteta socialne podpore je tako povezana z 

osebnostnimi značilnostmi posameznika. 

Strukturo socialne podpore vključuje: druţina, članstva v organizacijah, socialne vloge, 

pripadnost cerkvi in drugim skupinam. Socialna podpora ima blaţilni učinek na kognitivno 
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oceno in na odzive ob stresnih okoliščinah in deluje kot varovalni dejavnik zdravja ne glede na 

intenzivnost in trajanje stresa (Selič, 1999; Tušak in Masten 2008, str. 129). 

 

5. 2  Aktivnosti, ki pripomorejo, da lažje obvladujemo stres 

 

Starc (2007) je zapisal, da je ključna pomanjkljivost sodobnega človeka ta, da je evolucijsko 

pridobitev stresne reakcije ohranil v prvotni obliki, da se na mnoge vsakodnevne stresogene 

dejavnike odziva čezmerno in neustrezno ter da pogosto, namesto da bi se odzval s pobegom ali 

spopadom - primitivno, vendar biološko pogojeno, zatre svoje biološke potrebe in ostane raje 

»poln adrenalina«, da ne prekrši civilizacijskih norm (prav tam).   

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj moţnosti, s katerimi se lahko postopoma izurijo 

učinkovito spoprijemati s stresom in ga obvladovati posamezniki, ki so po osebnostnih 

lastnostih manj dovzetni za negativne učinke stresa ter tudi tisti, ki so bolj izpostavljeni 

fiziološkim, psihološkim ali vedenjskim posledicam stresa. Avtorici Treven in Treven (2011, 

str. 40) predlagata nekatere individualne strategije, ki so se doslej izkazale za uspešne. Te so: 

redna fizična aktivnost, meditacija in druge metode za sproščanje, zdrav ţivljenjski slog in 

kakovostno upravljanje časa.  

 

5. 2. 1 Fizične aktivnosti  

 

Fizične aktivnosti (npr. hoja in tek, aerobika, plavanje, jahanje, telesna vadba ali kolesarjenje) 

predstavljajo mnogim posameznikom pomemben del ţivljenja. Avtorji Starc (2007), Treven 

(2005), Treven in Treven (2011) ter drugi navajajo, da lahko telesna dejavnost pripomore k 

dobri zaščiti pred stresom in s stresom povezanimi boleznimi ter da predstavlja tudi eno 

najučinkovitejših načinov za premagovanje stresa, ohranjanje telesne teţe in duševnega zdravja.  

 

Treven in Treven (2011, str. 41) navajata, da je pri telesni aktivnosti zelo pomembno, da se jo 

izvaja kontinuirano, saj redna telesna aktivnost pomaga, da se okrepijo mišice, srce, poveča 

pljučna kapaciteta, izboljša splošno počutje in poveča učinkovitost pri delu. Battison (1999) 

dodaja, da nedejavnost upočasni tudi presnovo, pripomore k zviševanju krvnega tlaka in telesne 

teţe ter povečuje tveganje za razvoj bolezni srca in oţilja. Posledično postajamo vse bolj 

brezvoljni in utrujeni, saj mišice, vključno s srčno, ne delujejo dovolj učinkovito. Starc (2007) 

poudari, da dobra telesna pripravljenost pomaga pri upravljanju emocionalnega stresa in dobro 

vpliva na vse vidike zdravja. 

Ljudje, ki so telesno aktivni, so tudi umsko ţivahnejši (Markham, 1995, v Treven in Treven, 

2011). V kolikor je nekdo ţe tekmovalen pri delu, se mora izogibati tekmovalnih fizičnih 

aktivnosti, saj bi tako zamenjal eno vrsto stresa za drugo. Če se pa ţe udeleţi tekmovanja v 

športu, bi se moral zavedati, da je to le igra (prav tam).  

 

5. 2. 2 Tehnike sproščanja  

 

Tehnik sproščanja obstaja več. Navajamo nekatere, ki so Starcu (2007) znanstveno potrjene 

tehnike, saj lahko ugodno vplivajo na telo, moţgane in zdravje. Te so: sprostitvene tehnike, 
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tehnike meditacije, vizualizacije in imaginacije. Obstajajo še metoda progresivne mišične 

relaksacije, joga, avtogeni trening, pozitivne misli, tai chi, chi gong, samohipnoza, metoda 

povratne zveze (positive biofeedback) in molitev (Šmejc, 2011). Bistvo tehnik je postopna in 

globoka sprostitev vseh mišic, upočasnjeno ritmično dihanje, umiritev misli, uskladitev duha in 

telesa, vizualizacija oz. imaginacija in uporaba različnih formul (beseda, zvok, misli, fraze, 

gibi), ki pozitivno vplivajo na naravnanost (Starc, 2007; Šmejc, 2011). Fiziološki učinki tehnik 

sprostitve so nasprotni učinkom alarmne reakcije stresnega sindroma, pozitivni učinki se kaţejo 

na funkciji mreţe nevronov in strukturi moţganov (prav tam).  

 

V nadaljevanju besedila povzemamo spoznanja in opise nekaterih tehnik sproščanja, po katerih 

ljudje pogosto poseţejo. 

 

5. 2. 3 Meditacija  

 

Singh (1996, v Treven in Treven, 2011, st. 41) navaja, da ljudje zadnjih nekaj let rešitev za 

čustvene in duševne napetosti iščejo predvsem v meditaciji. Wagner (2003) navaja, da je bila 

meditacija prvotno del verske zamaknjenosti, katere cilj je bil stapljanje z vesoljem. 

Treven in Treven (2011, str. 42) meditacijo navedeta kot tehniko, ki zelo pripomore k našemu 

fizičnemu in duševnemu blagostanju. Meditiranje je aktivnost, ki ga lahko uporabimo kjerkoli 

in kadarkoli ţelimo. Aktivno znanje meditacije nam pomaga na dveh nivojih, in sicer nam v 

prvi vrsti pomaga, da se fizično popolnoma sprostimo. V nadaljevanju nas privede v stanje 

veselja in blaţenosti, ki pripomore k umiku od vsakdanjih teţav. Prednost meditacije tudi je, da 

pozabimo na telo in se popolnoma sprostimo, saj se v meditativnem stanju ne zavedamo niti 

telesnega neudobja ali morebitne bolečine. Takšno stanje telesa traja vse dokler ga preţivimo v 

meditaciji. Učitelji meditacije menijo: « … da je ena ura meditacije enakovredna štirim uram 

spanja. Z meditacijo si obnovimo moč in vitalnost« (prav tam, str. 42). Prav tako se uporablja 

za zmanjšanje čustvenih ali duševnih teţav (Wagner, 2003).  

Treven in Treven (2011, str. 42) navajata med pozitivnimi učinki meditacije tudi, da nam ta 

pomaga gledati na vsakdanje teţave z drugačnega zornega kota. Treven (2005, str. 62) zapiše, 

da meditacija pri posamezniku spodbuja ustvarjalnost, sposobnost koncentracije in učinkovitost 

ter da poznamo več vrst meditacij. »Z redno vajo lahko postopoma usmerjamo pozornost, 

kamor ţelimo, na primer v študij, kariero ali reševanje teţav, saj nam pomaga osredotočati se 

na eno stvar« (prav tam, str. 63).  

 

Tušak in Masten (2008, str. 138) navajata, da lahko s pomočjo meditacije nadziramo misli in 

čustva. Pomembna pri sami meditaciji je drţa, ki se je lahko naučimo iz priročnikov. Avtorja 

navajata še nekatere pozitivne učinke meditacije na telo, in sicer:  

 

 pomirja simpatični ţivčni sistem,  

 upočasnjuje srčni utrip, 

 zmanjšuje frekvenco dihanja, 

 zniţuje krvni pritisk, 

 upočasni presnovo (prav tam). 
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5. 2. 4 Joga  

 

Treven (2005) navede: «Joga je metoda, s katero se lahko naučimo obvladovati stres na telesni 

in duševni ravni« (str. 64). Treven in Treven (2011, str. 43) opišeta jogo kot metodo, ki 

zdruţuje ustrezne, specifične gibalne elemente, povezane z dihalnimi in meditacijskimi 

tehnikami, ki pomirjajo duha. Navedeno pripomore k obvladovanju stresa na vseh ravneh.  

V nadaljevanju avtorici (prav tam) navajata, da je fizični del joge sestavljen iz pranajam 

(dihalnih vaj) in asan (telesnih vaj in poloţajev). Pranajama, kjer kontrolirane dihalne vaje 

aktivirajo mišice, ki se drugače le redkokdaj premaknejo, izboljša sprejem kisika, s čimer se 

pljuča napolnijo, kar omogoča polno zmogljivost. »Pranajama vzdrţuje čist in zdrav dihalni 

sistem.« (Treven, 2005, str. 64) Dihalne vaje asane so tiste, s pomočjo katerih se izvede masaţa 

in stimulacija mišičevja notranjih organov in ţleznega sistema. Joga stimulira vse dele telesa in 

omogoči sproščeno in usklajeno delovanje (Maheshwarananda, 1993, Treven, 2005, str. 65; 

Treven in Treven, 2011, str. 43).  

 

5. 2. 5 Dihalne tehnike 

 

Pri večini sprostitvenih tehnik lahko opazimo izrazit poudarek na pravilnem dihanju. Tušak in 

Masten (2008) navajata: »Pravilno dihanje in sproščujoče globoko dihanje sta sestavna dela 

vseh tehnik sproščanja« (str. 134). Pomanjkanje kisika povzroča utrujenost, padec zbranosti in 

občutek teţkega telesa ter neaktivnost in tudi slabo, depresivno razpoloţenje, kar vodi v 

neučinkovitost. Kadar poskrbimo, da naše telo dobi kisik, ta pospeši kroţenje krvi in omogoča 

večjo mobilizacijo energije (prav tam). 

V kolikor obvladamo tehnike pravilnega dihanj, se reducirajo občutek nelagodja, slabo počutje 

in negativni stres. Med stresno reakcijo namreč pogosto pride do nepravilnega dihanja, saj 

zaradi čustvenega pretresa to postane pospešeno in plitvo, ker se uporablja večina le gornji del 

prsnega koša. Ker se stresni odziv večinoma ne more izraziti navzven, to povzroči, da se skozi 

dihanje izloči preveč ogljikovega dioksida iz pljuč, kar poveča alkalnost tkiva in krvi. V 

nekaterih primerih pa postane dihanje prehitro in preplitvo. V danem primeru je pretok zraka 

skozi pljuča nezadosten, kar povzroča, da se zaradi nastalega ogljikovega dioksida nekoliko 

okisa. Način dihanja izdaja čustva posameznika. Ljudje z občutki tesnobe dihajo in zajemajo 

zrak med govorjenjem, medtem ko depresivni ljudje nasprotno – pogosto globoko vzdihujejo in 

govorijo med izdihom (prav tam, str. 135). 

 

5. 2. 6 Zdravstvena hipnoza in avtogeni trening 

 

Sachs (1982, v Treven, 2005, str. 65) navaja, da hipnoza na podlagi sugestij omogoča stanje 

globoke sprostitve vseh mišic ter da v človeku povzroči spremenjeno stanje zavesti. Treven 

(2005) nadaljuje: »Hipnotično stanje je moč izzvati z usmerjanjem človekove pozornosti na 

mentalne, vizualne ali druge predstave in s sugeriranjem občutka sprostitve« (str. 65). 

Posamezniki se zmorejo naučiti samohipnoze, kar storijo najlaţje po srečanju s hipnotizerjem, 

ki je lahko psihiater, klinični psiholog ali druge vrste izkušen terapevt (Treven in Treven, 2011, 

str. 44). 
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Avtogeni trening je metoda samohipnoze, ki jo je razvil nemški psihiater Shultz in pri kateri 

posameznik doseţe nadzor nad svojimi fiziološkimi procesi z določenimi vajami (Tušak in 

Masten, 139; Treven, 2005).  

 

5. 2. 7 Kognitivne metode 

 

Nagnjenost k mislim, s katerimi povečujemo »posledice naših morebitnih napak, naše 

nepopolnosti ali zavrnitve od drugih« (Treven, 2005, str. 68), nam nalaga nepotrebna bremena, 

ki vodijo v stres. Zaskrbljenost glede prihodnjih dogodkov povzroča v nas strahove in nemir, 

zaradi stresa pa je zelo verjetno, da se strahovi in bojazni uresničijo. Zato je ključno, da 

odpravimo negativne miselne vzorce, za kar pa si je potrebno zavestno prizadevati in jih 

zamenjati za pozitivne. Temeljni princip vseh kognitivnih metod za premagovanje stresa lahko 

izrazimo z besedami: »Ne moremo vedno spremeniti sveta okoli nas, toda lahko spremenimo 

naš odziv nanj« (Treven, 2005, str. 69). 

Kognitivne tehnike so tiste, s katerimi spreminjamo misli (razlago situacije, kognitivno oceno) 

z namenom, da bi spremenili čustveno doţivljanje (Kompare, idr., 2006). 

 

5. 2. 8 Humor in smeh 

Bucik (2007, v Treven in Treven. 2011, str. 53) opozori na pomembno povezanost med 

humorjem in zdravjem, kar pozitivno vpliva na počutje in zdravje. Jeriček Klanšček (2014) 

navaja: »Sposobnost poiskati humorne plati nam daje občutek drugačne perspektive pri 

reševanju problemov.« Starc (2007) poudari, da je smisel za humor lahko zelo pomemben 

»obrambni mehanizem« pri človeku, ko se ta znajde v situaciji, ki je ni mogoče zlahka ali hitro 

odstraniti. Humor je po navedbah avtorja predvsem strategija reševanja situacij oz. obvladovanj 

stresa dobro organiziranih osebnosti. Smeh predstavlja po mnenju avtorja dober in koristen 

stres (eutres), ki zmanjšuje in zaustavlja napetost. Sproščanje emocij ob smehu pomirja ter po 

podatkih raziskav zniţuje stresne hormone podobno kot telesna vadba, saj ponuja fizično 

sprostitev nakopičene napetosti, zaradi česar humor in smeh krepita sposobnost obrambe pred 

stresom ter imunsko odpornost našega telesa (prav tam).  

Newhouse (2000, str. 145) navaja, da smeh sproţi vrsto kratkih in sunkovitih izdihov, kar je 

učinkovito protistresno oroţje, saj ti delujejo podobno kot »masaţa sončnega pleteţa«. Ena 

sama minuta smeha ali ţgečkanja ima enak učinek sprostitve kot 30 minut relaksacije (prav 

tam). 

 

5. 2. 9 Terapija z glasbo  

 

Raziskave kaţejo pomemben vpliv glasbe na dihanje, zmanjševanje občutka tesnobe in strahu. 

Pozitivno deluje tudi na razpoloţenje in čustva ter povečuje občutek samonadzora in 

samozavesti (Zevnik, 2009). V Evropi in tujini je terapija z glasbo ţe ustaljena, pri nas se še 

uvaja. Avtor (prav tam) navaja: »Glasba je odprt medij za posameznikove razlage in lahko 

intenzivno prikliče ali obudi resnične ali namišljene predstave.« Prav tako lahko pomaga v 

kriznih trenutkih, saj pomaga miriti napetost in daje pogum za izraţanje občutkov ter soočanje s 

teţavami. V glasbeni terapiji se zvok uporablja namerno in je namenjen ljudem vseh starostnih 
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skupin, ki imajo duševne, telesne, čustvene ali duhovne teţave. Temelji na tezi, da ima »vsak 

človek, ne glede na starost ali izobrazbeno strukturo, osnovno zmoţnost glasbenega 

vrednotenja in ustvarjanja« (Zevnik, 2009). Špela Loti Knoll in Claudia Knoll (prav tam), 

začetnici glasbene terapije pri nas, o terapiji povesta, da se pri terapiji glasba spremeni v 

»neverbalno sredstvo komunikacije«, ki je alternativna moţnost pogovora, vendar na 

drugačnem nivoju. Klient pri terapiji improvizira z najrazličnejšimi zvoki, glasbo in inštrumenti 

ter, kar je ključnega pomena, govori iz svoje podzavesti. Terapijo in njene cilje je potrebno 

prilagoditi vsakemu posamezniku individualno in terapijo izvajati vedno na istem kraju, ob 

istem času, da klient pridobi varnost. Pri glasbeni terapiji gre za vrsto psiholoških procesov, za 

kar je ključno zaupanje klienta. 

Metodi glasbene terapije sta dve, in sicer: individualna in skupinska. Terapevt uporablja glasbo 

v vseh njenih dimenzijah, in sicer: telesnih, čustvenih, miselnih, socialnih, estetskih in 

duhovnih, da lahko pomaga izboljšati, obnoviti ali obdrţati zdravje. Pomembno je, da se 

terapevt osredotoči na takšno doţivetje glasbe kot jo doţivlja klient, kar je lahko spontana 

improvizacija, poustvarjanje, skladanje, poslušanje ali drugo (prav tam).  

Andrews (v Treven in Treven, 2011) navaja: »Glasba in petje prebujata našo ustvarjalnost. 

Poslušanje glasbe spodbuja gibanje in razmišljanje, petje pa sprošča stres« (str. 53). 

Treven in Treven (2011, str. 53) menita, da je glasba bila vedno način sproščanja, veselja in 

razcveta ter da je sicer primerna za sprostitev vsaka zvrst glasbe, če se ustrezno določi čas 

trajanja poslušanja glasbe in se zvrst prilagoditi okoliščinam in razpoloţenju. Umirjena glasba, 

po navedbah avtoric »odganja skrbi in napolni duha z mirom in harmonijo«. Tudi narava nam 

ponuja čudovito glasbo (petje ptic, lom valov na obali in šuštenje listja v vetru skrivajo v sebi 

harmonijo, česar pogosto ne opazimo), če ji le dobro prisluhnemo, še navedeta. Avtorice 

navajajo, da je kakovostna izbira instrumentalne glasbe, ki ustreza danemu razpoloţenju v 

nekem trenutku, naloţba v dobro počutje in deluje protistresno. Lahko gre za klasično, 

moderno ali religiozno glasbo (vendar ne sme biti prehitra). Navajata, da se je potrebno 

izogibati glasbi, ki v poslušalcu prebuja spomine, pa tudi glasbi z besedilom, saj poslušalca 

prisili, da ji sledi.  

Kot najbolj učinkovit način poustvarjanja z glasbo navedeta to, ki jo ustvarja posameznik sam. 

»Pesem je močno protistresno oroţje« (Treven in Treven, 2011, str. 54), saj lahko pojemo 

kjerkoli. Poudarita (prav tam), da je potrebno, kadar pojemo: » … nadzorovati dihanje, saj se 

tako sprostimo in oddaljimo od vsakdanjih problemov, hkrati pa izvajamo masaţo celotnega 

telesa, ki jo povzroči tresenje glasilk in zračnih tokov: skrbi se oddaljijo, ţivčna napetost in 

čustvene blokade izginejo« (str. 54). Tudi ni pomembno, da je petje pravilno, temveč da 

posameznik poje, saj na njega vplivajo »zvočne vibracije«. Navedeta še, da je dobro, če 

vsakodnevno prepevanje preide v navado (Treven in Treven, 2011, str. 54). 

 

5. 2. 10 Spanje 

 

Looker in Gregson (1993) sta zapisala: »Spanje je bistveno za preţivetje, zdravje, dobro telesno 

in psihično pripravljenost« (str. 159). V nadaljevanju navajata, da je bolj kot dolţina spanja 

pomembna kakovost spanja ter da lahko premalo ali preveč spanja povzroči tudi razdraţljivost 

in poslabšanje duševnih sposobnosti. Odraslih naj bi v večini spali sedem ali devet ur na dan,so 

pa tudi posamezniki, ki jim zadostuje pet ur nočnega počitka (prav tam, 159). Moten spanec je 
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sicer lahko eden prvih kazalcev neobvladovanja stresa. Preden pa do motenega spanca pride, se 

je potrebno zavedati, da nam lahko spanje pomaga pri obvladovanju stresa (Boţič, 2003). 

Dovolj ur nemotenega spanja je predpogoj za učinkovito okrevanje po delovnem dnevu in 

delovanju. Pri ljudeh, ki delajo prekomerno, pa je spanec nujen in bolj pomemben od dela 

(Starc, 2007). 

 

Da bo spanje kvalitetno, Boţičeva (2003) in Looker in Gregson (1993, str. 159) predlagata 

naslednje korake:  

 

 opustimo spanje ali dremanje čez dan ali zvečer;  

 čez dan se dobro razgibajmo; 

 pred spanjem se odpovejmo kofeinu (kavi, čaju, kokakoli), alkoholu in obilni večerji; 

 pri spanju ohranjajmo določen red: pojdimo spat in vstajajmo vedno ob isti uri; 

 ugasnimo televizor, pred spanjem popijmo kozarec toplega mleka (v mleku je triptofan, 

ki deluje uspavalno), umijmo si zobe in v postelji preberimo kako zgodbico ali odlomek 

iz knjige; 

 če nam misli kar naprej preskakujejo in se nočejo umiriti, vstanimo in si še enkrat 

privoščimo kozarec toplega mleka. Ko se bomo nekoliko umirili, se vrnimo v posteljo 

in se spomnimo kakšnega prijetnega dogodka, pri katerem smo se počutili popolnoma 

varni. V mislih si ga ţivo predstavljajmo in se skoncentrirajmo nanj (prav tam).  

 

5. 2. 11 Prehranjevalne navade  

 

Treven in Treven (2011) navedeta: »Eden najučinkovitejših načinov za premagovanje stresa je 

skrb za ohranjanje telesne in duševne čilosti. Tako zmanjšamo moţnost, da bomo zaradi hudih 

obremenitev zboleli« (str. 55).  

S pravilno prehrano in z rednim kardiovaskularnim treningom je moč dobro skrbeti za zdravje. 

Vendar sta intenzivna pridelava in uporaba večjih količin kemičnih substanc v poljedelstvu 

razloga, da je pomanjkanje pomembnih elementov v zemlji in v pridelkih vse večje, kar 

kakovostno prehrano onemogoča (Treven in Treven, 2011, str. 56).  

Treven (2005, str. 71) navaja, da v drţavah, v katerih uporabljajo manj soli, ne poznajo teţav z 

visokim pritiskom. Tudi pretirano uţivanje sladkorja je lahko neugodno, saj zaradi 

zmanjševanja sladkorja v krvi povzroča hujšo utrujenost in razdraţljivost. Podobno velja za 

maščobe, saj te povzročajo razna bolezenska stanja. Ţe Sterle (1987) je zapisal, da je za zdravo 

ţivljenje in preprečevanje prezgodnjega staranja vredno upoštevati nekaj temeljnih navad, ki 

so:  

 

 sol uporabljajmo v majhnih količinah; 

 čim manjkrat jejmo belo moko, sladkor, ţivalske maščobe, mastno meso, konzerve in 

rumenjake; 

 uţivajmo dovolj vitaminov in mineralov; 

 pijmo veliko vode; 

 vsak dan pojejmo tri glavne obroke in dva vmesna;  
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 vsak dan uţijmo dve vrsti ţitaric, sir, kuhan krompir in tri različne plodove, skladno z 

letnim časom (prav tam).  

 

5. 2. 12 Upravljanje časa  

 

Mnogi ljudje ne znajo dobro izkoristiti časa in niso zmoţni opraviti vsega, kar so si zadali za 

posamezen dan ali teden, kar se v času, ki ga ţivimo, lahko hitro pripeti. Na pomen kvalitetne 

organizacije časa opozorita tudi Youngs (2001a) in Selič (1999), ki slednje umeščata med 

pomembne elemente preprečevanja stresnih situacij. Razlogi, da pogosto zmanjkuje časa, se 

največkrat nahajajo v slabem razporejanju časa, ki ga namenjajo za različne dejavnosti. Treven 

in Treven (2011) poudarita: »Ustrezno organiziran posameznik lahko opravi dvakrat več nalog 

kot tisti, ki je slabo organiziran« (str. 57). 

Obveznosti v domačem, delovnem in druţbenem okolju lahko povzročajo, da nam časa 

konstantno primanjkuje. Da čas laţje razporejali konstruktivno navajamo pomembnejša načela 

upravljanja časa po Macanu (1994, v Treven in Treven, 2005, str. 72): 

  

 vsak dan si napišite seznam aktivnosti in nalog, ki jih ţelite opraviti; 

 namenite prednost nalogam, ki so nujne in pomembne; 

 načrtujte aktivnosti v skladu s prednostnim vrstnim redom; 

 upoštevajte vaš dnevni cikel in opravite najzahtevnejše aktivnosti takrat, ko ste najbolj    

učinkoviti in imate največ energije (prav tam).  

 

Kakovostno upravljanje časa ima nadvse velik pomen v delovnem okolju, v katerem nas mnogi 

dogodki odvračajo od opravil, ki so prioritetna. Navedeno je lahko za posameznika intenziven 

stresor, kar pa lahko preprečimo z nadzorom nad lastnimi aktivnostmi. Ferner (1995, v Treven 

in Treven, 2011, str. 57) navaja tri osnovna pravila, ki bi jih naj upoštevali, in sicer da: 

 

 določimo prioritete in se jih strogo drţimo; 

 ne dovolimo drugim, da nas ovirajo; 

 delegiramo naloge drugim (prav tam).   

 

V nadaljevanju Ferner (1995, v Treven, 2005) poudari, da si je pri določanju prioritet potrebno 

postaviti naslednja vprašanja: »Katere aktivnosti so zame najpomembnejše? Katere lahko 

počakajo? Če se kaj pojavi nepričakovano, ali lahko počaka na moj odziv ali zahteva takojšnjo 

pozornost? Dejavnosti naj bodo predvsem takšne, da omogočajo dosego naših ciljev« (str. 72). 

Nekaterim ne uspe uresničiti zastavljeni ciljev predvsem zato, ker  nimajo določenih prioritet. 

Zaradi tega pogosto opravijo tiste, ki jih je najlaţje opraviti oz. tiste, ki so zanimivejše ali celo 

tiste, za katere drugi ţelijo, da jih opravijo.  

Mnogi zaradi ustreţljivosti dopustijo drugim, da jih odvrnejo od lastnega cilja, s čimer si 

povzročajo dodaten stres. Dovolj bi bilo ţe, da bi posamezniku, ki pričakuje od nas, da 

opravimo neko nalogo zanj, prijazno pojasnili, zakaj nečesa ne moremo opraviti. Treven (2005) 

meni, da je tudi čas za pogovor treba posebej določiti in preprosto reči na primer: »Zdaj sem 

zaseden, ker moram dokončati neko delo. Bi se lahko morda o tem pogovorila v odmoru za 

malico?« (prav tam, str. 73). Avtorica poudari pomen delegiranja manj zahtevnih nalog drugim, 
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kar nam omogoča, da se sami pozorneje posvetimo nalogam, ki so nam prioritetne. Pomembno 

pri tem je oceniti, ali je posameznik, ki mu nalogo prenesemo, sposoben to prevzeti (prav tam). 

 

5. 3 Strategije spoprijemanja in obvladovanja stresa v vzgoji in izobraževanju 

 

Splošne strategije obvladovanja stresa, ki smo jih navedli (v poglavju 5), se lahko uporabljajo 

tudi pri učiteljih v šolah in strokovnih delavcih v vrtcih. Ker pa gre pri obvladovanju stresa 

predvsem za aktivnosti, s pomočjo katerih se krepimo tako fizično kot duševno, se je treba 

zavedati, da je v kontekstu obvladovanja stresa v izobraţevalni instituciji potrebna poleg 

psihofizičnih sposobnosti tudi komponenta kompetenc čim širšega spektra in profesionalnosti v 

ravnanju, da preprečimo nastanek nepotrebnih stresorjev, ki bi lahko izhajali iz 

neprofesionalnosti oz. neznanja v procesu vzgoje in izobraţevanja.  

V nadaljevanju navajamo še nekatere specifične strategije, ki pripomorejo k obvladovanju 

stresa v delovnem okolju učitelja in strokovnega delavca vrtca. 

Youngs (2001a) zapiše, da se s stresom najbolje spoprijemajo tisti učitelji in strokovni delavci, 

ki so »dovolj proţni, da se lahko prilagodijo stresorjem okoli sebe« (str. 47). Navede še 

najpogostejše njihove lastnosti, in sicer: si znajo vzeti čas zase, ţivijo uravnoteţeno, učijo se 

obvladovati stres, ne dovolijo, da bi jih prestrašili, poiščejo si pomoč, v kolikor presodijo, da jo 

potrebujejo. Kot pomembno orodje pedagoškega delavca navaja nadzorovanje lastnih čustev, 

kjer izpostavi kot ključno zmoţnost, da ugotovimo, kako zaznavamo dogodke okrog sebe. 

Avtorica poudari, da so misli in čustva odvisni od nas, saj jih nadzorujemo. Opozori, da našega 

vedenja ne določa le dogodek, na katerega se odzivamo, temveč naše mišljenje o njem. Kot 

učinkovite načine spoprijemanja s stresom za pedagoške delavce predlaga t. i. »ustavljanje 

misli«, kar lahko storimo, kadar naše misli delujejo v nasprotju z našimi ţeljami. Na ta način 

bomo nefunkcionalno (negativno) razmišljanje zaustavili. V podobnem kontekstu predlaga t.i. 

»preoblikovanje sporočil«, s čimer spreminjamo negativne misli v pozitivne. Spreminjanje in 

preoblikovanje mišljenja predstavljata pomembne spretnosti za spoprijemanje in obvladovanje 

stresa pri pedagoških delavcih. Zavedanje, da z mislimi vplivamo na svoje vedenje in na svoj 

odziv na situacijo, je zelo pomembno (prav tam). 

Avtorica Youngs (2001a) poudarja, kako pomembno je, da pedagoški delavec zaščiti svojo 

samopodobo, saj lahko nizka samopodoba omejuje moči za spoprijemanje s stresom. Meni, da 

mora biti samopodoba učinkovitega pedagoga pozitivna. Ta po eni strani določa, kaj bomo v 

ţivljenju dosegli, po drugi pa oblikuje naša ţivljenja. Avtorica samopodobo pojasni s »sliko 

naše lastne vrednosti, celotne podobe našega zaznavanja lastne osebnosti« (str. 54). 

Youngs (2001a, str. 55) navede šest prvin, iz katerih je sestavljena samopodoba in zaradi 

katerih se s stresom spoprijemamo kakovostno ali pa ne in bi jih morali pedagoški delavci 

opolnomočiti. Te so: občutek fizične varnosti, občutek čustvene varnosti, občutek identitete, 

občutek pripadnosti, občutek kompetentnosti in občutek poslanstva. Navaja, da nam pozitivna 

samopodoba ni dana, temveč se razvija. Poudari, da samopodoba močno vpliva na psihološko 

ranljivost posameznika ali trdnost ter na sposobnosti oz. nezmoţnosti in vzporedno vpliva na 

obvladovanje stresnih situacij. Podrobno opredeli še ostale dejavnike, ki vplivajo na to, kakšne 

strategije bo nekdo uporabil oz. koliko bo pri tem uspešen. Navede podporo v delovnem okolju 

pedagoškega delavca, ki lahko znatno omili učinke stresa. Podporo v zasebnem ţivljenju, ki je 
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ključna, ko potrebuje posameznik pomoč v stresnih trenutkih. Učinkovite spretnosti 

komunikacije, ki lahko preprečujejo in zmanjšajo stres, če so iskrene, odprte in odraţajo skrb in 

pristnost. Sem prišteva razumevanje in aktivno poslušanje med vsemi vključenimi v delovnem 

okolju.  

V nadaljevanju avtorica omeni, da pedagoški delavec, ki ve, da svoje delo dobro opravlja, 

občuti manj stresa, kot tisti, ki čuti, da njegovo delo ne prinaša dobrih rezultatov. V 

nadaljevanju navaja pomen  filozofije pedagoškega delavca, ki je odsev njegovih prepričanj in 

vrednot. Filozofija nam sporoča, kaj ţelimo doseči s poučevanjem (vzgajanjem), opredeljuje in 

pojasnjuje našo vlogo in vodi naše izbiro strategij pri doseganju vzgojnih ali učnih ciljev. 

Zaradi razumevanja lastne filozofije, ki vodi naša dejanja in povečuje učinkovitost, je tudi 

raven stresa niţja (prav tam, str. 72–75). 

Juul in Jensen (2009) poudarjata pomen prevzemanja osebne odgovornosti pedagoga. Osebno 

odgovornost razumeta kot sposobnost in ţeljo posameznika, da prevzame odgovornost za svojo 

integriteto. Omejujeta se na trditev, da je za individualno občutenje kakovosti ţivljenja in 

razmerij z drugimi ljudmi zelo pomembno, ali smo pripravljeni prevzeti aktivno osebno 

odgovornost ali pa se povsem prepuščamo pričakovanjem drugih oz. kulturnim in subkulturnim 

konvencijam. 

Slivar (2013) navaja, da raziskave kaţejo, da so odzivi na obremenitev odvisni od tega, ali 

okoliščino, ki je obremenilna, zaznavamo kot izziv ali kot groţnjo oz. izgubo. V primeru izziva 

doţivljamo okoliščino kot nekaj privlačnega in dobrodošlega. Medtem pa v primeru groţnje oz. 

izgube to doţivljamo kot nekaj negativnega, kar sproţa negativna čustva, kot so nemoč, jeza, 

zaskrbljenost, obup, strah idr. 

Lazarus in Folkman (1984, v Slivar, 2013, str. 76) opredeljujeta dva načina/strategiji 

spoprijemanja, ki sta v vsakdanjem ţivljenju pogosto prisotni. Ti sta: 

 spoprijemanje, ki je usmerjeno v reševanje ali spreminjanje problemov, ki povzročajo 

stres – usmerjenost na problem in  

 spoprijemanje, ki je usmerjeno v uravnavanje emocionalnih odgovorov – usmerjenost v 

čustva (prav tam). 

 

Selič (1999) navaja, da je ustreznost oz. izbira načina reševanja stresne okoliščine odvisna od 

tega, katera bo pripeljala do boljšega izida. 

Slivar (2013, str. 77) meni, da se za problemsko usmerjeno spoprijemanje posameznik odloča, 

kadar je stresna ocena »izziv« oz. kadar ocena vključuje moţnost spreminjanja okoliščine, saj 

je ta strategija spoprijemanja zelo podobna strategijam reševanja problemov in je praviloma 

uspešna. Pri spoprijemanju usmerjenem na problem skuša posameznik, ki je v teţavah, 

spremeniti poloţaj tako, da: 

 opredeli problem,  

 išče alternativne rešitve, 

 tehta rešitve glede ne negativne in pozitivne posledice, 

 išče informacije o tem, kako naj ukrepa, 
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 se vzdrţuje impulzivnih in nezrelih reakcij, 

 se sooča z osebami ali osebo, ki so povzročile drugemu teţave (prav tam).  

 

Strategije spoprijemanja so lahko usmerjene tudi v uravnavanje čustev, kar je običajno manj 

učinkovito in po Slivarju (2013) ne prinaša dobrih rešitev kritičnega poloţaja, saj se pojavlja 

takrat, ko je ocena problema v smislu, da ni ničesar mogoče spremeniti in se pojavlja pogosteje 

pri oceni »škoda/izguba« in »groţnja«. Lazarus in Folkman (1984, v Slivar, 2013) delita 

strategije spoprijemanja, ki so usmerjene v uravnavanje čustev, v dve skupini. Značilno za obe 

strategiji spoprijemanja je samozaslepitev ali samoprevara, saj posamezniki s temi strategijami 

vzdrţujejo upanje, optimizem, zanikajo pa obstoj dejstev in se pretvarjajo, da se ni nič zgodilo 

ter nočejo priznati boleče resnice itd. Prav zadnjemu sluţi tudi obrambno vedenje, saj se obe 

področji do neke mere prekrivata (prav tam, str. 77).  

Kot smo ţe omenili, na stres v enakih okoliščinah ne odreagiramo vsi enako, kar velja tudi za 

učitelje (Slivar, 2013). Zato, če ţelimo ugotoviti namen ali cilj adaptacije, moramo poznati 

koncept njihovega jaza. Pollard (1982, v Slivar, 2013, str. 78) omenja različne strategije 

preţivetja pri učiteljih, kot so: pogajanje, bratenje, rituali, rutine, odsotnost, umik idr. Pri 

proučevanju uporabe strategij učiteljev je bil pozoren na dvoje: 

 na pomen strategij spoprijemanja pri doseganju konsenza v odnosu učitelj-učenec, med 

njegovo kulturo in zahtevami institucije in  

 na pomen jaza pri spoprijemanju s stresom (prav tam). 

 

Troman in Wods (2001, v Slivar, 2013) poudarita pomen jaza pri spoprijemanju. Spoprijemanje 

definirata kot ohranjanje ali doseganje osebnega nadzora nad aktivnostmi v primeru soočenja z 

groţnjo destabilizacije. Gre za zbiranje moči iz treh virov: jaz, drugi in skupina. V kolikor 

stiske učitelja izhajajo v veliki meri iz makrostruktur (npr. reforma šolskega sistema) in jih 

institucije generirajo, se najprej pojavi spoprijemanje na ravni jaza, sledi spoprijemanje na 

institucionalni ravni kot povezovanje z drugimi in na koncu se posameznik poveţe še s širšo 

skupino (npr. sindikati). Avtorja ločita tri glavne skupine strategij spoprijemanja s stresom: 

generiranje in uporaba osebnih virov, ki vključuje distanciranje, samodoločenost (strategija, pri 

kateri se posameznik odloči, da bo premagal teţave in prišel nazaj na delo), ponovno 

oblikovanje perspektiv (ponovno ovrednotenje lastnih prioritet) in doseganje ravnoteţja 

(telesnega in duševnega) ter branje in pisanje (npr. dnevnika o stresu). Druga skupina strategije 

je iskanje zavezništva ali oblikovanje skupin. Vključuje iskanje podpore in zaveznikov pri 

druţini, zdravniku, sindikalnem zaupniku. Tretja skupina strategij oblikovanja skupin vključuje 

povezovanje učiteljev pod stresom v večje skupine oz. mreže in izvajanje kolektivnih aktivnosti: 

samopomoč, seznanjanje javnosti, odprti telefon, svetovanje ipd. S svojimi aktivnostmi naj bi 

tovrstne skupine vplivale na spremembe v šolskem sistemu, kar bi posledično vplivalo na 

zmanjševanje stresa (prav tam, str. 78).    

Slivar (2003) je v svoji študiji opravljeni med gimnazijskimi učitelji ugotovil, da prevladuje 

predvsem uporaba dveh načinov spoprijemanja. Najizrazitejša je uporaba iskanja socialne 

pomoči, kjer gre za srečanja v zbornici neposredno po končani uri, ki omogočajo takojšnjo 

refleksijo s sodelavci, ki dobro poznajo problematiko šole (problematične dijake, pomanjkanje 

opreme, neustrezni načini ravnanja vodstva šole ipd.). Sodelavci tudi v veliki meri razumejo 
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stiske kolegov in temu ustrezno dajo konkretne nasvete za rešitve, zaradi česar se intenziteta 

stresa zmanjša. Na ta način učitelji pod stresom tudi spoznavajo, da imajo široko podporno 

mreţo in niso sami s teţavami. Poleg uporabe prej navedenega načina spoprijemanja pa je za 

učitelje pod stresom značilno tudi izogibanje oz. umikanje stresnim situacijam, ki se kaţejo v 

pričakovanju, da bo problem izginil sam po sebi. Učitelj v tem primeru zanika problem, ne 

sprejme dejstva, da se je to zgodilo prav njemu ter  se v navideznem izboljševanju počutja 

začne vesti tvegano: se zateka k uţivanju alkohola, hrane ipd. Avtor strategijo poimenuje 

domišljijski beg iz stresnega poloţaja. Oba načina uvrsti v način spoprijemanja, ki je usmerjeno 

na uravnavanje emocij in ne vključuje aktivnega poseganja v spreminjanje realnosti stresne 

okoliščine (prav tam). 

Spoprijemanje s stresom, ki ga povzročajo učenci, je Blase (1986, v Slivar, 2013, str. 79) 

razdelil v skupini soočanja in prilagajanja. Strategije soočanja so usmerjanje v zmanjšanje 

pomena zaznanih zunanjih virov stresa ali v njihovo odstranjevanje (odstranitev učenca iz 

razreda, grajanje učenca, pogovor o vedenju, ignoriranje, klicanje staršev ipd.). Strategije 

prilagajanja so usmerjene k ravnanju s posledicami za učitelja: opuščanje določenih dejavnosti 

pri pouku, angaţiranje pri delu do določene mere ipd. Po Lewisu (1999, prav tam, str. 80) se 

učitelji z nedisciplino učencev največkrat spoprijemajo na pet načinov: 

 pogovor s sodelavci in medsebojna podpora, 

 izdelava načrta aktivnosti, 

 dodatno angaţiranje pri pouku, 

 skrb za to, kaj se bo zgodilo in  

 izboljšanje odnosov s sodelavci (prav tam). 

 

Na podlagi raziskovanja stresa pri angleških srednješolskih učiteljih Kyriacou (1980, v Slivar, 

2013) opisuje spoprijemanje s stresom kot izraţanje občutij, iskanje podpore, premišljeno 

ukrepanje in misliti na druge stvari. Izhajajoč iz tega učitelji pri spoprijemanju s stresom 

največkrat skušajo »gledati realno na stvari«, »izogniti se konfrontacijam« in »sprostiti se po 

delu«.  

Rezultati raziskav drugih avtorjev (Borg, 1990, Freeman, 1987, Wilkinson, 1988, Spooner, 

1984, v Slivar, 2013, str. 71) kaţejo v podobno smer, saj so najpogostejši odgovori učiteljev, 

kako se spoprijemajo s stresom, da »gledajo realno na stvari«, »poskusijo takoj ukrepati glede 

na razumevanje problema«, prisotna je tudi afirmacija v smeri »razmišljaj objektivno o 

poloţaju in nadzoruj čustva« ter »razvijati realna pričakovanja« (prav tam). 

Raziskava pri novozelandskih osnovnošolskih učiteljih pa je pokazala pet novih dejavnikov 

spoprijemanja. Avtor Dewe (1985, v Slivar, 2013, str. 81) jih je poimenoval: »poskušati preseči 

poloţaj«, »racionalno vedenje, usmerjeno na nalogo«, »prilagajanje konservativnega pristopa 

pri poučevanju«, »uporaba podpore sodelavcev« in »poskušati gledati realno na stvari« (prav 

tam). 

Slivar (2013, str. 83) navaja, da dosedanje ugotovitve kaţejo, da niso uspešni tisti pristopi, ki so 

usmerjeni samo na posameznika ali samo na organizacijo, kakor tudi tisti ne, ki stavijo na le en 

pristop, na primer na mišično relaksacijo ali na zdravo prehrano. V nekaterih primerih se 
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dokazuje, da so ukrepi usmerjeni v posameznika bolj učinkoviti, ko gre za psihične teţave, 

ukrepi usmerjeni v organizacijo pa so bolj učinkoviti za zmanjšanje delovnega stresa. 

Iz navedenega avtor sklepa, da so uspešni tisti pristopi, ki se lotevajo obvladovanja stresa 

celostno, v smislu kombinacije različnih tehnik in strategij, tako na individualni ravni kot na 

organizacijski in sistemski ravni. Pri tem je potrebno upoštevati tudi primernost posameznih 

pristopov glede na lastnosti posameznika, organizacije ali celo poklica. Zaradi raznolikosti  

posameznikov in števila zaposlenih, specifike okolja (podeţelje ali mesto), ki delujejo v 

instituciji, je potreben kompleksen pristop boja proti učinkom stresa ali kot navaja Slivar 

(2013): »enak cilj, vendar različni pristopi za doseganje tega cilja« (str. 83). 
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EMPIRIČNI DEL  

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Osrednji namen raziskovalnega dela je raziskati mnenje anketiranih strokovnih delavcev v 

vrtcih glede duševnega zdravja, predvsem doţivljanja negativnega stresa
8
 in vzrokov za stres 

ter njegovo obvladovanje na delovnem mestu. Gre za problematiko, ki je bila deloma – 

predvsem takratna razširjenost, vzroki in nekateri vidiki poklicnega stresa ţe raziskana v 

novembru leta 2008 (Slivar, 2009). S ponovitvijo raziskave bi dobili vpogled v to, kakšno je 

mnenje anketiranih strokovnih delavcev v vrtcih na tem področju ter kakšne so razlike od leta 

2008, ko je v Sloveniji nastopila gospodarska kriza. Poleg tega bomo preučili, kakšno mnenje 

imajo anketiranci na splošno o svojem duševnem zdravju in tvegano stresno vedenje ter kakšno 

je njihovo mnenje o potrebi po vzpostavitvi programov za obvladovanje stresa med 

strokovnimi delavci v vrtcih v Sloveniji, kar pa do sedaj še ni bilo raziskano. 

Utemeljitev 

Tema je aktualna in pomembna, saj je dobro počutje in obvladovanje negativnega stresa 

ključno za kakovost in učinkovitost izvajanja vzgojno-izobraţevalnega procesa, za zmanjšanje 

odsotnosti z dela zaradi bolezni, zapustitev poklica in vpliva na zadovoljstvo strokovnih 

delavcev v vrtcu ter kvaliteto ţivljenja nasploh. Raziskava bo dala tudi moţnost vpogleda v 

stališča do programov obvladovanja stresa in do tega v katerih primerih bi se jih strokovni 

delavci vrtca udeleţili. 

V raziskavi se bomo poleg domače in tuje literature opirali tudi na lastne, tj. skozi leta 

pridobljene in reflektirane delovne izkušnje. 

Z raziskavo o obvladovanju stresa ţelimo prispevati k novim spoznanjem na področju 

obvladovanja stresa in posledično k večji kakovosti in učinkovitosti delovanja pedagoških 

delavcev predšolske vzgoje ter k razvoju predšolske vzgoje. Rezultati nam bodo dali moţnosti 

za pripravo smernic za delo na tem področju v prihodnje. 

 

 

 

 

  

                                                             
8 V nadaljevanju besedila bo za pojem negativni stres uporabljen izraz stres.  
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7 CILJI RAZISKAVE 

 

V raziskavi se bomo osredinili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako strokovni delavci v vrtcu ocenjujejo svoje zdravje in duševno zdravje oz. 

zadovoljstvo? 

 

2. Kako stresno strokovni delavci vrtca ocenjujejo svoje delo (primerjava z rezultati 

raziskave Slivar iz leta 2008)? 

 

3. Kateri so najpogostejši vzroki/stresorji, ki povzročajo negativni stres v delovnem okolju 

vrtca? 

 

4. Kako negativni stres vpliva na ţeljo/namero/teţnjo po opustitvi poklica? 

 

5. V kolikšni meri bi se udeleţenci raziskave udeleţili programov za obvladovanje 

negativnega stresa in pod katerimi pogoji? 

 

7. 1 HIPOTEZE 

 

Zastavili smo si naslednje osnovne hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Večina strokovnih delavcev svoje zdravje ocenjuje kot dobro in meni, da ima 

dobro duševno zdravje. 

Hipoteza 2: Večina strokovnih delavcev ocenjuje svoje delo kot močno stresno. Odstotek teh je 

v primerjavi z raziskavo iz leta 2008 višji. 

Hipoteza 3: Predvidevamo, da bodo odgovori anketiranih glede na odstotek intenzivnosti 

(intenzitete) povzročiteljev stresa najpogosteje izpostavili pedagoško delo, ki vključuje 

ukvarjanje z nemirnimi, vedenjsko zahtevnejšimi otroki, nedisciplino, z motiviranjem otrok za 

dejavnosti ter spoprijemanje s starši, ki se prekomerno vmešavajo v strokovne zadeve.  

Hipoteza 4: Namera po zapustitvi poklica se bo izraţala v večji meri pri delavcih, ki ocenjujejo 

svoje delo kot zelo stresno. 

Hipoteza 5: Večina udeleţencev raziskave bi se udeleţila programov za obvladovanje stresa, v 

kolikor bi bili izvedeni na delovnem mestu (npr. v času odmora). 

8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Za izvedbo empiričnega dela raziskave bomo uporabili deskriptivno ter kavzalno 

neeksperimentalno metodo in kvantitativni raziskovalni pristop. 
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8. 1 VZOREC 

 

V vzorec raziskave so zajeti strokovni delavci, vzgojitelji-ce – vodje oddelkov in vzgojitelji-ce 

– pomočnice/ki oddelkov, zaposleni v naslednjih vrtcih: OŠ Lenart – enota vrtec, Vrtec Ţalec, 

Vrtec Velenje, Viški vrtci, Vrtec Vodmat, Vrtec Polzela. Vprašalniki so bili dodatno poslani še 

drugim strokovnim delavcem, zaposlenim v slovenskih vrtcih, katerih e-mail naslove smo si 

pridobili s pomočjo zveze na ZRSŠ. Način vzorčenja je ne-slučajnostni, priloţnostni. 

 

Demografski podatki vzorca 

 

V nadaljevanju bomo prikazali podatke o populaciji strokovnih delavcev vrtca, ki so bili 

vključeni v našo raziskavo, torej vzgojitelj-e/-ice – vodje oddelkov in vzgojitelj-e/-ice – 

pomočnik-e/-ce. Zajeti vzorec bomo opredelili po spolu, starosti, stopnji izobrazbe ter letih 

zaposlenosti v vzgoji in izobraţevanju. Podali bomo podatke o delovnem mestu, ki ga opravlja 

posamezni anketirani, tedensko pedagoško obveznost ter kolikšen deleţ vzgojiteljic opravlja 

funkcijo vodje aktiva (preglednica 3). 

 

Preglednica 3: Demografski podatki vzorca 

Demografski podatki Število (N) Odstotek (%) 

Spol   

ţenski 199 99,0 % 

moški 1 1,0 % 

Skupaj  200 100 % 

Starost   

do 24 let 6 3,0 % 

od 25 do 34 let 70 35,0 % 

od 35 do 44 let 51 25,5 % 

od 45 do 54 let 50 25,0 % 

od 55 let in več 23 11,5 % 

Skupaj  200 100 % 

Stopnja izobrazbe   

srednja 74 37,0 % 

visoka 98 49,0 % 

univerzitetna ali več 28 14,0 % 

Skupaj  200 100 % 

Leta zaposlenosti v vzgoji in izobraževanju 

od 1 do 3 let 11 6,7 % 

od 4 do 6 let 39 23,6 % 

od 7 do 18 let 44 26,7 % 

od 19 do 30 let 40 24,2 % 

od 31 do 40 let 31 18,8 % 

Skupaj 165 100 % 

 

Po pričakovanjih v vzorcu prevladujejo ţenske, saj je v vrtcih tudi zaposlenih več ţensk 

(SURS, 2014). Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika je sodeloval le 1 (1 %) moški. 

Povprečna starost strokovnih delavcev je bila 39,6 let. Skoraj polovica, in sicer 98 (49 %) 

anketiranih, ima visoko izobrazbo. Slednje je sicer pričakovano, saj je vprašalnik rešilo več 
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vzgojiteljic – vodij oddelka kot vzgojiteljic – pomočnic. Srednješolsko izobrazbo ima 74 (37 

%) anketiranih, 28 (14 %) pa jih ima univerzitetno izobrazbo ali specializacijo. Povprečje let v 

vzgoji in izobraţevanju oz. delovna doba je 17,3 let. 

Preglednica 4 prikazuje podatke o delovnem mestu, in sicer kolikšen deleţ anketiranih 

strokovnih delavcev je zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelja vodje oddelka in kolikšen 

deleţ na delovnem mestu vzgojitelja pomočnika. 

Preglednica 4: Podatki o delovnem mestu anketiranih strokovnih delavcev 

Delovno mesto Število (N) Odstotek (%) 

Vzgojitelj – vodja oddelka 127 67,0 % 

Vzgojitelj  –  pomočnik 63 33,0 % 

Skupaj 190 100 % 

 

Vzgojiteljev – vodij oddelkov je 127, kar predstavlja 67 % vseh anketiranih. Od teh opravlja 

delovne naloge vodje aktiva 35 (25 %) vzgojiteljev – vodij oddelkov. Vzgojiteljev – 

pomočnikov je 63, kar predstavlja 33 % anketiranih. 

Dnevna pedagoška obveznost anketiranih vzgojiteljev – vodij oddelkov je (v skladu z zakonsko 

določenimi obveznostmi) 6,5 ure dnevno, tedensko to pomeni 32,5 ure neposrednega dela v 

oddelku za vzgojitelje – vodje oddelkov (vštet je odmor). Vzgojitelji – pomočniki imajo  7,5 

ure dnevne pedagoške obveznosti, kar pomeni tedensko 37,5 ure neposrednega dela v oddelku 

(vštet je odmor). 

Pri manjšem deleţu anketiranih strokovnih delavcev je dnevna pedagoška obveznost v ustanovi 

višja in sicer v vrtcih, kjer delajo v okviru koncepta rekonceptualizacije delovnega časa. V teh 

primerih vzgojitelji vodje oddelkov ne delajo neposredno z otroki več kot je v skladu z 

zakonskimi opredelitvami, temveč imajo podaljšan delovni čas, da načrtujejo vzgojno-

varstveno delo v ustanovi. Po načrtovanju se vrnejo v oddelek, ker tako narekujejo potrebe (več 

na str. 52). Dnevna delovna obveznost vzgojitelja – vodje oddelka v ustanovi obsega v tem 

primeru 7,5 ure, torej 37,5 tedensko.   

Anketirani strokovni delavci navajajo poleg rednih obveznosti v vrtcu v povprečju na mesec še 

13,7 ure dodatnih pedagoških obveznosti. Nekateri anketirani vodje oddelkov (teh je bilo 23) pa 

so navedli tudi med 30 in 66 ur dodatnih pedagoški obveznosti. Ena izmed vzgojiteljic – vodij 

oddelkov je navedla kar 80 dodatnih pedagoških ur na mesec, po nazivu je svetnica z 32-imi 

leti delovne dobe v vzgoji in izobraţevanju. Med dodatne pedagoške obveznosti spadajo: 

strokovni aktivi, pedagoške konference, formalna in neformalna srečanja s starši, pogovorne 

ure, interesne dejavnosti in drugo.  

V samostojnih vrtcih je zaposlenih 58 % anketiranih strokovnih delavcev, ostali so zaposleni v 

vrtcih, ki sodijo pod okrilje OŠ (42 %).  
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8. 2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV IN UPORABLJENIH KAZALNIKOV 

 

V okviru raziskave je bilo po elektronski pošti poslanih 1000 anketnih vprašalnikov, in sicer 

zaposlenim strokovnim delavcem navedenim v opisu vzorca. Ustrezno izpolnjenih 

vprašalnikov se je zbralo 200, kar predstavlja 20 % vseh razposlanih. Odzivnost v navedenem 

številu je bila pričakovana in je zadovoljiva. V analizo je bilo vključenih vseh 200 

vprašalnikov. Nekateri izmed njih niso bili v celoti izpolnjeni, vendar so kljub temu ustrezali, 

saj so anketiranci odgovorili na vprašanja, ki so bila potrebna za odgovore na postavljena 

raziskovalna vprašanja. Število odgovorov na nekatera vprašanja anketnega vprašalnika zato 

variira (med 200 in 85).  

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 15. maja 2014 in je bilo zaključeno 9. julija 2014. 

Za zbiranje podatkov smo uporabili naslednje inštrumente: 

− strukturiran vprašalnik avtorja Branka Slivarja (2009), ki obsega štiri sklope:  

1. demografski podatki 

2. vrtec kot vir stresa 

3. počutje na delovnem mestu 

4. zadovoljstvo z delom (skupno število vprašanj v zajetju vseh sklopov je 150); 

− tri vprašanja o stresu iz CINDI raziskave iz leta 2012; 

− dve vprašanji o zdravju in sreči iz evropske raziskave o kvaliteti ţivljenja; 

− ocena duševnega zdravja (angl. Mental Health Index); 

− vprašanja o tem, ali bi se sodelujoči udeleţili programov za obvladovanje stresa in v katerih 

primerih. 

Razen zadnjega vprašanja (zadnja alineja) so vsi inštrumenti ţe bili pilotirani in uporabljeni v 

raziskavah, zato našega vprašalnika nismo pilotirali. Za uporabo strukturiranega vprašalnika 

Branka Slivarja smo pridobili dovoljenje avtorja. Ostali vprašalniki so javno dostopni. 

 

8. 3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Obdelava vprašalnika in njegova interpretacija sta izvedeni na nivoju deskriptivne statistike, 

kvantitativne analize. Rezultate raziskave smo statistično analizirali z računalniškim 

programom SPSS. Izračunali smo absolutne (f) in odstotne (f %) frekvence, srednje vrednosti 

in variance oz. standardne odklone, kjer je bilo to smiselno. Ponekod smo s pomočjo 

kontingenčnih preglednic ugotavljali porazdelitve skupin anketiranih glede na posamezne 

opazovane spremenljivke.  
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Za sklepanje o povezanosti smo uporabili hi-kvadrat preizkus (
2 ), o tesnosti zveze pa smo 

sklepali na podlagi kontingenčnega koeficienta (C). Za raven značilnosti smo vzeli vrednost 

signifikance oziroma p ≤ 0,05.  

Podatki so prikazani s preglednicami in grafično. Odstotki pri posameznih vprašanjih so 

izračunani glede na število anketiranih, ki so na vprašanje odgovorili. V nekaterih primerih smo 

zaradi nizkih vrednosti ali laţje interpretacije (v skladu s prejšnjimi raziskavami) zdruţevali 

vrednosti. To smo storili v naslednjih primerih: 

- Leta zaposlenosti v vzgoji in izobraževanju - delovna doba (preglednica 3): zdruţevali smo 

leta v skupine po S – modelu (Javrh, 2008); 

- Samoocena zdravja (preglednica 5), kjer smo zdruţili vrednosti: slabo in zelo slabo;    

- Pogostost občutenja napetosti, negativnega stresa ali velikega pritiska (preglednica 8), kjer 

smo zdruţili: nikoli in zelo redko ter pogosto in vsak dan; 

- Obvladovanje napetosti, stresa in pritiskov, ki jih doživljajo anketirani (preglednica 9), kjer 

smo zdruţili: zlahka in z nekaj truda, ter s hudimi teţavami in ne obvladujem; 

- Leta (delovna doba) v vzgoji in izobraževanju v povezavi z oceno stresnosti poklica 

(preglednica 20), kjer smo zdruţevali:  

a) leta zaposlenosti v vzgoji in izobraţevanju v dve skupini: do 18 let delovne dobe in 

nad 18 let 

b) ter oceno stresnosti poklica: ni stresno in zmerno stresno skupaj, ter močno in 

izjemno močno skupaj. 

 

8. 4 IZHODIŠČNI PODATKI O VZORCU ANKETIRANIH IZ RAZISKAVE O 

POKLICNEM STRESU SLIVAR (2009) 

 

Za laţjo interpretacijo v okviru primerjanja naše raziskave z raziskavo o poklicnem stresu 

slovenskih strokovnih delavcev vrtcev avtorja Branka Slivarja (2009) v naslednjem odstavku 

navajamo osnovne izhodiščne podatke o vzorcu omenjene raziskave. 

Vzorec vrtcev (samostojnih in v okviru OŠ), kamor so bili v mesecu novembru 2008 poslani 

vprašalniki, je bil naključno določen, in sicer na osnovi baze vrtcev ministrstva za šolstvo glede 

na statistične regije. Vrnjenih je bilo 776 (od 1900) vprašalnikov. Navedeno število vrnjenih 

vprašalnikov predstavlja vzorec za naše primerjave. Podobno kot v naši raziskavi, anketirani 

ponekod na vprašanja niso odgovorili, zato število variira (med 776 in 711). Vzorec je 

sestavljalo 765 ţensk in 11 moških. Od teh je bilo 410 vzgojiteljev – vodij oddelkov in 366 

vzgojiteljev – pomočnikov. Funkcijo vodje aktiva je opravljalo 16 % vzgojiteljev – vodij 

oddelkov. 

Pri primerjavah nismo mogli izračunati, ali gre za statistično pomembne razlike ali ne, saj nam 

baza in leta 2008 ni bila na voljo. 
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9 REZULTATI RAZISKAVE, INTERPRETACIJA IN PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

9. 1 Samoocena zdravja, duševnega zdravja, zadovoljstva 

 

Samoocena zdravja (preglednica 5) strokovnih delavcev in doţivljanja lastne sreče v času 

anketiranja (preglednica 6) nam dajeta vpogled v splošno zdravje in doţivljanje občutkov sreče 

gledano v celoti. 

 

Preglednica 5: Samoocena zdravja 

Ali bi na splošno rekli, da je vaše zdravje …je … 

Odgovori Število (N) Odstotek (%) 

Zelo dobro 17 13,0 % 

Dobro 81 60,0 % 

Zadovoljivo 32 24,0 % 

Slabo – zelo slabo 6 3,0 % 

Skupaj 136 100 % 

 

Razvidno je, da večina anketiranih (73 %) svoje zdravje ocenjuje kot dobro ali zelo dobro, 24 

% kot zadovoljivo in le 3 % kot slabo ali zelo slabo.  

Rezultati so pričakovani, saj podobno kaţejo tudi druge raziskave. Po podatkih raziskave 

Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije (Tomšič in Oroţen, 2012) več kot polovica 

vprašanih Slovencev (58 %) v letu 2008 ocenjuje svoje zdravje kot dobro ali zelo dobro.  

Na splošno moški, mlajši vprašani, višje izobraţeni ocenjujejo svoje zdravstveno stanje boljše 

kot ţenske, starejši in niţje izobraţeni.  

Vpogled v doţivljanje lastne sreče anketiranih nam daje preglednica 6. Vrednotenje sreče 

posameznika predstavlja posredno način razmišljanja o sebi, lastnem zadovoljstvu, kvaliteti 

ţivljenja, ki ga ţivi, osebni naravnanosti in predvsem celostni pogled, koliko se nekdo v 

ţivljenju počuti srečnega in koliko ne. 

Preglednica 6: Celostno doţivljanje sreče anketiranih 

Gledano v celoti, kako srečni, bi rekli, da  ste?  Uporabite lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da ste 

zelo nesrečni, 10 pa, da ste zelo srečni (označite en odgovor) 

Odgovori (N/%)   AS 
Std. 

odklon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skupaj     

0 

(0,0 %) 

0 

(0,0 %) 

1 

(1,0 %) 

3 

(2,0 %) 

12 

(9,0 %) 

6 

(4,0 %) 

16 

(12,0 %) 

53 

(39,0 %) 

35 

(26,0 %) 

9 

(7,0 %) 

135 

(100 %) 
135  7.8 1,5 

 

Rezultati samoocene lastnega doţivljanja sreče so pokazali, da največ anketiranih strokovnih 

delavcev na 10 stopenjski ocenjevalni lestvici doţivljanje lastne sreče ocenjuje z oceno 8, in 

sicer kar 39 % anketiranih, medtem ko jih z 8 ali več (od 8 do 10) ocenjuje 63 %. Aritmetična 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                                  Magistrsko delo 
                                                                                                                                                                 Helena Klobasa 

98 

sredina samoocene znaša 7,8, kar je zelo spodbudno. Najniţje ocenjeno lastno doţivljanje sreče 

je bilo vrednoteno z oceno 3, in sicer le pri enem izmed anketiranih, medtem ko jih 9 (7 %) 

meni, da se čutijo zelo srečne, kar je na ocenjevalni lestvici najvišja vrednost (vrednost 10).  

Ocena počutja zadnjega meseca daje vpogled v posameznikovo oceno duševnega zdravja. Iz 

preglednice 7 je mogoče razbrati, kakšna je ocena duševnega zdravja anketiranih strokovnih 

delavcev. 

Preglednica 7: Ocena duševnega zdravja anketiranih strokovnih delavcev 

Zastavili vam bomo nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaše počutje. Kolikokrat v zadnjem 

mesecu ste imeli navedene občutke? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se niste 

tako počutili nikoli, 5 pa pomeni, da ste se tako počutili vsak dan. (N = 126) 

 

Podvprašanja  

 

Odgovori (N%) 

 

AS 

Std. 

odkl

on 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Skupaj 

N (%) 
 

 

 

Precej nervozno 

13 

(10,0 %) 

53 

(42,0 %) 

38 

(30,0 %) 

15 

(12,0 %) 

7 

(6,0 %) 

126 

(100 %) 
2.6 1,01 

Tako na tleh, da vas 

nič ni moglo 
razveseliti 

81  

(65,0 %) 

27  

(22,0 %) 

9  

(7,0 %) 

3  

(2,0 %) 

4  

(3,0 %) 

124 

(100 %) 
1.6 0,96 

 

Ţalostno in 

nesrečno 

46 
(38,0 %) 

48  
(39,0 %) 

23  
(19,0%) 

5  
(4,0 %) 

0  
(0,0 %) 

122  
(100 %) 

1.9 0,85 

 
Umirjeno  

7 
(6,0 %) 

12 
(10,0 %) 

52  
(42,0 %) 

38  
(31,0 %) 

15  
(12,0 %) 

124  
(100 %) 

3.3 1,00 

 

Ste bili srečni? 

4 

(3,0 %) 

6 

(5,0 %) 

34 

(27,0 %) 

58 

(46,0 %) 

24  

(19,0 %) 

126 

(100 %) 
3.7 0,93 

 

Slika 1: Zastavili vam bomo nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaše počutje. Kolikokrat v zadnjem 
mesecu ste imeli  navedene občutke? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se niste tako 

počutili nikoli, 5 pa pomeni, da ste se tako počutili vsak dan. (N = 126) 

 

 
 

Tudi iz grafičnega prikaza (slika 1) padajoče razvrščenih vrednosti je razvidno, da anketirani 

strokovni delavci svoje počutje v zadnjem mesecu ocenjujejo predvsem kot srečno, umirjeno. 

Velik del anketiranih navaja, da so v glavnem srečni, kar potrjuje povprečna ocena 3,7. Skoraj 

polovica anketiranih (46 %) jih je namreč ocenila, da se počutijo srečne skoraj vsak dan (ocena 

4).   
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Ne gre pa zanemariti prisotne nervoze, ki se v zadnjem mesecu kaţe pri večini vprašanih (ocena 

2 ali več pri 90 %). Prav tako ne gre prezreti 62-tih anketiranih, ki so se v zadnjem mesecu 

počutili ţalostne in nesrečne vsaj nekaj dni v mesecu. Stanje teh lahko potencialno vodi v 

depresijo in anksioznost ali druga duševna obolenja, v kolikor ne bodo ukrepali in poiskali 

pomoči (Kamin idr., 2009).  

Po podatkih raziskave o duševnem zdravju v Sloveniji (Kamin idr., 2009) je ocena duševnega 

zdravja najniţja pri ljudeh z osnovnošolsko izobrazbo, medtem ko je najvišja pri ljudeh z 

visoko in višješolsko izobrazbo. Sledijo tisti s srednjo izobrazbo. Temu ustrezajo tudi naše 

ugotovitve. Rezultati iste raziskave so pokazali, da so teţave z duševnim zdravjem pogostejše 

predvsem pri ţenskah in starejših, kar nam ponuja razmislek. Če izhajamo iz rezultatov 

raziskave o duševnem zdravju v Sloveniji in slednje primerjamo z našim vzorcem anketiranih, 

potem pri našem vzorcu prispeva k dobri samooceni duševnega zdravja anketiranih strokovnih 

delavcev med drugim tudi visoka in podiplomska izobrazba, saj je ta zastopana v najvišjem 

številu. Toda protiuteţ, ki niţa nivo duševnega zdravja, je spol. Ţenske so teţavam v duševnem 

zdravju predvidoma izpostavljene bolj. To nam potrjuje tisti del anketiranih, ki svojo duševno 

zdravje ocenjujejo kot manj dobro. Ti so negativne vrednosti označili z oceno 4 in 5. Tako je na 

primer pri vrednosti precej nervozno kar 18 % (22) anketiranih izbralo oceno med 4 in 5, pri 

vrednosti tako na tleh, da me ni moglo nič razveseliti 5 % (7) in pri vrednosti žalostno in 

nesrečno 5 anketiranih, kar je 4 %. 

Kljub temu so anketirani strokovni delavci sicer v največjem deleţu zadovoljni in pozitivnih 

občutkov.  

Preverjanje hipoteze 

Hipoteza 1: Večina strokovnih delavcev svoje zdravje ocenjuje kot dobro in ocenjuje, da ima 

dobro duševno zdravje. 

Kot smo predvideli v hipotezi 1, rezultati raziskave potrjujejo, da večina strokovnih delavcev 

svoje zdravje ocenjuje kot dobro in ocenjuje, da ima dobro duševno zdravje. Navedeno je 

razvidno iz rezultatov samoocene zdravja, duševnega zdravja in zadovoljstva (preglednice: 5, 6 

in 7).   

Na podlagi rezultatov lahko H1 potrdimo. 

 

 

Diskusija 

 

Duševno zdravje se ţe dolgo ne razume več kot le odsotnost duševnega bolezenskega stanja, 

temveč predstavlja vir blaginje, dobre samopodobe, kakovosti ţivljenja, medosebnih odnosov, 

sposobnosti reševanja problemskih situacij, prisotnosti čustvenih opor in socialnega omreţja 

(Ule, v Kamin idr., 2009). Zaposlitev v nekem delovnem okolju ima zato pomembne koristne 

(ali nekoristne) učinke za fizično in duševno zdravje (Bajt idr., 2009). Poleg fizičnega je tako 

duševno zdravje ključnega pomena za učinkovito delovanje tudi na delovnem mestu strokovnih 

delavcev vrtca. V stroki predšolske vzgoje je tako eden izmed primarnih pogojev, da je 

vzgojno-izobraţevalno delo kakovostno izvedeno. Ne gre si namreč predstavljati strokovnega 

delavca, ki bi bil neprestano slabe volje, nesproščen, jezen, nervozen ali nesrečen, ki ne bi bil 
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uravnovešen v svojih ravnanjih, odzivih in delovanju na vseh nivojih in relacijah. Dobra 

samoocena zdravja in duševnega zdravja je zato pričakovana tudi s tega vidika. Slednje bi 

lahko pripisali sami naravnanosti pedagoških delavcev. Pri delu z otroki si ne gre dovoliti, da 

ne bi bili pozitivni, senzibilni, empatični in optimistični poleg ostalih specifičnih lastnosti in 

sposobnosti, ki jih zahteva narava dela. Za opravljanje tega poklica je poleg akademskih znanj 

potrebna tudi ţelja po delu z otroki, na katero je vezana pristna ljubezen do njih in 

pripravljenost razdajati se. Majhna verjetnost je, da bi kdorkoli zmogel dlje časa opravljati to 

delo, če si tega ne bi ţelel. Zato je za razvoj predšolske stroke pomembno, da je praktičnih 

usposabljanj čim več, da si lahko vsak izmed moţnih bodočih strokovnih delavcev odgovori na 

vprašanja in dvome, ki se pojavijo tekom prakse ter posledično razčisti pri sebi, ali je ta poklic 

prava izbira zanj. Velik pomen ima tudi ustrezna strokovna usposobljenost mentorja dijakom, 

študentom pripravnikom. Ta bi se moral zavedati pomena svoje vloge pri uvajanju 

mentorirancev v prakso in biti razmišljajoč praktik, ki s svojim strokovnim znanjem in 

reflektiranimi lastnimi izkušnjami pripomore k iskanju potencialov v pripravniku. Pomembno 

je tudi, da ob skupnih refleksijah izhaja iz pripravnikovih znanj in mu jih pomaga nadgrajevati 

ter usmerjati njegovo profesionalno rast  (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof in Kalin,  

2007). Včasih slišimo reklo: otroci pomlajujejo ali delaj z otroki in večno boš mlad. Otroci 

sicer veliko potrebujejo, kajti mlajši kot so, bolj so odvisni od odraslih oseb in nasprotno, 

starejši kot so, bolj »adrenalin dvigajoča« za odrasle je lahko njihova pot osamosvojitve in 

samostojnosti. Otroci so namreč izrazito egocentrični (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010), 

kar je posebna značilnost, ki jo je pri vzgoji nujno upoštevati in zahteva za strokovnega delavca 

mnogo prilagodljivosti, domišljije in sprejemanja, da ne zatre otrokovega razvojnega 

potenciala. Vendar otroci ogromno dajejo ter navdihujejo. Vsak majhen in droben napredek, ki 

razveseljuje, pristna otroška čustva in veselje do vsega in vsakogar, sprejemanje strokovnih 

delavcev takšnih kot so, brez predsodkov – od njih se je moč nemalokrat učiti. Naštetih je le 

nekaj lepot poklica strokovnega delavca v vrtcih, zaradi katerih ostajaš »mlad«. Pomemben 

dejavnik, zaradi katerega je poklic vzgojitelja lahko še dodatno cenjen in zaradi česar vodi k 

zadovoljstvu in samoizpolnitvi, pa je ta, da ima strokovni delavec prosto pot v ustvarjalnosti
9
. 

Kot je nujnost, da se otroku omogoča, da se izraţa v »sto jezikih« umetnosti (Devjak in Skubic, 

2007), ima vzgojitelj dejansko enako moţnost, da svojo ustvarjalnost skozi delo izrazi na 

izvirne načine tudi sam. Le dovoliti si mora in izhajati iz sebe ter poznati (in dovoliti spoznavati 

si) svoja močna področja, jih izkoristiti, po drugi strani pa si dovoliti poizkusiti kaj novega, se 

učiti in ustvarjati skupaj z otroki. Po vsem navedenem bi lahko samoocena duševnega zdravja 

anketiranih bila celo višja. Razlogov, da ni, je lahko več. V kolikor odmislimo, da je eden 

izmed razlogov spol, kjer so po raziskavah ţenske bolj nagnjene (izpostavljene) slabšemu 

duševnemu zdravju (Kamin idr., 2009; Tomšič in Oroţen, 2012), je eden izmed razlogov 

gotovo odnos do samega sebe – v koliko je dejansko kdo pripravljen storiti za osebni in 

profesionalni razvoj ter posledično dvig samopodobe in samospoštovanja. Drugi izmed moţnih 

in zelo verjetnih faktorjev je podoba druţbe in spremembe v njej, ki se odvijajo v zadnjih letih. 

Globalno gledano: negotovost, kriza, slabšanje pogojev dela, niţanje standarda. Ožje: pritiski s 

strani odjemalcev storitev – staršev, kar se največkrat odraţa v nestrpnosti, nizkem spoštovanju 

ter nerazumevanju, v odnosih in nejasni komunikaciji odraslih (ne malokrat manipulacijah), 

                                                             
9
 Izražanje skozi umetnost. Ustvarjanje lahko deluje terapevtsko, saj lahko skozi ustvarjanje izražamo negativna in 

pozitivna čustva. Skozi različne umetnostne zvrsti se namreč izraža kreativnost. Odrasli bi morali najti »otroka v 
sebi« vsak dan. Najti sebi edini način izražanja napetosti oz. sprostitve, ki se naloži preko dneva.  
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porast (posledično med drugim kot odraz) nemirnih in vzgojno zahtevnejših otrok. Niso izvzeti 

niti pritiski s strani ustanovitelja in vodstva, ponekod posledično tudi pomanjkanje sredstev.  

Med moţnimi razlogi, da ocena duševnega zdravja ni višja, je tudi potreba po večnem iskanju 

potrditev in dokazovanju na delovnem mestu in v zasebnem ter druţbenem ţivljenju, namesto 

pristnega, iskrenega in dobronamernega delovanja, kjer uspeh ne predstavlja cilja, temveč se 

odrazi kot naravna posledica kakovostnega dela. Kot bomo v nadaljevanju rezultatov lahko 

videli, je razlog za zgoraj navedeno stanje tudi slabšanje materialnih pogojev za ţivljenje in 

večanje socialno-ekonomskih razlik.  

 

9. 2 Negativni stres  – rezultati in primerjava z rezultati raziskave Slivar (2009)  

 

Anketirani strokovni delavci so bili v zadnjih šestih mesecih, torej v prvem polletju 2014 

(vključno z decembrom 2013) zaradi bolezni v povprečju odsotni 13 dni. Od tega ocenjujejo, 

da so bili zaradi negativnega stresa na delovnem mestu odsotni povprečno 4 dni. 

V letu 2008 je bil podatek o odsotnosti iz dela zaposlene slovenske populacije v povprečju 15,5 

dni (Strmečki, 2012). V primerjavi s Slivarjevo raziskavo iz leta 2008, ko je povprečna 

odsotnost strokovnih delavcev vrtca zaradi bolezni (v zadnjih šestih mesecih) trajala povprečno 

15 dni, je torej za dano časovno obdobje stanje boleznin naših anketiranih upadlo v povprečju 

za 2 dni. Zanimivo pa je razmerje, kjer strokovni delavci ocenjujejo razloge odsotnosti. Naša 

raziskava je pokazala odsotnost z dela zaradi stresa v povprečju 4 dni, medtem ko v raziskavi 

Slivar (2009) v povprečju 3 dni (zadnjih šest mesecev). Čeprav gre pri oceni razlogov 

odsotnosti zaradi bolezni za subjektivno in laično presojo, je lahko tako zmanjšana bolniška 

odsotnost, kot povišana odsotnost z dela  zaradi stresa povprečno za 1 dan, kljub vsemu v 

razmislek. Morebiten razlog za manjšo bolniško odsotnost je morda strah pred izgubo sluţbe 

(ali delovne pogodbe in manipulacije v povezavi s tem) in prisotnost na delu kljub slabemu 

počutju ali teţavam. Večja odsotnost zaradi stresa v današnjem času je lahko kazalec slabšanja 

gospodarskih razmer, niţanja standarda zaposlenih ter stagnacije druţbe nasploh. Po drugi 

strani pa so tu vse večja pričakovanja, ki jih starši in druţba gojijo do strokovnih delavcev (in 

zaposlenih v drugih sektorjih) na vseh relacijah, torej v odnosu do otrok, staršev, vodstva in 

tudi v odzivu javnosti.  

Preglednici 8 in 9 prikazujeta pogostost, obvladovanje ter doţivljanje napetosti, negativnega 

stresa ali večjih pritiskov na splošno pri anketiranih strokovnih delavcih.  

Preglednica 8: Pogostost občutenja napetosti, negativnega stresa ali velikega pritiska 

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

Odgovori  Število (N) Odstotek (%) 

Nikoli, zelo redko  21 15,0 % 

Občasno  66 49,0 % 

Pogosto, vsak dan 49 36,0 % 

Skupaj  136 100 % 

 

Samoocena pogostosti občutkov napetosti, stresa ali večjih pritiskov na splošno je navedena v 

preglednici 8.  Pogosto ali vsak dan se pod stresom čuti 49 anketiranih strokovnih delavcih, kar 
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znaša 36 % odstotkov. Največje število anketiranih, to je 66 (49 %), tovrstne občutke doţivlja 

le občasno, 21 (15 %) pa zelo redko ali nikoli. 

  

Preglednica 9: Obvladovanje napetosti, stresa in pritiskov, ki jih doţivljajo anketirani 

Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju? 

Odgovori Število (N) Odstotek (%) 

Zlahka, z nekaj truda 102 75,5 % 

Z večjimi napori 31 23,0 % 

S hudimi teţavami 2 1,5 % 

Skupaj 135 100 % 

 

Iz preglednice 9 je razvidno, da  23 % odstotkov strokovnih delavcev obvladuje napetosti, stres 

in pritiske, ki jih doţivljajo v ţivljenju, z večjimi napori. Medtem ko jih 75,5 % odstotkov 

anketiranih obvladuje zlahka oz. z nekaj truda. Deleţ takšnih, ki jih obvladujejo s hudimi 

teţavami, je 1,5 %.  

 

9. 2. 1 Tvegano stresno vedenje 

Pogosto ali vsakodnevno občutenje stresa pri posameznikih, ki stres obvladujejo s hudimi 

teţavami oz. ga ne obvladujejo, lahko vodi v tvegano stresno vedenje.  

 

Zanimalo nas je, kolikšen je deleţ strokovnih delavcev, ki čutijo stres pogosto ali celo vsak dan 

in ga obvladujejo s hudimi napori. Tako smo zdruţili spremenljivki pogostost občutenja stresa 

in obvladovanje stresa. Preglednica (10) prikazuje število anketiranih strokovnih delavcev 

(krepko označeno število), ki sodijo v skupino tveganega stresnega vedenja.  
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Preglednica 10: Tvegano stresno vedenje in pogostost občutenja stresa v povezavi z 

obvladovanjem stresa (izraţena v številu N - brez odstotkov). 

 Obvladovanje stresa N= 135 Skupaj(N) 

Zlahka 

(N) 

Z večjimi 

teţavami 

(N) 

S hudimi 

napori 

(N) 

Pogostost 

občutenja 

stresa 

N= 136 

 

 

Zelo redko 

(N) 
7 11 3 21 

 

     

Občasno 

(N) 
3 52 10 65 

 

     

Pogosto 

(N) 
0 29 20 49 

       

Skupaj  10 92 33  

 

Ugotovimo lahko, da stres občuti pogosto 49 vprašanih, od tega je 20 strokovnih delavcev, ki 

občutke stresa obvladujejo s hudimi napori. Gledano v celoti je od 135-ih strokovnih delavcev 

20 (14,8 %) takšnih, ki se vedejo tvegano stresno. Zanimale so nas značilnosti teh dvajsetih 

strokovnih delavcev. Ugotovili smo: 

- da so skoraj vse strokovne delavke vzgojiteljice – vodje oddelkov, le dve sta vzgojiteljici – 

pomočnici, pet jih opravlja funkcijo vodje aktiva;  

- skoraj vse imajo visoko izobrazbo, dve univerzitetno, medtem ko imajo tri srednješolsko 

izobrazbo; 

- večina (15) strokovnih delavk je zaposlenih v oddelku 2. starostnega obdobja (otroci 

starosti od 3 do 6 let). Pet jih je zaposlenih v oddelku 1. starostnega obdobja (otroci starosti 

od 1 do 3 leta); 

- pribliţno polovica (11) delavk je starih med 50 in 60 let, štiri so v starosti med 20 in 30 let, 

tri strokovne delavke so stare med 30 in 40 let ter dve med 40 in 50 let.  

 

Diskusija  

V raziskavi Zdravje in ţivljenjski slog prebivalcev Slovenije poročajo, da je v letu 2012 

negativen stres doţivljalo zelo pogosto oz. vsakodnevno kar 26 % anketiranih (Bajt in Jeriček 

Klanšček, 2014). Tvegana stresna vedenja, ki so lahko posledica pogostega ali vsakodnevnega 

doţivljanja stresa in teţav pri njegovem obvladovanju, so pomemben dejavnik tveganja za 

razvoj teţav v telesnem in duševnem zdravju posameznika, ki se odraţa tudi na socialnem 

področju (Kamin idr., 2009). Avtorji (Bajt, 2009; Dernovšek idr., 2010; Jeriček Klanšček, 
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2010) navajajo denimo pojav depresije, ki je vedno bolj pogost, socialni umik, na telesni ravni 

pa motnje spanja, apetita.  

V naši raziskavi je razvidno, da gre za izrazitejše doţivljanje stresa pri strokovnih delavkah, ki 

imajo visoko in podiplomsko izobrazbo in so stare med 40 in 60 let, kar potrjuje in sovpada z 

rezultati  raziskave o tveganem stresnem vedenju, ki je bila opravljena na širši populaciji 

odraslih prebivalcev Slovenije. V navedeni raziskavi namreč poročajo, da je tvegano stresno 

vedenje značilnejše za ţenske, ljudi iz starostne skupine 40–54 let ter za višje izobraţene (Bajt 

in Jeriček Klanšček, 2012).  

V skupini strokovnih delavcev, ki se tvegano stresno vedejo, prevladujejo torej vzgojiteljice 

zaposlene v oddelkih s starejšimi otroki (oddelki 2. starostnega obdobja), in sicer kar v 75 %. 

Za 2. starostno obdobje je, za razliko od 1. starostnega obdobja, kjer zaradi nege in večje 

nesamostojnosti otrok prevladujejo fizični napori in pogosta prisiljena drţa, značilno več 

psihičnega stresa. Prav tako so normativi otrok v skupini 2. starostnega obdobja za v povprečju 

10 otrok višji kot v 1. starostnem obdobju, kar je sicer strokovno utemeljeno z normativi in 

samostojnostjo otroka, ki je razvojno pogojena. Narava dela pri starejših predšolskih otrocih 

zahteva nujnost po doslednosti, postavljanju meja in dnevnem utrjevanju teh. V primeru 

nedoslednosti lahko poraste ţivahnost in tudi nemirnost otrok, ki se pri tej starostni skupini 

izraţa na intenzivnejši način in pogosto povleče za seboj celotno skupino (če se pravočasno ne 

ukrepa lahko na zelo bučen in agresiven način), kar je eden izmed intenzivnejših stresorjev. Da 

se otroci umirijo, je običajno potrebne veliko energije, avtoriteta namreč ni samoumevna. Svoj 

del prispevajo tudi premiki oz. prehodi od vodenih dejavnosti k rutinskim. Čeprav so razlogi 

razvojno pogojeni, otrok se namreč pri prehodih iz ene dejavnosti v drugo teţje notranje 

kontrolira oz. še ne zmore vedno spontano vzpostaviti lastne kontrole (obnova notranje 

kontrole, ko preneha zunanja) in ima še manj razvit »kontrolni sistem« (Redl in Wineman, 

1980, str. 35), je potreben konkreten vloţek spretnosti in energije, da se stanje umiri. 

Doslednost je potrebna ves čas organiziranja procesa in mora biti uravnoteţena s 

fleksibilnostjo. Poleg strukturirane rutine je potrebno tudi dovolj miselnih spodbud za otroke, 

saj bi v nasprotnem primeru ti zapadli v rigidnost obnašanja in mišljenja. Delo v drugi starostni 

skupini otrok torej verjetno izţema na drug način kot v 1. starostnem obdobju. Analiza 

odgovorov raziskave je pokazala, da je več kot polovica strokovnih delavk skupine tveganega 

stresnega vedenja stara nad 50 let. Pri tej starosti so strokovne delavke običajno zelo izkušene 

in jih lahko le malo kaj preseneti. Vendar je velika verjetnost, da prihaja do upada vitalne 

energije. Predvidevamo lahko, da so morda ţe iztrošene in mnoge med njimi verjetno ţe štejejo 

leta pred upokojitvijo. Treba se je zavedati, da je pri vsakodnevnem delu z otroki teţko izpreči, 

nenehna vpetost v delo lahko delavke dodatno izţema. Potrebno je na primer voditi skupino, jo 

motivirati, vzdrţevati meje in zastavljene dogovore, zadovoljiti individualne otrokove potrebe, 

skrbeti za zadostno mero participacije otrok, ostajati fleksibilen v odločitvah, da se ne zatre 

otrokovih potencialov. Poleg vsega je potrebno opraviti mnoga administrativna dela, poskrbeti, 

da bodo kakovostno izvedena vsa formalna in neformalna srečanja, poleg vsakodnevnih stikov 

s starši, kjer je potrebno zmeraj biti na razpolago, ostati veder (ne pokazati, da se morda slabo 

počutiš, ker bi starši lahko to napak razumeli), biti zmeraj prijazen, razumevajoč (ustreţljiv) in 

pripravljen razdajati se ne glede na počutje. Na udaru je integriteta strokovnega delavca (Jull in 

Jensen, 2009). Černigoj Sadar (2002, v Kovač, 2013) navaja odnose z zahtevnimi uporabniki 

kot zelo stresne, saj delo z njimi zahteva individualen pristop in izredno dobro obvladovanje 
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lastnih čustev in izkazovanje čustev v skladu s pričakovanji organizacije. V primeru vodij 

aktiva prihaja do dodatnih obremenitev zaradi več administrativnih del, sklicevanja in 

strokovnega vodenja aktivov. Tu je še vodstvo, ki pričakuje, da se delo promovira, dokumentira 

in predvsem pokaţe navzven. Slednje je za razumeti. Ţivimo namreč v času, ko je skoraj 

vsepovsod potrebno dokazovanje in iskanje potrditev, da ne rečemo promoviranje. Pozabiti ne 

gre na pritiske javnosti, kjer se pogosto najde kdo, ki meni da se v vrtcu samo sprehaja z otroki 

in podobno. Le malokdo od teh ve, koliko truda, doslednosti in časa je potrebno v navidezno 

preprostem sprehodu. Otroke je potrebno nanj pripraviti in usposobiti, da jih lahko vzgojitelj 

pelje na sprehod. Prav tako je potrebno biti ves čas sprehoda konkretno pozoren, da kateri 

izmed otrok ne zaide iz kolone, če morda spusti roko vrstnika in še veliko bi lahko naštevali. 

Mnogi ne pomislijo, da so poti za sprehode premišljeno izbrane in načrtovane ter preverjene, da 

se prepreči morebitne nepredvidene situacije, saj so otroci pogosto nepredvidljivi – zmeraj je 

potrebno biti korak pred njimi. Omeniti velja tudi obdobja različnih viroz, kjer je nemalokrat 

potrebno nemudoma ukrepati in otroku zagotoviti čistočo, ko na primer bljuva ali ima diarejo, 

obenem pa mu nuditi oporo in toplino. Senzibilnost v tem kontekstu je ključna za otrokovo 

dobro in ne dopušča predsodkov. Za zagotavljanje kakovosti pedagoškega dela je namreč poleg 

akademskih znanj potrebno veliko empatije, občutljivosti in strokovne presoje odraslih.  

Preglednica (11) v nadaljevanju prikazuje različne razloge, zaradi katerih se anketirani 

strokovni delavci počutijo pod stresom in doţivljajo velike pritiske. Med razlogi so bile, kot 

moţni stresorji in vzroki za doţivljanje pritiskov, navedene tudi druge okoliščine in ne zgolj 

stresorji značilni za delovno mesto, ki ga anketirani opravljajo. Namen tega vprašanja je, da se 

strokovni delavci opredelijo še do drugih moţnih stresorjev in razlogov za pritiske, ki zadevajo 

poleg poklicnega tudi zasebno ţivljenje. Tako je delovanje strokovnega delavca obravnavano 

bolj celostno. 

Preglednica 11: Razlogi za doţivljanje in občutenje stresa ter velikih pritiskov 

Pod stresom ali velikim pritiskom se počutim zaradi … 

Podvprašanja  Odgovori N (%) Skupaj 

N (%) 

Število 

(N) 

 

AS 

Std. 

odklon DA NE 

Obremenitve 
na delovnem mestu 

103 
(78,0 %) 

29 
(22,0 %) 

132 
(100 %) 

 

132 

 

1,2 

 

0,42 

Slabih odnosov s 
sodelavci 

44 

(38,0 %) 
73 

(62,0 %) 
117 

(100 %) 

 

117 

 

1,6 

 

0,49 

Problemov v druţini 

 

21 
(19,0 %) 

91 
(81,0 %) 

112 
(100 %) 

 
112 

 
1,8 

 
0,39 

Slabih materialnih 

pogojev za ţivljenje 

 
26 

(24,0 %) 

 
84 

(76,0 %) 

 
110 

(100 %) 

 
110 

 
1,8 

 

 
0,43 

Osamljenosti 
7 

(7,0 %) 

100 

(93,0 %) 

107 

(100 %) 

 

107 

 

1,9 

 

0,25 

 

Obremenitve na delovnem mestu so najpogostejši odgovor/razlog anketirancev (78 %), zaradi 

katerega se počutijo pod stresom ali velikim pritiskom. Sledijo slabi odnosi med sodelavci, ki 

ga je kot razlog za stres in velike pritiske opredelilo kar 38 % anketiranih. Slabi materialni 

pogoji za ţivljenje so tretji največji razlog za občutenje stresa in velikih pritiskov, sledijo 

teţave v druţini, ki se odraţajo kot stresne pri 19 % anketiranih. Najmanj anketiranih 
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strokovnih delavcev meni, da je osamljenost razlog, da se počutijo po stresom ali velikim 

pritiskom. 

Slika 2: Pod stresom ali velikim pritiskom se počutim zaradi:   (N = 132) 

 

Iz grafičnega prikaza (slika 2) lahko ţe na prvi pogled opazimo, da so najpogostejši razlog za 

doţivljanje velikih pritiskov in občutkov stresa obremenitve na delovnem mestu. Te, skupaj s 

slabimi odnosi na delovnem mestu, predstavljajo kar dva dejavnika, ki se dotikata zadovoljstva 

prav na delovnem mestu in posledično vplivata, vsaj do neke mere, tudi na odzive v druţini. 

Reševanje teţav v druţini je predvidoma laţje, če posameznik deluje na delovnem mestu 

neobremenjeno. Slabi materialni pogoji za ţivljenje so kazalec slabega gospodarskega stanja, 

niţanja standarda in s tem tudi osebnih dohodkov strokovnih delavcev, za katere javnost 

pogosto meni, da so previsoki v stroki predšolske vzgoje. Kot smo ţe v teoretičnem delu 

navedli, je tudi raziskava Zdravje in ţivljenjski slog prebivalcev Slovenije pokazala, da se je v 

letih 2004 in 2008 statistično pomembno povišal deleţ tistih, ki doţivljajo največ stresa zaradi 

obremenitev na delovnem mestu ter slabih odnosov s sodelavci. Pojavi se vprašanje v 

razmislek, čemu pripisati porast obeh stresorjev. Morda je odgovor v morebitnemu obratnemu 

sorazmerju med delom in plačilom zanj ter med pričakovanji in strpnostjo udeleţenih. V 

obdobju 2004–2012 je zaznano statistično značilno povišanje doţivljanje stresa zaradi slabih 

gmotnih pogojev, slabih odnosov s sodelavci, problemov v druţini in osamljenosti (Bajt in 

Jeriček Klanšček, 2012). Dolgotrajnejše doţivljanje stresa oz. obremenitev na delovnem mestu 

vodi v kronični stres (Kovač, 2013), kar povečuje tveganja za bolezni – zastavlja se vprašanje, 

v kolikšni meri še zmorejo anketirani obvladovati stres na delovnih mestih, da s tem ne 

ogroţajo svojega duševnega zdravja in obdrţijo kakovost dela ter ali imajo zadovoljene 

temeljne potrebe
10

. Tudi  potrebo po samoaktualizaciji, saj ta, rekli bi lahko, pogojuje 

uravnovešeno delovanje, kreativnost, nediskriminatorno delovanje in odsotnost nevroz ter 

predvidevamo, da posledično tudi dobro obvladovanje stresa na delovnem mestu, kar je v 

poklicu strokovnih delavcev v vrtcu zaradi ustrezne odzivnosti velikega pomena.   

 

                                                             
10 Hierarhija potreb po Maslowu (Batistič Zorec, 2003) kot zadnji potrebi na letvici navaja potrebo po ugledu 
(odobravanju in prepoznavanju) ter potrebo po samoaktualizaciji (spontanost, naravnost, uravnoteženost, 
človečnost, demokratičnost, vrhunska doživetja in humor). Med seboj so v hierarhični odvisnosti, saj zadovoljitev 
prejšnje pogojuje naslednjo. Potreba po samoaktualizaciji izstopa, saj gre za meta-potrebo in predstavlja potrebo 
po znanju, cenjenju lepega in resničnega ter težnjo po naši rasti (Lefrancois, 1990, prav tam). Ljudje, ki dosežejo 
samoaktualizacijo so po opažanjih Maslowa na določen način neodvisni od družbe, so nekonformistični, spontani, 
svobodni in naravni, realistični, kreativni ter nimajo znakov nevroze, psihopatološke osebnosti ali psihoze (prav 
tam, str. 88). 
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9. 2. 2 Negativen stres na delovnem mestu 

Zanimalo nas je, kako anketirani strokovni delavci doţivljajo stresorje v svojem delovnem 

okolju oz. kako je stres razširjen med njimi in kolikšen je vpliv negativnega stresa na splošno 

počutje, zadovoljstvo z delom in ostale vsebine psihološkega značaja. Rezultati naše raziskave 

nam bodo v nadaljevanju dali vpogled v doţivljanje negativnega stresa na delovnem mestu z 

vidika ocene stresnosti poklica anketiranih strokovnih delavcev, z vidika samoocene stresnosti 

anketiranih in vidika pogostosti pojavljanja stresa na delovnem mestu. Prikazana bo tudi 

prisotnost izgorelosti in podatki, katere vrste stresorjev doţivljajo anketirani strokovni delavci 

najbolj intenzivno in v največji meri. Kjer bo to mogoče, bomo naše rezultate primerjali z 

raziskavo iz leta 2008 (Slivar, 2009), vzporedno bomo preverjali uvodoma zastavljene 

hipoteze.  

V nadaljevanju smo ţeleli raziskati, če obstaja povezanost med oceno stresnosti poklica 

anketiranih strokovnih delavcev in leti (delovno dobo) v vzgoji in izobraţevanju. Za primerjavo 

v tem delu raziskave smo se opirali na S-fazni model Javrhove (2008).  

 

9. 2. 2. 1 Ocena stresnosti poklica na splošno 

 

V sledečem grafičnem prikazu (slika 3) so strokovni delavci ocenjevali, kako stresno je njihovo 

delo, torej poklic vzgojitelja na splošno. 

 

Slika 3: Ocenite na splošno, kako stresno je delo vzgojitelja  (N = 100) 

 
 

Iz grafičnega prikaza (slika 3) je razbrati, da kar 61 % anketiranih ocenjuje svoje delo kot 

močno stresno oz. kot izjemno močno stresno. Od tega kar 44 % strokovnih delavcev meni, da 

je poklic močno stresen, medtem ko jih 17 %, ocenjuje, da je izjemno stresen. 38 % anketiranih 

strokovnih delavcev ocenjuje svoj poklic kot zmerno stresen. Le 1 % strokovnih delavcev je 

tak, ki meni, da njihov poklic ni stresen.  

V nadaljevanju nam preglednica 12 daje vpogled v primerjavo rezultatov ocene stresnosti 

poklica naše raziskave (navedena pod Raziskava 2014) s Slivarjevo raziskavo iz leta 2008. 

Razvidno je, da je ocena stresnosti poklica v povprečju s Slivarjevimi rezultati rahlo padla. Če 

izvzamemo 2 % anketiranih, ki so v letu 2008 menili, da poklic strokovnih delavcem v vrtcu ni 

stresen, se je ta deleţ v letošnji raziskavi zniţal. Le 1 % strokovnih delavcev meni, da poklic ni 

stresen. Toda povečal se je deleţ strokovnih delavcev, ki ocenjujejo svoj poklic kot zmerno 

0 10 20 30 40 50

  Ni stresno

  Zmerno

 Močno

Izjemno

Kako stresno je delo vzgojitelja 
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stresen in sicer za 7,6 % in zajema 38 % anketiranih. Močno oz. izjemno močno stresen poklic 

pa je po ocenah anketiranih iz naše raziskave 61 %, medtem ko iz raziskave Slivar (2008) 67,6 

%. Torej je upadel za 6,6 %, kar je spodbudno. Rezultati tudi ne kaţejo, da delo strokovnih 

delavcev v vrtcu ne bi bilo stresno, je pa se vsaj za skromen odstotek teh, ki menijo, da je 

poklic strokovnih delavcev v vrtcu močno oz. izjemno stresen, zmanjšal. Čeprav je kljub temu 

še vedno relativno visok. 

Preglednica 12: Primerjava odgovorov anketiranih na vprašanje glede ocene stresnosti poklica 

Ocenite na splošno, kako stresno je delo vzgojitelja. 

Odgovori  Raziskava 2014 Raziskava Slivar (2008) 

Ni stresno 1,0 % 2,0 % 

Zmerno 38,0 % 30,4 % 

Močno 44,0 % 45,6 % 

Izjemno 17,0 % 22,0 % 

Skupaj 100 % 100 % 

 

Preverjanje hipoteze 

Hipoteza 2: Večina strokovnih delavcev ocenjuje svoje delo kot močno stresno. Odstotek teh je 

v primerjavi z raziskavo iz leta 2008 višji. 

Hipotezo smo preverjali z analizo odgovorov anketiranih strokovnih delavcev na vprašanje 

vprašalnika, ki je zadevalo splošno oceno anketiranih strokovnih delavcev glede tega, kako 

stresno je delo vzgojitelja (slika 3 in preglednica 12). 

Na podlagi odgovorov anketiranih strokovnih delavcev na v prejšnjem odstavku navedeno 

vprašanje vprašalnika smo ugotovili, da je kar 61 % anketiranih ocenilo delo vzgojitelja kot 

močno stresno oz. kot izjemno močno stresno. Od tega kar 44 % strokovnih delavcev meni, da 

je poklic močno stresen, medtem ko jih 17 %, ocenjuje, da je izjemno stresen. 38 % anketiranih 

strokovnih delavcev ocenjuje svoj poklic kot zmerno stresen. Le 1 % strokovnih delavcev meni, 

da njihov poklic ni stresen (preglednica 12).  

Analiza odgovorov je pokazala, da več kot polovica (61 %) anketiranih strokovnih delavcev 

ocenjuje svoje delo kot močno oz. izjemno močno stresno, zato H2 v tem delu potrdimo. 

Na podlagi analize odgovorov na vprašanja, ki zadevajo oceno stresnosti poklica vzgojitelja na 

splošno in primerjave z oceno stresnosti poklica raziskave iz leta 2008 (preglednica 12), 

ugotavljamo, da se odstotek strokovnih delavcev, ki ocenjujejo svoje delo stresno v 

primerjavi z letom 2008 ni bistveno povečal, zato v tem delu H2 zavrnemo.  
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Diskusija 

Razloge za minimalno zmanjšanje ocene stresnosti v naši raziskavi v primerjavi s Slivarjevo bi 

morda lahko pripisali dvigu kompetenc strokovnih delavcev v zadnjih letih. Zanemariti ne gre 

tudi poudarka na refleksijah lastnega in skupnega dela, ki ga strokovne delavke morajo 

opravljati v okviru delovnih nalog kot spremljanje in vrednotenje lastnega dela. Pomembno 

vlogo k niţjemu odstotku najbrţ prispevajo tudi obvezna izobraţevanja v okviru zavoda, čeprav 

so se ta močno skrčila zaradi zmanjšanja finančnih resursov. Prav tako imajo pomen lastni 

interesi za osebno rast, torej delo na sebi, sprejemanje sprememb kot dela procesa, pozitivna 

naravnanost in osebnostne lastnosti. Prištejemo lahko še sprejemanje vsakršnih delovnih 

pogojev ali z drugimi besedami sprejemanje stresorjev z vednostjo, da bi lahko bilo v 

današnjem času še teţje - če na primer plačila za delo ne bi prejemali - skratka strpnost, čeprav 

za ceno svojega zdravja. Teţko bi rekli, da so razlog strpnejši oz. uvidevnejši starši. Čeprav ne 

gre prezreti mnogih staršev, ki pedagoško delo strokovnih delavcev cenijo in pogosto izkaţejo 

spoštovanje do dela ter hvaleţnost za vlaganja in trud, ki se ga nameni otrokom. Prej bi bilo 

moţno, da so starši preobremenjeni s skrbjo po iskanju zaposlitve, pogojev za preţivetje 

druţine in dostojno ţivljenje, saj je v nekaterih primerih zaposlen le eden ali morda nobeden 

izmed staršev. V zadnjem primeru je otrok, ki je v vrtcu, vsaj v tistem času deleţen toplega, 

zdravega obroka in malice. Poleg zadovoljitve primarnih potreb je v vzgojno-varstveni 

instituciji omogočen tudi razvoj ustreznih socialnih, kognitivnih in fizičnih dispozicij 

predšolskega otroka. Ne gre pa prezreti, da je razlog za minimalno zniţanje ocene stresnosti 

poklica lahko tudi večja brezposelnost. Kadar starši izgube zaposlitev, se nekateri odločijo, da 

otrok ne obiskuje vrtca redno. Ponekod otroka v primeru brezposelnosti iz vrtca izpišejo. To 

posledično pomeni manjše število otrok v skupini (če ne pride do vpisa drugega otroka) in 

posledično lahko zmanjšan stresor, ki zadeva število otrok glede na normative.  

Deleţ anketiranih, ki ocenjujejo svoj poklic kot močno oz. izjemno stresen, ostaja relativno 

visok. Kateri so še drugi stresorji zaposlenih v vrtcu, ki jih anketirani ocenjujejo kot 

najintenzivnejše in ohranjajo deleţ ocene stresnosti poklica tako visoko, si bomo ogledali v 

poglavju Stresorji na delovnem mestu. 

V primerjavi z rezultati podobne raziskave (Premzl, 2011), opravljeni na 54-ih vzgojiteljicah – 

vodjah oddelka, lahko opazimo vidne razlike. Navedena raziskava je pokazala, da ocenjujejo 

vzgojiteljice – vodje oddelkov svoje delovno mesto v večini kot občasno stresno, saj jih je tako 

odgovorilo kar 52,2 % anketiranih. Slednje lahko primerjamo z našim odstotkom teh, ki so 

ocenili delo kot zmerno stresno, in je pri nas za 14,2 % manjši. Kot pogosto stresno jih je svoje 

delo ocenilo 37 %, kar je skoraj za 7 % manj (primerjamo z oceno močno stresno) kot v naši 

raziskavi. V naši raziskavi ocenjujejo kot izjemno stresno delovno mesto anketiranci v 17 %, 

kar je v primerjavi z oceno vedno stresno, ki je bila v podobni raziskavi izbrana v 6,5 %, 

občutno višje. V raziskavi Premzlove nobena anketirana ni odgovorila, da delo ni stresno. V 

naši raziskavi je tako odgovoril  1% anketiranih. Avtorica (Premzl, 2011) sicer omenja, da 

rezultati njene raziskave najverjetneje niso relevantni, saj so po vprašalnike, razen v enem od 

vrtcev, morali k ravnateljici. Predvideva, da bi bili vprašalniki drugače izpolnjeni, če ne bi šli 

skozi ravnateljičine roke. 
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9. 2. 2. 2 Samoocena stresnosti situacij v vrtcu 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da je več kot polovica (58 %) anketiranih strokovnih 

delavcev situacije oz. dogajanja v vrtcu ocenilo kot zmerno stresno (slika 4).   

 

Slika 4: Ali ste zaradi situacij oz. dogajanj v vrtcu pod stresom?   (N= 99) 

 
 

Da so pod močnim oz. izjemnim stresom zaradi situacij v vrtcu, jih je ocenilo 30 %, od teh je  

3 % takšnih, ki menijo, da so izjemno pod stresom zaradi situacij oz. dogajanja v vrtcu. 12 % 

anketiranih strokovnih delavcev pa meni, da niso v stresu zaradi dogajanj v vrtcu. 

V preglednici 13 si lahko ogledamo primerjavo ocene stresnosti zaradi situacij oz. dogajanj v 

vrtcu, ki jih kaţejo naše raziskave (navedeno pod Raziskava 2014) z oceno stresnosti v 

Slivarjevi raziskavi (2009).  

 

Preglednica 13: Primerjava odgovorov anketiranih na vprašanje glede samoocene stresnosti 

Ali ste zaradi situacij oz. dogajanj v vrtcu pod stresom? 

Odgovori Raziskava 2014 Raziskava Slivar 2008 

Ne 12,0 % 14,2 % 

Zmerno 58,0 % 55,0 % 

Močno 27,0 % 25,0 % 

Izjemno 3,0 % 5,8 % 

Skupaj 100 % 100 % 

 

Iz preglednice (13) je razvidno, da so deleţi odgovorov podobni. Minimalno se je zmanjšal 

deleţ strokovnih delavcev, ki menijo, da v vrtcu ni situacij oz. dogajanj, zaradi katerih bi bili 

pod stresom. Deleţ odgovorov, da je situacij oz. dogajanj, ki povzročajo stres zmerno, pa se je 

povečal za 3 % in zajema v naši raziskavi 58 %. Presenetljivo se je tudi deleţ tistih, ki so pod 

močnim stresom zaradi situacij oz. dogajanj, povečal za 2 % in sicer zajema kar 27 % 

anketiranih. medtem ko je v Slivarjevi raziskavi bil ta deleţ 25 %. Za 1,2 % pa je upadel deleţ 

tistih, ki menijo, da so situacije in dogajanja v vrtcu izjemno stresna in znaša v naši raziskavi  

3 %, medtem ko v Slivarjevi 5,8 %.  
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Diskusija  

Če povzamemo, večina vprašanih (85 %) meni, da so zaradi dogajanja v vrtcu pod zmernim ali 

močnim stresom, kar je podobno kot v raziskavi iz leta 2008. Pod situacije in dogajanja, ki ji 

strokovni delavci doţivljajo bolj ali manj stresno, lahko zajamemo dobesedno vse ravni 

odnosov. Torej preplet okoliščin, ki zadevajo odnose s starši, sodelavci, vodstvom in tudi 

otroci. Prisotnost katerega izmed navedenih stresorjev je najbolj intenzivna, bomo lahko 

pogledali v nadaljevanju. 

 

9. 2. 2. 3 Pogostost pojavljanja stresa  

 

Anketirani strokovni delavci vrtca so v tem delu vprašanj ocenili pogostost pojavljanja stresa 

zaradi dogajanj v svojem delovnem okolju. Slika (5) nam kaţe, da je največji del anketiranih 

odgovoril z odgovorom včasih, in sicer kar 45 %. 

 

Slika 5: Kako pogosto ste zaradi dogajanj v vrtcu pod stresom?  (N= 101) 

 
 

Razvidno je tudi, da 35 % vprašanih na delovnem mestu čuti stres pogosto, 2 % odstotka 

anketiranih pa vedno. 

V nadaljevanju nam preglednica (14) prikazuje primerjavo pogostosti pojavljanja stresa v vrtcu. 

Razen pri odgovoru z vrednostjo redko, kot lahko vidimo, ni opaziti občutnih sprememb. 

 

Preglednica 14: Primerjava odgovorov anketiranih na vprašanje glede pogostosti pojavljanja 

stresa 

Kako pogosto ste zaradi dogajanj v vrtcu pod stresom? 

Odgovori Raziskava 2014 Raziskava Slivar 2008 

Redko 18,0 % 14,2 % 

Včasih 45,0 % 47,8 % 

Pogosto 35,0 % 35,4 % 

Vedno 2,0 % 2,6 % 

Skupaj 100 % 100 % 
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V primerjavi s Slivarjevo raziskavo je za 3,8 % porastel deleţ tistih, ki ocenjujejo, da so pod 

stresom redko. Upadel pa je deleţ teh, ki se pod stresom počutijo le včasih. Deleţ tistih, ki 

dogajanja v vrtcu doţivljajo stresno pogosto ali vedno se ni bistveno spremenil. 

Preglednica 15: Primerjava povprečnih vrednosti posledic delovanja stresa (preglednice: 12, 13 

in 14) 

 Raziskava 2014 

(povprečna vrednost) 

Raziskava Slivar 2008 

(povprečna vrednost) 

Ocena stresnosti poklica 2,8 podatek ni na voljo 

Samoocena stresnosti 2,2 2,2 

Pogostost pojavljanja stresa 2,2 2,2 

 

Povprečne vrednosti nam, gledano v celoti, dajejo rezultat, da je povprečna ocena stanja 

razširjenosti stresa podobna kot je bila v letu 2008.  

 

Diskusija  

Pregled primerjave povprečnih vrednosti (preglednica 15) torej kaţe, da se samoocena in 

doţivljanje stresa na delovnem mestu v primerjavi z letom 2008 ni bistveno spreminjalo. Da je 

tako, nam potrjuje tudi analiza odgovorov anketiranih strokovnih delavcev glede ocene 

stresnosti poklica na splošno, ocene stresnosti zaradi situacij v vrtcu in pogostosti doţivljanja 

stresa zaradi dogajanj v vrtcu. So pa manjše razlike v porazdelitvah posameznih odgovorov, 

med njimi pri oceni stresnosti poklica vzgojitelja, saj je v naši raziskavi 8 % več anketiranih 

strokovnih delavcev ocenilo stresnost poklica vzgojitelja z vrednostjo zmerno v primerjavi z 

raziskavo iz leta 2008. V naši raziskavi je tako 38 % anketiranih ocenilo vzgojiteljski poklic kot 

zmerno stresen, v raziskavi leta 2008 je bil ta deleţ 30 %. Tudi pri vrednosti močno doživljanje 

stresa zaradi dogajanj in situacij v vrtcu, je bila ocena za 2 % višja kot v letu 2008. Čeprav so 

razlike majhne, so odstotki ocene stresnosti visoki, kar so bili tudi v letu 2008. Slednje nam 

pove, da bi bilo potrebno delati predvsem na tem, da se odstotek ocene stresnosti zmanjša. 

Uvedba programov za obvladovanje stresa je v tem primeru na mestu. Da bi bil učinek trajen, 

bi bili še primernejši programi promocije zdravja kot dolgoročna investicija v populacije 

strokovnih delavcev in gledano celostno v ţivljenjski slog prebivalcev. 

Po navedbah številnih avtorjev (Boţič, 2003; Depolli Steiner, 2011; Jeriček Klanšček, 2010; 

Juul in Jensen, 2000; Kovač, 2013; Luban Plozza in Pozzi, 1994; Selič, 1999; Schmidt, 2001; 

Slivar, 2003, 2009, 2013; Newhouse, 2000; Tušak in Masten, 2008), ki kot zelo pomembne 

razloge za slabše odzivanje na stres navajajo in iščejo vzroke v osebnostnih značilnosti 

posameznika, nam slednje daje usmeritve in potrebo, da se v programih obvladovanja stresa 

osredotočimo predvsem na gradnjo posameznikovih osebnostnih kompetenc. Posredno pomeni 

to dvig njegovih spretnosti pri obvladovanju stresa. 
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9. 2. 2. 4 Izgorelost pri strokovnih delavcih vrtca 

 

Samooceno izgorelosti smo ugotavljali s pomočjo prirejene različice vprašalnika Maslachove. 

Slednji meri pogostost sestavin izgorelosti in zajema: občutek osebne izpolnitve, čustveno 

izčrpanost in depersonalizacijo (po Penko, 1994, v Slivar, 2009). Slika (6) prikazuje padajoče 

razvrščene odgovore anketiranih, kjer so od 1 do 6 ocenjevali, katera od trditev ustreza 

njihovemu stališču oz. počutju. V primeru, da nobena od trditev ne ustreza oz. je anketirani ni 

doţivel, jo je označil z 0.  

 

Slika 6: Pred vami so trditve, ki opisujejo počutja in stališča povezana  z delom. Pazljivo preberite vsako 

trditev in označite na lestvici od 1 do 6, kako pogosto velja posamezna trditev za vas. (N= 96) 

 

Ugotovimo lahko, da je prvih osem trditev, ki so bile v vprašalniku izbrane v največjem deleţu, 

pozitivnih. Nanašajo se na občutke osebne izpolnitve. Na devetem mestu se je pojavila prva 

manj spodbudna trditev s povprečno vrednostjo 3,9, ki je kazalec izgorevanja, in sicer gre za 

postavko: ob koncu delovnega dne sem izrabljena. Sledile so še druge postavke sklopa čustvene 
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izčrpanosti, kot so: občutek imam, da v službi preveč delam, zaradi pedagoškega dela sem 

čustveno izčrpan-a, počutim se izgorel-a zaradi svojega dela, počutim se, kot da sem na koncu 

s svojim moči, neposredno delo z otroki je zame zelo obremenjujoče in še nekatere druge. 

Najmanjši deleţ odgovor so zajemale postavke depersonalizacije. 

 

9. 2. 2. 5 Stresorji na delovnem mestu 

 

Na strokovne delavce deluje skozi ves dan veliko število mikrostresorjev (Slivar, 2009). V 

vprašalniku so strokovni delavci nekatere izmed njih ocenili glede na stopnjo stresnosti oz. 

intenzivnosti/intenzitete doţivljanja stresa, in sicer na petstopenjski lestvici (od 1-najmanj do 5-

najbolj, glede na intenzivnost). Odgovore anketiranih prikazuje slika (7) in so razvrščeni 

padajoče od najbolj do najmanj stresnega, glede na vrednost aritmetične sredine.  
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Slika 7: Vrtec kot vir stresa. Vzroki/stresorji na delovnem mestu strokovnih delavcev v vrtcu (N= 112) 
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Grafični prikaz stresorjev (slika 7) prikazuje najpogostejše vire doţivljanja negativnega stresa 

na delovnem mestu strokovnih delavcev, imenovane tudi stresorje. Nemirni otroci, ki dnevno 

preizkušajo in izzivajo, je bil razlog negativnega stresa, ki so ga strokovni delavci navedli kar v 

75 % z oceno med 3 in 5 na petstopenjski lestvici. Povprečna vrednost teh je 3,4. Pogovori s 

težavnimi starši predstavljajo drugi najpogostejši stresor in je naveden pri 73 % anketiranih z 

oceno med oceno 3 in 5 na petstopenjski lestvici. Povprečna vrednost je 3,3. Sledita stresorja: 

konflikti med sodelavci in preveč otrok v skupini glede na prostor. Navedena stresorja 

zavzemata enak odstotek odgovorov, in sicer ga je med oceno 3 in 5 ocenilo 64 % anketiranih 

strokovnih delavcev. Povprečna vrednost pri obeh stresorjih je 3,2. Na petem mestu, je 

presenetljivo stresor: nemoč pri vplivanju na odločitve vodstva. Z oceno med 3 in 5 na 

petstopenjski lestvici ga je ocenilo 63 %. Povprečna vrednost tega stresorja je 3,1. Sledita 

stresorja: konflikti s starši in njihova vmešavanja v pedagoško delo, ki so ju anketirani 

strokovni delavci na ocenjevalni lestvici med 3 in 5 ocenili v 63 %. Povprečna vrednost obeh je 

3,1.  

V primerjavi s Slivarjevo (2009) raziskavo je naša raziskava pokazala precejšnje spremembe v 

razvrstitvi stresorjev (preglednica 16). Nemirni otroci, ki dnevno preizkušajo in izzivajo, so v 

naši raziskavi obstali na prvem mestu glede na intenziteto stresa. V času Slivarjeve raziskave so 

ti bili šele na četrtem mestu stresorjev. Pogovori s težavnimi starši, ki so kot drugi najmočnejši 

stresor v naši raziskavi, so pri Slivarju na tretjem mestu, torej ostaja imenovan stresor aktualen 

ves čas. So pa se povečali konflikti med sodelavci, ki so v Slivarjevi raziskavi glede na 

intenziteto zavzemali peto mesto, medtem ko so v naši raziskavi prešli na tretje mesto. 

Presenetljivo pa je stresor poimenovan preveliko število otrok glede na prostor v naši raziskavi 

zastopan šele na četrtem mestu, glede na intenzivnost stresorja, saj je v času Slivarjeve 

raziskave prav ta stresor bil ocenjen kot najmočnejši. Kot peti najintenzivnejši pa se je v naši 

raziskavi pojavil stresor poimenovan nemoč na vplivanje odločitev vodstva, ki je v Slivarjevi 

zavzemal šele dvanajsto mesto. Konflikti s starši in njihova vmešavanja v pedagoško delo, ki v 

naši raziskavi sledijo petemu mestu, so v Slivarjevi na drugem in devetem mestu po 

intenzivnosti stresa.  Moţen razlog za pojavnost stresorja nemoč na vplivanje odločitve vodstva 

je lahko v razmerju anketiranih. V naši raziskavi je bilo namreč anketiranih za skoraj 15 % več 

vzgojiteljev – vodij oddelkov kot v Slivarjevi (2009). Ti imajo zaradi narave dela več stikov z 

vodstvom. Višji odstotek anketiranih vzgojiteljev – vodij oddelkov je lahko delen razlog, da je 

imenovani stresor tako visoko razvrščen glede intenzivnosti. To potrjuje tudi faktorska analiza 

raziskave iz 2008, kjer je pod skupino stresorjev odnosi na delovnem mestu stresor 

neupoštevanje mnenj vzgojiteljev s strani vodstva pri vzgojiteljih – vodjih oddelkov med prvimi 

sedmimi glede na intenzivnost, medtem ko tega stresorja pri vzgojiteljih pomočnikih ni 

navedenega. Stresor vzpostavljanje in vzdrževanje discipline je v naši raziskavi pristal na 

dvanajstem mestu po intenzivnosti, medtem ko je v raziskavi Slivarja (2009) bil ocenjen kot 

devetnajsti najmočnejši. Torej postaja vzpostavljanje in vzdrţevanje discipline strokovnim 

delavcem naše raziskave bolj obremenjujoče. Slednje lahko pripisujemo porastu permisivnosti 

v vzgoji staršev ali nekompetentnosti strokovnih delavcev. 

Preglednica (16) v nadaljevanju prikazuje primerjavo naše in Slivarjeve raziskave iz leta 2008, 

kjer je razvidno zaporedje prvih petih stresorjev, ki so jih anketirani strokovni delavci ocenili 

kot najintenzivnejše v obeh anketah. 
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 Preglednica 16: Primerjava prvih petih vzrokov za negativni stres strokovnih delavcev v vrtcu 

Prvih pet vzrokov za stres v vrtcu … 

Raziskava 2014 Raziskava Slivar (2009) 

Vrsta stresorja AS Std. 

Odklon 

Vrsta stresorja AS Std. 

odklon 

1. Nemirni 
otroci, ki vzg. 

ves čas 

preizkušajo 

3,4 1,2 1. Preveč otrok v 
skupini glede na 

prostor 

3,6 1,2 

2. Pogovori s 
teţavnimi 

starši 

3,3 1,3 2. Konflikti s starši 3,5 1,3 

3. Konflikti med 

sodelavci 

3,2 1,4 3. Pogovori s 

teţavnimi starši 

3,5 1,2 

4. Preveč otrok v 
skupini glede 

na prostor 

3,2 1,4 4. Nemirni otroci, 
ki vzg. ves čas 

preizkušajo 

3,5 1,1 

5. Vzgojitelji 

nimajo vpliva 
na odločitve 

vodstva 

3,1 1,4 5. Konflikti med 

sodelavci 

3,4 1,2 

 

Preverjanje hipoteze 

Hipoteza 3: Predvidevamo, da bodo odgovori anketiranih glede na odstotek intenzivnosti 

(intenzitete) povzročiteljev stresa najpogosteje izpostavili pedagoško delo, ki vključuje 

ukvarjanje z nemirnimi, vedenjsko zahtevnejšimi otroki, nedisciplino, motiviranjem otrok za 

dejavnosti ter spoprijemanje s starši, ki se prekomerno vmešavajo v strokovne zadeve.  

Preverjanje hipoteze 3: Po predvidevanju so anketirani strokovni delavci v največjem 

odstotku izpostavili stresor pedagoško delo, ki vključuje ukvarjanje z nemirnimi, 

vedenjsko zahtevnejšimi otroki. V tem delu H3 potrdimo.  

Predviden stresor nediscipline ni bil izpostavljen med najintenzivnejšimi. Je pa bil stresor 

naveden v večjem številu kot v raziskavi Slivar (2009). H3 v tem delu zavrnemo. 

Predviden stresor spoprijemanje s starši, ki se prekomerno vmešavajo v strokovne zadeve, 

je glede na intenzivnost na sedmem mestu med stresorji. H3 v tem delu zavrnemo. 

Stresor motiviranje otrok za različne dejavnosti je glede na intenzivnost nizko ocenjen. H3 

v tem delu zavrnemo. 

Rezultati analize so pokazali, da poleg predhodno navedenih med najpogosteje izpostavljene 

(prvih pet) stresorje spadajo še pogovori s težavnimi starši, preveč otrok v skupini glede na 

prostor, konflikti med sodelavci in nemoč pri vplivanju na odločitve vodstva. 
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Diskusija 

Razlogov, da so strokovni delavci navedene stresorje ocenili tako visoko, je lahko več. 

Navajamo razmislek o moţnih razlogih. Navedeni so na podlagi reflektiranih osebnih izkušenj 

večletnega neposrednega dela v vrtcu, v povezavi s teorijami in današnjo podobo druţbe.  

1. Izhodišče stresor: Nemirni otroci, ki dnevno preizkušajo in izzivajo.  

 

Predšolski otroci so razvojno precej specifični (Zorc Maver in Janja Šetor, 2014). Otrok v 

predšolskem obdobju svojih duševnih stanj in stisk ne zna oz. ne zmore izraţati zmeraj 

neposredno, temveč to pogosto izraţa preko največkrat motečega vedenja. Odzivi okolja in 

ravnanja odraslih so v tem primeru zelo pomembna. Kako bo vzgojitelj otroka, ki ima teţave v 

socialni integraciji in čustvenem izraţanju zaznaval, je v veliki meri odvisno od njegovih meril, 

strpnosti in senzibilnosti (prav tam).  Število nemirnih otrok je po opaţanjih iz neposredne 

prakse v porastu
11

. Delen razlog je lahko spreminjanje strukture druţine in kulture. Ločeni 

starši, dopolnjene druţine, matere samohranilke in podobne neugodne druţinske situacije lahko 

pomenijo okoliščine, ki vplivajo obremenjujoče na razvoj otrokovih potencialov (Begelj, 2013). 

Razlogi so lahko tudi v vzgoji, ki se odraţa v druţini, kjer starši premalo dosledno postavijo 

meje ali jih sploh ne postavijo, govorimo lahko o permisivni vzgoji, ponekod pa tudi o pojavu t. 

i. vzgojne brezbriţnosti (Kompare idr., 2006). Zanjo je značilna brezbriţnost in zanemarjanje, 

ki se pojavi, kadar starši niso sposobni ali ne znajo vzpostaviti čustvenega odnosa (niti 

pozitivnega niti negativnega) s svojim otrokom. Naveden stil vzgoje je v nasprotju s tistimi tipi 

vzgoje, pri katerih je v ospredju nesmotrnost (razvajanje) ali neposredno ogroţanje (trpinčenje 

in zlorabe). Pri vzgojni brezbriţnosti gre za opuščanje oz. zanemarjanje. Razlogi za pretirano 

nemirnost (hiperaktivnost) so pri otroku lahko tudi prirojeni. Zadnje omenjeni, biološko 

prikrajšani otroci bi morali biti deleţni posebne pomoči in pozornosti. Napačno bi bilo 

mišljenje, da je v procesu dela ne dobijo, saj gre pri slednjem za potrebo po večji količini te 

pozornosti. Pri velikem številu otrok v skupini je teţje zadostiti večje potrebe po pozornosti 

enemu otroku, tu so namreč tudi ostali, ki to prav tako potrebujejo in so do pozornosti enako 

upravičeni. V konkretnem primeru se izkaţe potreba po dodatni strokovni pomoči temu otroku, 

ţal pa so v tem kontekstu resursi omejeni. Morda imajo določen vpliv tudi mediji in sodobna 

tehnologija, ki s tem ko jo otroci nenehno uporabljajo in to več naenkrat, povzroča večjo 

razpršenost, nemir in počasnejši psihosocialni razvoj. Posledično mediji lahko vplivajo tudi na 

pomanjkanje gibanja. Nemir in nestrpnost otroka sta lahko prav tako posledica stresa v druţini. 

Starši so v današnjem času obremenjeni s  svojimi sluţbami oz. z iskanjem zaposlitve. 

Posredno nemir in skrbi verjetno nehote vnašajo v ţivljenja svojih bliţnjih. Kar, kot smo ţe 

omenili, predstavlja odraz druţbenega stanja. V nobenem primeru za lastno vedenje ni 

odgovoren otrok sam, je pa zaradi nemirnosti in nestrpnosti posameznika lahko v skupini 

vzgojno-izobraţevalno delo zelo moteče in stresno tako za strokovnega delavca kot za vrstnike 

v skupini. 

 

                                                             
11

 Čeprav gre pri oceni porasta nemirnih otrok za subjektivno in iz strani raziskav nepotrjeno oceno, se pri oceni 
izhaja iz vidnih, izstopajočih znakov nemirnosti otroka, ki jih strokovni delavec tekom praktičnih izkušenj zmore 
prepoznati, vključujoč poznavanje razvojnih teorij in na podlagi njegove senzibilnosti. Izhodiščni parameter ocene 
nemirnosti otroka je primerjava z ostalimi otroki, ki pri isti starosti in pogojih zmorejo doseči pričakovano mero 
samo-umiritve (samokontrole) in strpnosti, upoštevajoč individualne razlike med otroki. 
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2. Izhodišče stresorja: Pogovori s težavnimi starši in njihova vmešavanja v pedagoško delo.  

 

Da so eden izmed najintenzivnejših stresorjev za vzgojitelje starši otrok, potrjuje tudi raziskava 

avtorice Premzl (2011), saj je tako odgovorilo 47,6 % anketiranih vzgojiteljic – vodij oddelkov 

navedene raziskave.  

Čeprav ostaja vidik pogovorov s teţavnimi starši v naši raziskavi na drugem mestu intenzitete 

stresorjev, je kljub vsemu potrebno poudariti, da gre v konkretnem primeru za teţavnejše 

starše. Očitno je ta odstotek staršev narastel, saj sicer ne bi bil stresor naveden tako visoko. Če 

izvzamemo, da je kakovost pogovora odvisna tudi od obvladovanja komunikativnih spretnosti 

strokovnega delavca, je en izmed razlogov za teţavnost v pogovorih lahko tudi permisivnost v 

vzgoji, ki je pogost pojav. Največkrat se namreč izkaţe, da so teţavni in konfliktni starši, ki 

svojih otrok ne obvladajo. Zanimivo pa je, da pogosto prav ti starši pričakujejo, da se manko od 

doma nadomesti v vrtcu ter da se teţave prinesene od doma razrešujejo kar tam. Svojo nemoč 

tako projicirajo na strokovne delavce, posledično pa prihaja do nesporazumov. Moţen razlog za 

neuspešne pogovore pa se skriva, kot smo ţe omenili, tudi v ţe kar »kronični druţbeni 

nestrpnosti«, visokih pričakovanjih in stiskah, ki jih starši doţivljajo zaradi negotovosti in 

stresnih delovnih mest, kjer se pričakuje več kot je zaposleni sposoben dajati.  

 

Stresor vmešavanje staršev v pedagoško delo. Pomembno je, da se starši zanimajo za otroka in 

delo v vrtcu, da sodelujejo, dajejo predloge, se udeleţujejo formalnih in neformalnih srečanj. 

Navedeno je zelo zaţeleno in se v vrtcih spodbuja ter je tudi kurikularno zasnovano. S takim 

načinom sodelovanja namreč starši dajejo vzgoji njihovega otroka dodano vrednost. Pokaţejo, 

da jim je mar, kaj se dogaja in prispevajo svoj vidik in pogled kot dragocen deleţ. Teţje pa je, 

ko ţelijo starši pretirano uveljavljati svoje ideje in svoj prav, ki je lahko ţe v škodo otrok in 

moteče za strokovnost zaposlenih. Razumeti je treba, da strokovni delavci vodijo vzgojno 

izobraţevalni proces po določenih, na drţavni ravni zastavljenih smernicah. Kurikulum za vrtce 

(1999) je osnovna podlaga vsem razvojno procesnim načrtovanjem v vrtcih in temelj vzgojne 

zasnove vrtcev. Prav tako je nujnost izhajati iz otrok, če ţelimo, da otrok gradi na lastnih 

kompetencah in se razvija celostno. Temu ustrezno je zastavljen vzgojno-izobraţevalni proces 

in ga je potrebno upoštevati. Strokovni delavci znajo svoje delo tudi predstaviti in ga strokovno 

argumentirati. Tako kot je na strani strokovnih delavcev ţelja po spoštovanju njihovega dela, je 

tudi na strani staršev ţelja po potrditvah in sprejemanju s strani strokovnih delavcev, da so 

dobri starši. Zavedati se je treba tudi, da nemalokrat gre pri nesporazumih za lastne projicirane 

izkušnje in mnenja, kjer ni upoštevana individualnost, temveč se dejstva pogosto kar posploši. 

Veliko laţje bi bilo, če bi dajali poudarek medsebojnemu spoštovanju in dvigu nivoja 

komunikacije in predvsem temu, da se skozi pogovore reflektira ţelje in hotenja vseh 

vključenih. Pogosto se namreč zgodi, da se sogovornika le premalo poslušata in ne preverita, 

kaj je kateri izmed njiju imel v mislih. Vključene povezuje obojestranska ţelja, da so 

razumljeni v svojih bojaznih, stiskah in ţeljah, ki se navezujejo na otroke. 

 

»Komunikacija je ključen del pedagoške strokovnosti, s katero v interakcijah z drugimi 

oblikujemo in dosegamo cilje na storilnostnem področju in hkrati skrbimo za medosebne 

odnose z otroki in odraslimi.« (Vec, 2010) 
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3. Izhodišče stresor: Konflikti med sodelavci.  

 

Po navedbah raziskav Zdravje in ţivljenjski slog prebivalcev Slovenije (2012) se je doţivljanje 

stresa na delovnih mestih zaradi slabih odnosov s sodelavci statistično pomembno povečalo pri 

obeh spolih. Analiza odgovorov anketiranih strokovnih delavcev, nam pri analizi 

najpogostejših stresorjev, ki so se pojavili na tretjem mestu glede na intenziteto, odraţa potrebo 

po dvigu kvalitete komunikacije med sodelavci, delu na odnosih, medsebojnem spoštovanju, 

sprejemanju drug drugega in zmanjševanju stresnih situacij, ki vplivajo na medsebojno 

komunikacijo. Odpira se vprašanje, kateri so razlogi, ki vodijo v konflikte med sodelavci. 

Morda so za konflikte med sodelavci krivi, razen slabše razvitih komunikacijskih spretnosti, 

tudi razlogi, kot so: vedno večje zahteve, rivalstvo med sodelavci, zmanjševanje delavcev, 

vedno večje obremenitve, ki jih strokovni delavci ne zmorejo več obvladovati in jih dodatno 

bremenijo ter zvišujejo stresnost poklica, kar na komunikativni ravni povzroča med drugim tudi 

manjšo strpnost. Na zunanje pritiske, ki povečujejo negativni stres, strokovni delavec ne zmore 

zmeraj vplivati. Lahko pa poskuša nadgraditi komunikacijske spretnosti in osebno perspektivo. 

Pomemben vidik odnosa, ne glede na kateri ravni se pojavlja, je poleg medsebojnega 

spoštovanja tudi dobra komunikacija. Avtorica Satir (1995) je zapisala, da je komunikacija 

naučena. Pomeni, da je v danem primeru potrebno »le« spremeniti način komunikacije in slabe 

vzorce zavreči. Posredno pomeni delo na posamezniku samem. Tako bi bilo medsebojno 

sprejemanje laţje in tudi rivalstvo, privoščljivost in podtikanja bi zgubila na vrednosti.  

Obremenitve na delovnem mestu zaradi konfliktov s sodelavci so namreč lahko intenziven 

stresor, kar potrjujeta raziskava Slivarja (2009) ter naša raziskava. Čeprav si medsebojnih 

konfliktov zaradi kakovosti medsebojnega odnosa in tudi posrednega moţnega vpliva na delo z 

otroki, ne bi smeli dovoliti. Strokovni delavec, ki je na primer pred ali med delom doţivel večji 

konflikt (v tandemu ali s katerim koli drugim sodelavcem oz. vodstvom), namreč v primeru, da 

tega ne uspe obvladati, teţko deluje v skupini otrok, ne da bi premleval konfliktno situacijo. Na 

udaru je človeško dostojanstvo in posredno prikrajšani otroci. Čeprav konflikti gradijo odnose, 

jih tudi rušijo, če jih ne znamo/zmoremo izkoristi za osebno in medsebojno rast. Posredno je 

potrebna sprememba v miselnosti. Pri delu na odnosih ima preizkušen pozitiven učinek timsko 

delo, skozi katero se medsebojni odnosi razvijajo in krepijo. Tu je tandem vzgojitelja – vodje 

oddelka in vzgojitelja – pomočnika, kjer si niti zamisliti ne moremo, da timsko delo in 

komunikacija ne bi potekala kakovostno, saj neposredno sodelujeta v povprečju pet ur ali več 

(sočasnost v oddelku). Polak (2007) v svojem večletnem spremljanju timskega dela zapiše, da 

je največja skrivnost timskega dela, ki je hkrati tudi največja nagrada za vse to, kar so vanj 

vloţili »graditev medsebojnega zaupanja, sproščena komunikacija, pozitivna soodvisnost in 

podpora.« V nadaljevanju navaja pomembno spoznanje, da se vsako timsko delo začenja pri 

vsakem izmed nas kot posamezniku. Poudari, da je poleg ostalega pomembno veliko 

samokritičnega »dela na sebi« in reflektiranje svojega ravnanja (prav tam, str. 5). Njena 

spoznanja potrjuje ţe uvodoma zapisano. Poleg dela na sebi timsko delo spremlja sodelovanje 

za skupen cilj, podajanje in izmenjavo idej, skupno načrtovanje in iskanje rešitev, sklepanje 

kompromisov, medsebojno pomoč in pomembno (samo)reflektiranje. Vse navedeno doprinese 

tudi k medsebojnemu spoštovanju in k dvigu samopodobe. Izpostavila bi vsakodnevno 

reflektiranje s kolegi/strokovnimi delavci. Slednje namreč deluje zelo protistresno, predvsem v 

smislu olajšanja (izpovedi), ko si sodelavci izmenjajo predvsem teţje izkušnje dneva-

problemske situacije. Slednje predstavlja neke vrste sprostitev po stresnih situacijah, če 
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izhajamo iz teorij avtorice Jeriček (2010), ki sprostitev navaja kot protiuteţ negativnemu stresu. 

Komunikacija med sodelavci je torej potrjeno pomemben dejavnik, ki zelo vpliva na kakovost 

vzgojno-izobraţevalnega dela. Ironično je, da se konflikti med strokovnimi delavci kaţejo v 

tolikšni meri prav zdaj, v času krize, ko bi bilo bolje, da bi zdruţili moči in sodelovali. Odpira 

pa se vprašanje, ali ne prihaja do konfliktov zaradi povečanih stresnih situacij. Po Loker in 

Gregson (1993) so teţave v komunikaciji en izmed simptomov stresa. 

 

4. Izhodišče stresor: Preveliko število otrok glede na prostor.  

 

Normativi. Pomislili bi, da je z normativi vse urejeno, saj gre za predpise. Drţava predpisuje 

dopustne moţnosti in kriterije glede velikosti površine prostora in temu ustreznega števila 

otrok. Lokalna skupnost (LS), kot ustanovitelj (in finančna podpora vrtca), pričakuje polne 

skupine, zato tudi +2 otroka v skupini, kar je z zakonodajnega vidika dopuščeno. Z vidika LS 

mora biti kapaciteta prostora izkoriščena (skladno s tem je tudi ustrezen finančni prispevek-

oskrbnine). Slednje je v dobrobit LS in posredno tudi staršev, saj je tako omogočen vpis 

večjemu številu otrok. Slaba stran maksimalnega števila otrok v skupini pa se največkrat odraţa 

v kakovosti dela, še posebej, če vrtec nima ugodnih prostorskih razmer in na voljo še drugih 

površin (predvsem zelenih), ki omogočajo otrokom več svobode in veselja, strokovnih 

delavcem pa ugodnejše pogoje za kakovostno in varno izpeljan proces. Strokovni delavci so 

dnevno prepuščeni lastni iznajdljivosti in spretnosti pri organizaciji dela. Poleg ostalega morajo 

poskrbeti za varnost, ki je poglavitna in niti pomisliti ne ţelimo, kako prostor napolnjen s 

prevelikim številom otrok spodbuja agresivnost in vpliva na strahove. Kako stresno je lahko 

delo na neustreznih, prenatrpanih površinah, vedo strokovni delavci, ki to okušajo zelo pogosto  

in ţal tudi otroci, ki imajo omejeno svobodo gibanja. 

 

Po sredi so finančna sredstva, druţba in gospodarstvo. Če je finančni sklad neke LS visok, torej 

da posluje s prihodki, je tudi za vzgojno institucijo v takšnem kraju večja verjetnost, da si bo 

lahko privoščila kvalitetno bivanje, če je le posluh zanjo. Posredi so tudi odnosi med vodstvom 

in predstavniki LS, ki so predstavniki kraja. Predstavniki občinskega sveta bi morali biti 

povezani z ljudmi, druţinami svojega okolja – če so ti slišani, bi predvidoma moralo to 

doprinesti h kvalitetnejšim pogojem dela v vrtcu. Ne moremo namreč mimo dejstva, da Zakon 

o lokalni samoupravi, Zakon o vrtcih in Zakon o financiranju vzgoje in izobraţevanja zadolţuje 

prav občine za organizacijo in izvedbo predšolske vzgoje na svojem področju. 

 

5. Izhodišče stresor: Vzgojitelji nimajo vpliva na odločitve vodstva.  

 

Ravnatelj-vodstveni delavec kot pedagoški vodja in hkrati poslovodni organ, ki odgovarja 

poleg drţavnega organa predvsem predpostavljenim v svoji LS, svetu staršev in svetu zavoda, 

ima vse večja pooblastila. Če ţeli poslovati dobro in hkrati ugodno za LS, so potrebni 

kakovostni odnosi s predpostavljenimi v LS. Sodelovanje se začne namreč ţe pri osnovanju 

letnega delovnega načrta v začetku šol. leta, saj mora v določenih segmentih biti usklajen z 

lokalno skupnostjo, da je lahko sprejet med predstavniki sveta zavoda in kasneje realiziran. Tu 

je tudi pedagoška plat delovanja s podrejenimi, v našem primeru strokovnimi delavci vrtca, 

katerih kvaliteta dela je poleg ostalega odvisna tudi od odnosov z vodstvom samim. Ustvarjena 

je veriga odnosov, kjer so posredi tudi finančna sredstva. Kako bodo razporejena in kolikšen 
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deleţ bo namenjen za investicijska dela in vzdrţevanja, nadstandardne programe, didaktične in 

druge potrebne materiale ali morebitne denarne nagrade, je poleg drugih dejavnikov do neke 

mere (velike) odvisno tudi od kakovosti odnosov med predstavniki LS (od uspešnosti pogajanja 

za finančna sredstva) in vodstvenim delavcem ter nadalje vodstva z zaposlenimi.  

Zanimiv je podatek iz raziskave mnenja predstavnikov lokalne skupnosti o ustreznosti skupnih 

finančnih sredstev namenjenih za delovanje vrtcev (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012). 

Največ predstavnikov lokalne skupnosti namreč meni, da občine zelo ustrezno financirajo 

delovanje vrtcev v občini, kjer delujejo (81,4 % jih meni, da je financiranje delovanja vrtcev 

ustrezno ali zelo ustrezno). So celo mnenja, da za njih zelo dobro skrbijo. Medtem ko pa 

predstavniki vrtcev (ravnateljice) menijo nekoliko drugače, in sicer jih največ (42,3 %) meni, 

da je financiranje vrtec komaj ustrezno, da je ustrezno jih meni 32,4 %, medtem ko je skoraj  

16 % predstavnikov vrtcev mnenja, da je financiranje vrtcev neustrezno ali zelo neustrezno 

(prav tam).  

Drugi vidik je stališče, ki ga zavzema vodstvo v odnosu do strokovnega delavca. Vzemimo 

primer pritiskov s strani staršev. Na katero stran se bo postavil vodstveni delavec v primeru, da 

starši izrazijo nezadovoljstvo s strokovnim delom vzgojitelja ali v primeru, da zahtevajo 

privilegije za svojega otroka oz. druga nerealna pričakovanja. Bo se pogovoril in prisluhnil 

obema stranema? Bo strokovni delavec deleţen podpore in razumevanja za svoje odločitve s 

strani vodstva kljub pritiskom staršev? Poleg staršev se na delovanje vodstva vedno bolj 

odraţajo tudi pritiski raznih zunanjih institucij oz. sluţb ter predvsem javnosti. 

 

V kontekstu razvoja profesionalizma v odnosu strokovnega delavca in vodstva je njuno 

medsebojno sodelovanje in spoštovanje ključno in ne dopušča dvoumnosti v ravnanju. Valenčič 

Zuljanova (2012) poudarja, da je za celovit razvoj šole (vrtca) kot institucije, ki daje moţnost 

za razvoj strokovnim delavcev, ključnega pomena »kolegialen profesionalizem«, k čemur sodi 

tudi profesionalna raven v medsebojnih odnosih. Profesionalni razvoj strokovnega delavca je 

vpet v profesionalni razvoje institucije – pomeni, da se pričakuje, da je vodstveni delavec 

oseba, ki je vrednotno usmerjena, načelna in zaupanja vredna. Le tako bo mogoč »moralni 

konsenz«, ki je med dotičnima nujen, da se vzpostavi medsebojna vez, ki ţene strokovnega 

delavca, da gradi na lastnih spretnostih (tudi zaradi potrditev s strani vodstva), vodstvenemu 

delavcu pa daje posledično doprinos v očeh odjemalcev storitev, oţje in širše druţbe. 

Povzamemo lahko, da ima vodilni delavec v kontekstu profesionalnega ravnanja moč, da vpliva 

na zaposlene in jih pridobi za sodelovanje na katerikoli ravni, če je ta utemeljena. Velja pa 

omeniti, da se nemalokrat pozablja, da je za pričakovanji, ki jih gojimo do vodstvenih delavcev, 

to oseba, ki je za podobo profesionalnosti le človek, ki tudi kdaj klone pod pritiski ter se morda 

kdaj odloči za poteze, ki prinašajo nehotene posledice. Verjamemo pa, da je v svojih ravnanjih, 

po svojih najboljših zmoţnostih moralen, pravičen in human.  

 

Čeprav imajo vodstveni delavci veliko avtonomnosti pri odločitvah, prinašajo te vse večje 

odgovornosti. Tudi v druţbenem sektorju je čutiti vpliv konkurence in tekmovalnosti, ki jo ta 

prinaša vzporedno. Ni več dovolj biti dober, potrebno je biti boljši. V okviru tega je potrebno 

omeniti aktualnost vključevanja v številne projekte, za katere se vodstvo pogosto odloči samo 

(morda kdaj tudi zaradi finančnih resursov, ki jih ta instituciji prinaša, kar bi praviloma moralo 

biti pozitivno za zaposlene – če so tega resursa deleţni).  
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Projekti sami po sebi ne bi bili slabi (veliko jih je izjemno koristnih), če ne bi za seboj povlekli 

pretiranih administrativnih del, dokumentiranja, kjer je potrebna zbranost, čas in mnogo 

dodatnih del, ki predvsem vzgojitelje – vodje oddelkov obremenjujejo, posredno pa so otroci 

morda prikrajšani, namesto obratno. Zastavlja se vprašanje, ali je kakovost vzgojno-

izobraţevalnega procesa zaradi projekta višja – so otroci imeli kaj od tega, razen to, da so 

njihovi vzgojitelji bili pod stresom, ki pa se gotovo odraţa na delu, zaradi česar prihaja do 

protislovja pri cilju, ki narekuje, da naj bi otroci pridobili. Čeprav kot protiuteţ  projektnim 

delom strokovni delavci vendarle pridobivajo na kompetencah in zadovoljstvu ob dobro 

opravljenem delu. Nemalokrat strokovni delavci, s tem ko mu predstavlja neka naloga izziv, 

doţivljajo tudi pozitivni stres. Potrditve in nadgradnja kompetenc doprinesejo k profesionalni 

rasti posameznega strokovnega delavca, posledično praviloma tudi k dvigu samopodobe, 

avtonomnemu delovanju v odnosu do staršev in drugih, kar bi posledično moralo zmanjševati 

poklicni stres. Morebitne točke, ki si jih strokovni delavec vzporedno morda pridobi, pa nekaj 

časa niti niso prišle v poštev. Z drugimi besedami, nemalokrat se dela več za manj denarja, kar 

je znova odraz stagnacije gospodarstva in občasnih dvomljivih ravnanj v politiki.  

 

Ne gre mimo dejstva, da so v širši perspektivi razvoja stroke projekti neizogibni, saj se prav 

zaradi raziskovalnih nalog, strokovnih prispevkov in znanstvenih monografij, ki v okviru 

projektov profesionalnih usposabljanj nastajajo, izboljšuje kompetentnost vključenih. Zaradi 

njih se kakovost predšolske vzgoje razvija v smeri prakse in edukacije. Vedno večja razseţnost 

in povezovanje vseh posredno ali neposredno vključenih dimenzij: med izvajalci v praksi 

(razmišljajočimi praktiki, ki vzgojno-izobraţevalno delo reflektirajo), med strokovnjaki 

predšolske stroke univerzitetne ravni in na ravni zavodov, z inkluzijo lokalnih skupnosti in 

zakonodajne ravni (koliko to dopuščajo moţnosti) v končnem segmentu z implementacijo 

elementov v vsa kurikularna področja delovanja, predstavljajo dragocen doprinos h kakovosti 

predšolske stroke. Ključno za kakovost predšolske vzgoje je namreč izmenjava ugotovitev, 

mnenj, informacij, tok kroţenja med imenovanimi  (Devjak, Kovač Šebart, Krek in Vogrinc 

2007; Devjak idr., 2012).   

V kontekstu doţivljanja negativnega stresa se je potrebno zavedati vzročne povezanosti 

individualne in organizacijske ravni, saj lahko zaradi slabega počutja na delovnem mestu 

učinkovitost dela pada (Slivar, 2009). 

  

9. 2. 2. 6 Namera po zapustitvi poklica 

 

Analiza odgovorov je pokazala, da nekateri strokovni delavci vrtca razmišljajo o tem, da bi 

poklic vzgojitelja zapustili (preglednica 17). Izkazalo se je, da je deleţ teh, ki občasno 

razmišljajo o tem 43 %, nekaj več kot polovica (52 %) pa jih o tem nikoli ne razmišlja.  

   

Preglednica 17: Razmišljanje o zapustitvi poklica vzgojitelja 

Ali ste kdaj razmišljali, da bi zapustili poklic vzgojitelja? 

Odgovori Število (N) Odstotek (%) 

Nikoli 48 52,0 % 

Občasno 40 43,0 % 

Pogosto 5 5,0 % 

Skupaj 93 100 % 
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V primerjavi s Slivarjevo raziskavo je deleţ anketiranih, ki nikoli ne razmišljajo o tem, da bi 

zapustili poklic vzgojitelja, v naši raziskavi za 2,3 % manjši. V Slivarjevi raziskavi je bil ta 

deleţ 54,3 %. Povečal pa se je deleţ tistih, ki občasno razmišljajo o tem in sicer za 1,8 % in za 

0,5 % tistih, ki pogosto razmišljajo o zapustitvi poklica (preglednica 17).  

V nadaljevanju nam preglednica (18) omogoča vpogled v odstotek tistih strokovnih delavcev, 

ki bi opustili poklic vzgojitelja v primeru, da bi jim okoliščine to omogočale. 

Preglednica 18: Opustitev vzgojiteljskega poklica, če bi bilo mogoče 

Ali bi v tem obdobju vaše vzgojiteljske kariere prenehali vzgajati, 

če bi bilo to mogoče? 

Odgovori Število (N) Odstotek (%) 

Da 21 23,0 % 

Ne 72 77,0 % 

Skupaj 93 100 % 

 

Ugotovimo lahko, da je kar 23 % anketirancev takšnih, ki bi vzgojiteljsko kariero opustili, v 

kolikor bi se ponudila priloţnost.  

V Slivarjevi raziskavi znaša ta deleţ le 20,3 %, kar je za kar 2,7 % manj anketiranih strokovnih 

delavcev kot v naši raziskavi. 

Analiza naše raziskave je pokazala, da dejansko načrtuje zapustiti poklic v naslednjem pol leta 

le 2 % strokovnih delavcev. Odstotek teh je v Slivarjevi raziskavi za 0,5 % večji, torej 2,5- 

odstoten, medtem ko 97,5 % strokovnih delavcev takrat tega ni načrtovalo.        

Na vprašanje, ki se je v naši raziskavi dotikalo aktivnega iskanja zaposlitve zunaj šolstva, je kar 

4 % strokovnih delavcev odgovorilo pritrdilno. Deleţ teh je v Slivarjevi raziskavi precej manjši 

in znaša le 2,5 % odstotka. 

Preglednica (19) daje vpogled v razmerje odgovorov, ki zadevajo namero po zapustitvi poklica 

in oceno intenzitete stresnosti poklica anketiranih. 

Preglednica 19: Intenziteta stresnosti poklica v odvisnosti z namero po zapustitvi poklica 

izraţena v številu (izraţena v številu N - brez odstotkov) 

 Namera po zapustitvi poklica (N) Skupaj (N) 

Ni. odg. Ne  Da  

Intenziteta 

stresnosti 

poklica 

Ni stresno 3 26 10 39 

Zelo stresno 4 22 35 61 

Skupaj (N) 7 48 45 100 

 

Preglednica (19) prikazuje, da 61 strokovnih delavcev doţivlja poklic zelo stresno ter da jih 35 

od teh izraţa namero po zapustitvi poklica. Od navedenih je 35 anketiranih strokovnih 

delavcev izražalo oboje, torej so ocenili svoje delo kot zelo stresno in izraţali namero po 

zapustitvi poklica. Prav tako namero po zapustitvi poklica izraţa 10 strokovnih delavcev, ki  so 

poklic ocenili kot da ni stresen, skupaj je torej od 100 anketiranih strokovnih delavcev 45 (45 

%) takšnih, ki izraţajo namero po zapustitvi poklica. 
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Zanimala nas je odvisnost spremenljivk intenzitete stresnosti poklica v povezavi z namero po 

zapustitvi poklica.  

 

Preverjanje hipoteze 

Za sklepanje o povezanosti smo uporabili hi-kvadrat (
2 ) preizkus, katerega dobljena vrednost 

je bila 0,007.  

 

Za raven odvisnosti smo vzeli vrednost signifikance oz. p ≤ 0,05. Ker je bila vrednost 

signifikance 0,007<0,05, pomeni, da sta spremenljivki intenziteta stresnosti poklica in 

namera po zapustitvi poklica med seboj odvisni (slednje smo potrdili z ničelno hipotezo H0). 

 

V našem primeru to pomeni, da intenziteta stresnosti poklica vpliva na namero po zapustitvi 

poklica, kar se odraţa v tem, da večja kot je intenzivnost doţivljanja stresa v poklicu, večja je 

teţnja oz. namera po zapustitvi poklica.  Preglednica (19) navedeno potrjuje, saj je 57,4 % (35) 

strokovnih delavcev od tistih, ki so ocenili svoj poklic kot zelo stresen izraţalo namero po 

zapustitvi poklica. 

Hipoteza 4: Namera po zapustitvi poklica se bo izraţala v večji meri pri delavcih, ki ocenjujejo 

svoje delo kot zelo stresno. 

Po opravljanjem hi-kvadrat (
2 ) preizkusu lahko H4 potrdimo. Namera po zapustitvi 

poklica se izraža v večji meri pri delavcih, ki ocenjujejo svoje delo kot zelo stresno.  

 

Diskusija 

Povezanost med namero po zapustitvi poklica in intenzivnostjo doţivljanja stresa je bila 

pričakovana. Preseneča pa število strokovnih delavcev, saj je kar 57,3 % (35) od 61 vprašanih 

takšnih, ki so ocenili svoje delo kot zelo stresno in so pripravljeni zapustiti delovno mesto, če bi 

jim okoliščine to omogočale. Iz namere gre sklepati, da je obremenitev na delovnem mestu 

dosegla tisto fazo, ko bi bili pripravljeni tudi na zapustitev tega poklica. Predvidoma razlogi za 

namero po zapustitvi poklica sovpadajo z razlogi navedenimi v okviru naših predhodnih 

diskusij, ki se navezujejo na doţivljanje negativnega stresa v poklicu strokovnega delavca v 

vrtcu. 

 

9. 3 Povezanost delovne dobe v vzgoji in izobraževanju ter ocene stresnosti poklica 

Preglednica 20 prikazuje primerjavo oz. predvideno povezanost in medsebojni vpliv izkušenj in 

doţivljanja stresa na delovnem mestu. Leta v vzgoji in izobraţevanju so grupirana po fazah S - 

modela (Javrh, 2008). V vsaki od faz, po navedbi avtorice, strokovni delavec drugače doţivlja 

svoj poklic. Predvidoma izkušnje in daljša delovna doba doprinesejo večjo gotovost 

posameznika in samozaupanje, kar lahko vpliva na sprejemanje stresnih situacij, odzivnost na 

stres in posledično izgorelost. Predvidevamo, da se  posameznik določenih stresorjev skozi leta 

navadi oz. postane v svojem delovanju bolj avtonomen, suveren in kompetenten. Posledično 

ocenjuje svoj poklic kot manj stresen. V našem primeru nas je zanimalo, ali leta (delovna doba) 

v vzgoji in izobraţevanju vplivajo na oceno stresnosti poklica strokovnih delavcev.  
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Preglednica 20: Leta v vzgoji in izobraţevanju v primerjavi z oceno stresnosti poklica izraţena 

v številu (N) 

 Ocena stresnosti poklica Skupaj 

Ni stresno Zmerno Močno Izjemno 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

 

Leta (delovna 

doba)  

v vzgoji in 

izobraževanju 

1 – 3 0 0 % 5 62,5 % 3 37,5 % 0 0 % 8 100 % 

4 – 6 0 0 % 7 27,0 % 16 61,5 % 3 11,5 % 26 100 % 

7 – 18 0 0 % 10 40,0 % 12 48,0 % 3 12,0 % 25 100 % 

19 – 30  0 0 % 11 46,0 % 8 33,0 % 5 21,0 % 24 100 % 

31 – 40  1 5,9 % 5 29,4 % 5 29,4 % 6 35,3 % 17 100 % 

Skupaj 1 1,0 % 38 38,0 % 44 44,0 % 17 17,0 % 100 100 % 

 

Preverjanje povezanosti, odvisnosti in medsebojnega vpliva let v vzgoji iz izobraževanju ter 

ocene stresnosti poklica  

Za sklepanje o povezanosti smo uporabili hi-kvadrat preizkus (
2 ), katerega  dobljena 

vrednost je bila 0,177.  

Za raven odvisnosti smo vzeli vrednost signifikance oz. p ≤ 0,05. Ker je bila vrednost 

signifikance 0,674>0,05, se je izkazalo, da sta spremenljivki delovna doba in ocena stresnosti 

poklica neodvisni (slednje smo potrdili z ničelno hipotezo H0).  

Vrednost hi-kvadrat (
2 ) preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. Delovna 

doba ne vpliva statistično pomembno na oceno stresnosti poklica. 

 

Preverjanje je pokazalo, da naša predvidevanja glede povezanosti let v vzgoji in izobraţevanju 

in ocene stresnosti poklica niso potrjena.  

Slednje bi lahko pomenilo, da je doţivljanje stresnosti poklica visoko oz. močno za vse 

strokovne delavce, ne glede na leta zaposlenosti v vzgoji in izobraţevanju. Hkrati ta podatek 

daje misliti o tem, da na doţivljanje stresnosti poklica vplivajo drugi dejavniki in ne toliko 

delovna doba. Moţen razlog je postopna iztrošenost strokovnih delavcev in upad vitalnosti, za 

kar pa lahko iščemo razloge v stagnaciji gospodarstva, katere posledica se vedno bolj odraţa v 

druţbi in posledično prenaša v delovno okolje vrtcev, ki postaja vse bolj stresno. 

V nadaljevanju bomo podrobneje pregledali povezanost delovne dobe in ocene stresnosti 

poklica, in sicer, kakšno je predvideno doţivljanje stresnosti poklica anketiranih strokovnih 

delavcev glede oz. v povezavi z leti delovanja v izobraţevanju in vzgoji, torej z delovno dobo. 

Za orientacijo in izhodišče bo analiza odgovorov anketiranih in ţe v teoretičnem delu 

magistrskega dela (str. 63–68) opredeljen S-model Javrhove (2008), ki opredeljuje 

profesionalni razvoj pedagoških delavcev glede na delovno dobo v slovenskem prostoru.  

Doživljanje stresnosti poklica v obdobju vstopa v poučevanje in zgodnje obdobje kariere 

strokovnih delavcev v vrtcu 

Anketirani strokovni delavci naše raziskave so v fazi preživetja ali odkrivanja, v katero so po 

Javrh (2008) všteti strokovni delavci z 1–3 leti delovne dobe, mnenja, da je njihov poklic v 
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večji meri zmerno stresen. Naša raziskava namreč kaţe (preglednica 20), da je od 8-ih 

anketiranih 5 mnenja, da je poklic vzgojitelja zmerno stresen, 3-je pa, da je močno stresen.  

Faza preživetja ali odkrivanja je obdobje začetkov kariere strokovnih delavcev, kjer velja 

omeniti, da se v vrtcu dela v tandemu. To pomeni, da se začetnik v delo ne uvaja povsem sam, 

temveč ob sodelavcu/ki, ki ima največkrat ţe večletne delovne izkušnje. Temu ustrezna je tudi 

razbremenitev in posledično predvidoma manjša prisotnost stresa. Prisoten je tudi začetni 

entuziazem, kar močno vpliva na motivacijo in zadovoljstvo. Marsikateremu vzgojitelju 

začetniku je ta faza lahko ključna v razjasnjevanju svoje vloge in vloge učenca oz. otroka 

(Valenčič Zuljan, 2012). To lahko predstavlja tudi močan stresor, saj iskanje vloge povleče za 

seboj negotovost in dvom v ustreznost lastnega delovanja, pristopov do otrok. To je tudi 

obdobje, v katerem se je potrebno izkazati in dokazati pred vodstvom, sodelavci in starši ter 

otroki, kar terja mnoge dodatne preizkušnje, preden se strokovni delavec stabilizira. 

Za razliko od prvih je v fazi stabilizacije od 26-ih vprašanih kar 19 anketiranih ocenilo poklic 

kot močno ali izjemno stresen. Gre za strokovne delavce z 4–6 leti delovne dobe, ki so po 

profesionalnem razvoju Javrhove ţe prešli fazo začetnika – razvidna je tudi ţe realnejša podoba 

poklica. To je tudi obdobje, ko se strokovnih delavec močno angaţira in gradi na kompetencah 

ter se v svoje delo poglablja. Vzporedno bi za poklic vzgojitelja lahko dejali, da se močno 

razdaja tako v odnosu do otrok kot staršev in sodelavcev. Pri tem ni izvzeto vodstvo, od 

katerega si ţeli potrditev - to je lahko tudi obdobje, ko je strokovni delavec v očeh vodstva »na 

preizkušnji«, kot navaja Javrh (2008), kar lahko zanj predstavlja močan stresor. Običajna dobra 

praksa vodstvenih delavcev je, da se strokovni delavec (potencialni vzgojitelj – vodja oddelka), 

ko nastopi delovno razmerje najprej uvede v delo na mesto vzgojitelja – pomočnika, v kolikor 

se zato odloči vodstvo. Zato je to tudi obdobje, ko velikokrat vzgojitelji z visokošolsko 

izobrazbo z delovnega mesta vzgojitelja – pomočnika napredujejo na delovno mesto vzgojitelja 

– vodje oddelka, če to dopuščajo moţnosti. Slednje potencira angaţiranost dotičnega, saj se 

mora ta potrditi. Navedeno vključuje predvidoma večjo prisotnost stresa, saj mora upravičiti 

pričakovanja. Močan stresor v tej fazi, bi lahko bili tudi starejši sodelavci, ki mlajšemu zavidajo 

zagnanost, saj v njem čutijo konkurenco. Pritiski starejših, izkušenih sodelavcev so lahko zelo 

stresni še posebej, če mlajšemu v kolektivu kdaj spodleti. Tudi ne gre prezreti, da gre tu za 

preteţno ţenski kolektiv, ki je lahko zelo nagnjen h kritizerstvu in nemalokrat obrekovanju, kar 

potencira stresor imenovan konflikti s sodelavci. Temu ustrezni so tudi rezultati naših 

anketiranih, saj je stres torej močno oz. izjemno močno prisoten prav tej fazi zaposlenosti v 

vzgoji in izobraţevanju. 

 

Doživljanje stresnosti poklica v srednjem obdobju kariere strokovnih delavcev v vrtcu 

V fazi poklicne aktivnosti/eksperimentiranja, ki zaobjame leta sluţbovanja med 7. in 18. letom, 

se kaţe pristnost in globoka navezanost na skupino otrok, ki jim je strokovni delavec vzgojitelj. 

Je obdobje, ko strokovni delavec običajno izkoristi vse svoje potenciale, veliko doseţe in če se 

ne izpopolnjuje v stroki, lahko osebnostno stagnira, kar je lahko posledica tega, da je zapadel v 

rutino. Anketirani so v tej fazi ocenili delo kot močno oz. izjemno močno stresno v več kot 

polovici primerov, in sicer od 25-tih kar 15 strokovnih delavcev. Ostali ga ocenjujejo kot 

zmerno stresno. Kakorkoli je to obdobje, ko strokovni delavec v veliki meri ţe deluje rutinsko 

in si sam postavlja izzive v tandemu ter si dovoli običajno več tudi v smeri eksperimentiranja, 
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je pa to tudi obdobje streznitve. Svojega dela strokovni delavec običajno ne idealizira več, 

temveč vidi tudi njegove temne plati. Kljub pedagoškemu optimizmu se pojavijo vprašanja, ki 

se pogosto nanašajo na sistem, na prepreke na formalni ravni, kot je na primer druţba, 

teţavnejši starši, nemirnost otrok, tudi osebni dohodek. Vse to so dejavniki dela, na katere 

strokovni delavec ne more povsem vplivati in v njem povzročajo nemir. Avtorica Javrh (2008) 

opozarja, da se v tej fazi v nekaterih primerih lahko pojavi negotovost/revizija. To lahko 

poslabša morebiten konflikt s katerimkoli od vključenih. Javrh (2008) v tem poudarja pomen 

samoevalacije, ki pa mora biti temeljita, saj lahko sicer povzroči zaplete v razvoju 

posameznikove karierne poti. Hkrati je to faza, znotraj katere se največkrat pojavlja izgorelost, 

tudi zaradi razočaranj ali nezanimanja vodstva. 

 

Doživljanje stresnosti poklica v zrelem obdobju kariere strokovnih delavcev v vrtcu 

Faza sproščenosti in/ali kritične odgovornosti, ki zajema zaposlene v vzgoji in izobraţevanju 

med 19. in 30. letom zaposlenosti, je v naši raziskavi pokazala, da  je prisotnost stresa prav tako 

velika. Kot močno in izjemno stresno je namreč delo od 24-tih anketiranih ocenilo kar 13, kar 

je veliko z ozirom na leta praktičnih izkušenj, ki jo strokovni delavci imajo. V tem obdobju 

strokovni delavec doţivlja svoje poslanstvo, sprejema večje obremenitve in se razdaja v vseh 

smereh; otroci, starši, sodelavci in v smislu druţbene angaţiranosti. Čuti tudi moralno dolţnost, 

da izrazi svoja stališča o dogajanju v stroki. Praviloma bi to naj bilo obdobje izjemnega 

zadovoljstva in vrha doseţkov v karieri strokovnega delavca (Javrh, 2008). Pojavi se vprašanje, 

čemu je odstotek stresnosti kljub navedenemu tako visok in kateri stresorji ga zvišujejo v 

tolikšni meri.  

Podobno zaskrbljujoč je podatek anketiranih strokovnih delavcev, ki delujejo v vzgoji in 

izobraţevanju največ let, to so tisti strokovni delavci, ki imajo med 31 in 40 let delovne dobe. 

Od 17 anketiranih, ki sodijo v to skupino, jih je namreč 6 ocenilo delo kot izjemno stresno in 5 

kot močno stresno. Ali anketirani občutijo vpliv let, morda močno zmanjšano vitalnost ali 

pešanje intelektualne kondicije? Ali jih izţemajo vzgojno zahtevnejši in nemirni otroci in 

motivacija otrok ali zahtevni starši in nezadovoljstvo z vodstvom in sistemsko ravnjo? 

Razlogov za izjemno in močno stresno doživljanje poklica strokovnega delavca v vrtcu je lahko 

veliko. Leta izpreganja, ki naj bila sproščena in prijetna, to po ocenah anketiranih strokovnih 

delavcev niso, kar je zaskrbljujoče, še posebej, ker se leta za vstop v upokojitev višajo. V 

primeru obvladovanja stresa in zadovoljstva na delovnem mestu namreč ne gre le za duševno 

zdravje in dobro počutje strokovnega delavca, temveč posledično za kakovost izvedbe vzgojno-

izobraţevalnega procesa, kjer pa so ključni otroci, ki potrebujejo najboljše – ne le zato, ker jim 

to pripada, so namreč tudi bodoči kreatorji druţbe.  

 

9. 4 Programi za obvladovanje stresa na delovnem mestu 

Z raziskavo smo ţeleli pridobiti tudi stališča in mnenja, ki jih imajo strokovni delavci do 

programov za obvladovanje delovnega stresa na delovnem mestu.  

Na vprašanje, ali menite, da strokovni delavci v vrtcu potrebujejo programe za obvladovanje 

stresa na delovnem mestu, je kar 90 % (N= 92) anketiranih odgovorilo, da jih potrebujejo. V 

nadaljevanju, kjer smo ţeleli izvedeti, ali bi se teh programov tudi udeleţili, pa je kar 92 %  

anketiranih (92) strokovnih delavcev na to vprašanje odgovorilo pritrdilno.  
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Hkrati nas je zanimalo, v katerih primerih bi se anketirani strokovni delavci programov za 

obvladovanje stresa udeleţili. Oziroma nasprotno, v primeru, da se jih ne bi ţeleli udeleţiti, so 

anketirani lahko navedli, kakšni so razlogi za to. Vpogled v navedeno nam daje preglednica 21.  

Preglednica 21: V katerih primerih bi se strokovni delavci udeleţili programa za obvladovanje 

stresa na delovnem mestu (N= 85) 

Ali bi se udeležili programov za obvladovanje stresa in v katerih primerih? 

Odgovori DA Število 

(N) 

Odstotek 

(%) 

a) samo v primeru, da bi bili brezplačni 23 27,0 % 

b) samo v primeru, da bi bili v delovnem času 2 2,0 % 

c) samo v primeru, da bi bili brezplačni in v delovnem času 28 33,0 % 

č) udeleţila bi se jih, tudi če bi jih bilo treba plačati in bi bili izven     

    delovnega časa 

23 27,0 % 

d) drugo 9 11,0 % 

Skupaj  85 100 % 

 

Opazimo lahko, da je najvišji deleţ tistih, ki bi se programov udeleţili, če bi bili brezplačni in v 

času delovnega časa, in sicer 33 %. Povsem enako zastopana (27 %) pa sta oba skrajna 

odgovora, in sicer kjer anketirani odgovarjajo, da bi se programov udeleţili le, če bi bili 

brezplačni oziroma tudi če bi bili plačljivi in izven delovnega časa.  

 

Preverjanje hipoteze 

 

Hipoteza 5: Udeleţenci raziskave bi se udeleţili programov za obvladovanje stresa, v kolikor bi 

bili izvedeni na delovnem mestu (npr. v času odmora). 

 

Analiza odgovorov je pokazala, da bi se 92 % strokovnih delavcev od vseh, ki so na to 

vprašanje vprašalnika odgovarjali, udeležilo programov za obvladovanje stresa. 35 % 

strokovnih delavcev, bi se programov udeležilo, v kolikor bi bili izvedeni v delovnem času 

in brezplačno, kar pomeni, da lahko H5 potrdimo. 

 

V okviru vprašanja, ki je dopuščalo moţnost izraziti stališče do programov, so se pojavljali 

odgovori (N= 6) v smislu, da bi se udeleţili programov za obvladovanje stresa na delovnem 

mestu, če bi bili:  

 

 v sklopu rednega izobraţevanja; 

 kot seminar, ki ga plača zavod; 

 v primeru, da bi bili zares koristni; 

 če bi bili izven delovnega časa in seveda brezplačni: 

 da, če bi bili smiselni, z delavnicami, ne le teoretski, saj teorijo dobro poznamo: 

 potrebovali bi predvsem programe, kjer bi delali na tem, da izboljšamo komunikacijo, 

sodelovanje in prilagodljivost, razumevanje in spoštljivost med strokovnimi sodelavci.  
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V sklopu vprašanja, kjer so anketirani (N= 6) odgovarjali, zakaj se omenjenih programov ne bi 

udeleţili, ti navajajo naslednje razloge: 

 

 pomembna je graditev odnosa do sebe; 

 ker sem umirjena, ne poznam stresa - svoje delo rada opravljam; 

 ker za enkrat še obvladujem stres; 

 ker nisem v stresu; 

 ker so leta ţe naredila svoje; 

 ker imam kritične prijatelje za to … 

 

V zaključnem delu so anketirani strokovni delavci imeli moţnost zapisati kakršnakoli sporočila 

in mnenja. Zapisali so: 

 

 Stresne situacije nastajajo vsakodnevno, pomembna je organizacija našega časa in 

odnos do stresorjev. Pri tem mislim to, da če pristopimo k stresni situaciji, ali neznani 

situaciji negativno, s strahom, z nejevoljo in brez pozitivizma, da bomo sami vloţili 

nekaj truda v reševanje situacij. 

 Ţelela bi manj administrativnega dela in več časa za izdelavo didaktičnih igrač, 

abecednih aplikacij itd.  

 Če delaš z dobro ekipo in imaš rad otroke, ti stres ne pride do ţivega. 

 Sem trenutno pod stresom zaradi vodstvenih dodatnih del, nalog in obveznosti in 

obveznosti zaradi konca šolskega leta. 

 

Diskusija 

 

Z gotovostjo lahko zapišemo, da bi bili programi za obvladovanje stresa na delovnem mestu 

zelo dobrodošli. Glede na analizo odgovorov, iz katerih je razvidno, da 78 % vprašanih meni, 

da so obremenitve na delovnem mestu pomemben razlog stresa in doţivljanja pritiska, 

ugotavljamo, da so programi za obvladovanje stresa tudi potrebni. Analiza odgovorov 

anketiranih je pokazala, da bi bili programi najbolj obiskani v delovnem času (npr. v odmorih), 

v kolikor ne bi bili plačljivi. Pomembna informacija, ki nam jo je dala analiza odgovorov 

anketiranih je, da so pripravljeni sodelovati in izboljševati svojo prakso s tem, da sodelujejo v 

programih za obvladovanje stresa.  

Če izhajamo iz reka, da je bolje preprečiti kot zdraviti in še bolje krepiti kot preprečevati, je 

dobro, da strategij za obvladovanje stresa učimo vseh, posebej še tistih, ki stres pogosto 

doţivljajo in ga slabo obvladujejo. Potrebna bi bila le smotrna organizacija časa, kjer bi lahko v 

delu dneva, za na primer pol ure izvedli kvalitetne in učinkovite programe za obvladovanje 

stresa. Glede finančnih resursov je ena izmed moţnosti, da se v ta namen nameni del strokovnih 

izobraţevanj, predvsem v okviru Zavoda za šolstvo, ki bi svoje delovanje lahko preusmerila v 

duševno zdravje populacije strokovnih delavcev predšolske vzgoje. Program stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja bi ne bil smel biti osredotočen le na razvoj profesionalnih 

spretnosti – znanja, tehnik poučevanja in strukture kurikula. Potrebno bi bilo nuditi več 

programov za gradnjo posameznikovih osebnih spretnosti (zavedanje samega sebe, 

obvladovanje čustev, sposobnost vodenja in razvijanja otrokovih močnih področij ter 

uravnavanje in razvijanje odnosov), za katere se občasno zdi, da so vzete za samoumevne. Po 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                                  Magistrsko delo 
                                                                                                                                                                 Helena Klobasa 

131 

pregledu nekaterih katalogov znanj in usposabljanj pedagoških delavcev v slovenskem prostoru 

(CPI Katalog, 2014; MiB, 2014; ZRSŠ, 2014) ugotavljamo, da se tovrstna izobraţevanja nudijo 

morda v preskromnem številu. Navedeno nas spodbuja, da to spremenimo. Temu ustrezno bi se 

načrtoval letni delovni načrt z vizijo vodstva skupaj z zaposlenimi. Pri tem ima ključno vlogo 

vodstvo, ki ima posluh za svoje zaposlene in se zaveda da bo vloţek vplival na kakovost dela. 

Podpora za tovrstne programe in posledično tudi konstruktivno razporejanje delovnih nalog – 

predvsem v smislu, da si ne nalagamo nepotrebnega, ima velik vpliv.  

Koristno v danem primeru bi bilo načrtovanje in izvedba programa Promocije zdravja za 

strokovne delavce vrtca. Upoštevati je treba, da se vrtci med seboj razlikujejo predvsem po 

načinu doseganja istih ciljev, skratka delovanju. Kljub navidezni podobnosti ima vsak svojo 

specifiko. Načrtovanje programa Promocije zdravja poteka po fazah (več na str. 12). Vanj je 

poleg posameznika in fokusne skupine ter vodstva vključeno tudi okolje, skratka vsi segmenti 

delovnega okolja. Sprotne evalvacije, kjer se reflektira in oceni, kaj je smiselno obdrţati ali 

zavreči, so parameter, iz katerega je razvidna korist za odjemalce ter hkrati izhodišče za 

nadaljnje načrtovanje programa, kjer se program ustrezno prilagodi. Cilj programa je 

dolgoročni učinek  delovanja z namenom, da posameznik dobre vzorce delovanja obdrţi oz. 

nadgrajuje, slabe pa spreminja oz. opusti. Namen je, da posameznik spremeni vedenje ali 

škodljive navade, medtem ko dobre vzorce vedenja ponotranji do te mere, da postanejo del 

njegovega ţivljenja (npr. fizična aktivnost, meditacije, krepitev notranje moči, širjenje socialne 

mreţe). Pozitivna sprememba je doprinos h kvaliteti bivanja posameznika in posredno dobrobit 

skupnosti. Kaj pomeni zadovoljen in zdrav strokovni delavec za otroka? Odgovor je verjetno 

samoumeven. 

 

Program promocije zdravja bi izboljšal kakovost delovanja tudi zaradi tega, ker se dotakne 

specifičnega področja do temeljev. Prouči ga v globino in gradi na izsledkih raziskave neke 

populacije izhajajoč iz njenega manka. V konkretnem primeru strokovnih delavcev v vrtcih, bi 

bilo potrebno proučiti celovito specifiko vrtca, vključujoč območje populacije in subjekte (npr. 

navade druţine strokovnega delavca). V sklop proučevanja sodijo tudi druţine otrok, ki 

obiskujejo vrtec. Na tak način bi vedeli, zakaj se pojavljajo stresorji, ki vključujejo starše. 

Pomembno je zajeti proučevanje celotne regije in vključiti (Carotta in Kureţ, 2007): 

ekonomsko politiko regije, funkcionalno delovanje - politiko LS in socialno-ekonomsko 

strukturo regije (poudarek na strukturi, prihodkih druţine). 

Rezultati bi nam dali med drugim odgovor tudi glede zadovoljstva, klime prebivalstva neke 

populacije, vitalne energije, duševnega zdravja in tudi izhodišča, na katerih bi gradili program. 

Znotraj vrtca bi potekala vzporedna raziskava s podobnim trendom raziskati strukturo vseh 

zaposlenih (strokovnega in tehničnega kadra). 

Ob vsem se pojavi predvsem vprašanje finančnih resursov in pripravljenosti sodelovanja vseh 

vključenih v program. Obstaja namreč moţnost, da kdo ne bi ţelel sodelovati. V okviru 

sodelovanja je tudi faktor: »dovoliti, da nas drugi vodi«. Skupina ljudi (v programu 

organizacije in izvedbenega dela promocije zdravja je premalo posameznik) si mora pridobiti 

zaupanje – kar pomeni, da morajo to prevzeti ljudje, ki tudi sami verjamejo v to, da delajo za in 

v dobro ljudi. Raznolikost značajev in razmišljanj, skratka individualnost zahteva prilagajanja 

programa promocije – pridobiti je potrebno večino. Za uspeh in učinkovitost programa je 

navedeno ključnega pomena, saj gre za premik v načinu razmišljanja v odnosu do sebe in do 

drugih s tendenco v spremembi sloga bivanja  prebivalstva (druţbe) neke regije. 
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10 ZAKLJUČKI IN SKLEP 

 

V zaključnem delu magistrskega dela povzemamo ugotovitve, do katerih smo prišli na podlagi 

kvantitativne raziskave negativnega stresa pri strokovnih delavcih v vrtcih. 

Strokovni delavci vrtcev so ocenili svoje zdravje in duševno zdravje v večini kot dobro ali zelo 

dobro. Tudi svoje počutje v mesecu pred anketiranjem ocenjujejo predvsem kot dobro in 

umirjeno in so v glavnem pozitivnih občutkov, srečni in zadovoljni. Vendar ne gre zanemariti 

podatka, ki kaţe prisotnost nervoze v zadnjem mesecu pri večini vprašanih (90 %), kar 

nakazuje potencialne moţnosti za pojav tveganih vedenj in duševnih obolenj. 

Preverjanje hipoteze je potrdilo naše predvidevanje, in sicer da večina strokovnih delavcev 

svoje zdravje ocenjuje kot dobro in meni, da ima dobro duševno zdravje.  

Analiza odgovorov je pokazala, da se pogosto ali vsak dan počuti napete, pod stresom ali pod 

velikim pritiskom kar 36 % anketiranih strokovnih delavcev. 24 % anketirancev napetosti, 

strese in pritiske obvladuje z večjimi napori ali s hudimi teţavami. Poleg tega smo ugotovili, da 

20 vprašanih doţivlja stres pogosto in ga obvladuje s hudimi napori, kar pomeni, da sodijo v 

skupino s tveganim stresnim vedenjem. Večina od teh 20-ih strokovnih delavcev je vzgojiteljic 

– vodij oddelka z visoko izobrazbo, ki delujejo v skupini otrok 2. starostnega obdobja (starost 

otrok: 3–6 let), 11 delavk od teh je starih med 50 in 60 let. 

Analiza odgovorov, kjer so vprašani navedli najpogostejše razloge za doţivljanje stresa, 

pritiskov in napetosti je pokazala, da se kar 78 % strokovnih delavcev počuti pod stresom in 

pritiskom zaradi obremenitev na delovnem mestu, več kot tretjina (38 %) pa zaradi slabih 

odnosov s sodelavci.  

Anketirani strokovni delavci ocenjujejo, da so bili zaradi negativnega stresa odsotni z dela v 

povprečju 4 dni (v zadnjih 6-ih mesecih).  

Analiza odgovorov, ki zajema oceno stresnosti dela v poklicu vzgojitelja je pokazala, da večina 

(61%) anketiranih strokovnih delavcev ocenjuje svoj poklic kot močno stresen oz. kot izjemno 

stresen. Navedeno potrjuje našo hipotezo.  

Na podlagi analize odgovorov na vprašanje, ki zadeva oceno stresnosti dela v poklicu 

vzgojitelja tudi ugotavljamo, da se odstotek strokovnih delavcev, ki ocenjujejo svoje delo 

stresno, v primerjavi z letom 2008 ni bistveno povečal, zaradi česar ta del hipoteze zavrnemo. 

Deleţ anketiranih, ki ocenjuje svoj poklic kot močno oz. izjemno stresen, ostaja kljub temu 

relativno visok, kar nakazuje, da je potrebno delati v smeri zmanjševanja razširjenosti stresa. 

Samoocena stresnosti dogajanj/situacij v vrtcu je pokazala, da več kot polovica anketiranih 

strokovnih delavcev (85 %) situacije oz. dogajanja v vrtcu, zaradi katerih se počutijo pod 

stresom, ocenjuje kot zmerno stresno. 30 % jih ocenjuje stresne situacije kot močno in izjemno 

stresne.  

Strokovni delavci so kot najpogostejše vire (navajamo prvih pet) doţivljanja negativnega stresa 

na delovnem mestu (glede na intenziteto doţivljanja) navedli naslednje stresorje: 
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- nemirni otroci, ki dnevno preizkušajo in izzivajo (75 %), 

- pogovori s teţavnimi starši (73 %), 

- konflikti med sodelavci in preveč otrok v skupini glede na prostor (64 %), 

- nemoč vplivanja na odločitve vodstva (63 %) in  

- konflikti s starši in njihova vmešavanja v pedagoško delo (63 %). 

 

V raziskavi iz leta 2008 (Slivar, 2009) so bili stresorji glede na intenzivnost doţivljanja 

razvrščeni v drugačnem zaporedju, in sicer sledeče: preveč otrok v skupini  glede na prostor, 

konflikti s starši, pogovori s teţavnimi starši, nemirni otroci, ki vzgojitelje ves čas preizkušajo, 

konflikti med sodelavci.  

Preverjanje hipoteze je potrdilo predvidevanje, da bodo anketirani strokovni delavci izpostavili 

v največjem odstotku stresor pedagoškega dela, ki vključuje ukvarjanje z nemirnimi, vedenjsko 

zahtevnejšimi otroki, zato smo hipotezo v tem delu lahko potrdili. 

Stresor spoprijemanja s starši, ki se prekomerno vmešavajo v strokovne zadeve je, glede na 

intenziteto doţivljanja stresa anketiranih strokovnih delavcev, na sedmem mestu. Hipotezo smo 

zato v tem delu zavrnili.   

Strokovni delavci morajo delovati strokovno ves čas vzgojno-izobraţevalnega procesa in tudi 

izven njega. Opozorili bi, da pogovori s teţavnimi starši, konflikti s starši in njihova 

vmešavanja v pedagoško delo, predstavljajo največkrat nestrinjanje staršev s strokovnim 

delovanjem strokovnega delavca, če je to upravičeno ali ne. Stresorji, ki obsegajo tovrstne 

neposredne stike s starši so v naši raziskavi zajemali drugo (pogovori s teţavnimi  starši), šesto 

(konflikti s starši) in sedmo mesto (vmešavanje staršev v pedagoško delo) glede na intenziteto. 

Podatek nakazuje, da je vmešavanje staršev v strokovnost delovanja delavcev v vrtcih prisotno 

v precejšnji meri. 

Predvidena stresorja nediscipline in motiviranja otrok za različne dejavnosti nista bila 

izpostavljena kot najintenzivnejša, zato smo hipotezo tudi v tem delu zavrnili. 

Analiza odgovorov je pokazala, da kar 43 % anketiranih strokovnih delavcev občasno razmišlja 

o zapustitvi poklica. Deleţ anketiranih, ki bi v tem obdobju vzgojiteljske kariere prenehali 

vzgajati, če bi bilo mogoče, je 23 %. 

Namera po zapustitvi poklica se je izraţala v večji meri pri strokovnih delavcih, ki so ocenili 

svoje delo kot zelo stresno. Analiza odgovorov je pokazala, da izraţa namero po zapustitvi 

poklica več kot polovica (57,4 %) anketiranih strokovnih delavcev, ki so svoje delo ocenili kot 

zelo stresno. Temu ustrezno smo hipotezo potrdili, saj se namera po zapustitvi poklica izraža v 

večji meri pri delavcih, ki ocenjujejo svoje delo kot zelo stresno. 

Preverjanje povezanosti, odvisnosti in medsebojnega vpliva let v vzgoji in izobraţevanju ter 

ocene stresnosti poklica je pokazala, da delovna doba ne vpliva statistično pomembno na oceno 

stresnosti poklica. 

V zaključnem delu raziskovalnega dela so anketirani strokovni delavci v 92 % navedli, da bi se 

programov za obvladovanje stresa udeležili, v kolikor bi bili izvedeni na delovnem mestu, kar 

pomeni, da smo hipotezo lahko potrdili.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                                  Magistrsko delo 
                                                                                                                                                                 Helena Klobasa 

134 

Analiza odgovorov raziskave torej potrjuje relativno visoko prisotnost stresorjev v delovnem 

okolju vrtca in slabše obvladovanje negativnega stresa pri strokovnih delavcih. Za učinkovitost 

in kakovost vzgojno-izobraţevalnega procesa je obvladovanje stresa pri strokovnih delavcih 

nadvse pomembno, saj je poleg profesionalne usposobljenosti potrebno tudi telesno in duševno 

zdravje ter zadovoljstvo strokovnih delavcev, da lahko ti zagotavljajo optimalno ustrezno 

okolje, ki omogoča otrokom v vrtcu celovit in uravnoteţen razvoj.  

Navedeni rezultati raziskave narekujejo potrebo po uvedbi programov za obvladovanje stresa 

ali vsaj vključevanje sprostitvenih tehnik ali drugih aktivnosti, s katerimi pripomoremo k 

učinkovitejšemu soočanju s stresom. Nekateri predlogi in smernice so nakazani ţe v delu 

diskusije, ki je zadevalo vprašanje anketiranih strokovnih delavcev o vključevanju programov 

za obvladovanje stresa. Potrjeno najučinkovitejši v konkretnem primeru bi bili programi 

promocije zdravja na delovnem mestu strokovnih delavcev, saj bi ti zajeli vse vključene v 

specifično delovno okolje vrtca. Posledično bi lahko programi promocije prispevali tudi k 

zdravem ţivljenjskem slogu prebivalcev dane regije. Ker pa je za tovrstne programe potrebna 

vključitev večjega števila resursov, kar zahteva čas in strokovno usposobljenost ter 

vključevanje večjega števila politik, bomo v nadaljevanju predstavili ţe dane moţnosti in 

spretnosti, ki so nam v delovnem okolju vrtca omogočene.  

Zavedati se je potrebno kompleksnosti specifičnega okolja vrtca in vrste dejavnikov v njem, 

zaradi katerih do stresnih situacij prihaja: otroci, starši, sodelavci, vodstvo. Obvladovanje stresa 

je torej odvisno od individualne dovzetnosti za stres pri posamezniku, ki je povsem subjektivna, 

in od načina sproščanja po stresnih situacijah. Na navedeno vpliva psihofizična pripravljenost, 

izkušnje in ţe osvojene strategije ravnanja v stresnih situacijah, ki se pa lahko nadgrajujejo.   

Navajamo nekatere moţnosti in predloge, ki jih lahko strokovni delavci in/ali vodstvo vključijo 

v neposredno delovno okolje ter tako postopoma zmanjšujejo vpliv negativnega delovanja 

stresorjev oz. pripomorejo k boljšemu uravnavanju in obvladovanju stresa. Ni izključena 

moţnost, da se s vključevanjem v nadaljevanju navedenih predlogov v delovno okolje, 

posledično katerega od stresorjev odstrani ali vsaj zmanjša njegov učinek. 

Neposredno v procesu dela predlagamo, da se čim več dejavnosti izpelje na sveţem zraku in v 

naravi. Posredno bodo tudi otroci zadostili predvsem naravni potrebi po gibanju ter sprostitvi in 

bodo posledično mirnejši, kakor tudi strokovni delavci sami – gibanje, ne glede na to v katerem 

prostoru se izvaja, ima preizkušeno pozitiven vpliv na počutje in zdravje. V kolikor se izvaja na 

sveţem zraku, je učinek še večji. Vključevanje joge za otroke in drugih sprostitvenih tehnik, ki 

jih izvajamo z otroki, tudi klasična ali druga primerna glasba, so aktivnosti, zaradi katerih lahko 

posamezne stresorje zmanjšamo. Delo v manjših skupinah, ki je ţe utečena delovna praksa, naj 

bo smotrno organizirano, priprava učnega okolja naj bo otrokom zanimiva, saj bo s tem 

pozitivna angaţiranost otrok večja. Slednje izboljšuje odzivnost otrok, kar daje potrditve 

strokovnemu delavcu in tudi otrokom ter prispeva k zadovoljstvu obeh. Posredno prav tako 

zmanjšuje potencialni stresor: motiviranje otrok za delo. 

 

Čas odmora. Čeprav narava dela ne dopušča zmeraj, da bi strokovni delavci odšli na odmor, ko 

to najbolj ţelijo oz. potrebujejo, je vseeno bistveno, kako kvalitetno čas odmora delavec 

izkoristi. Pomemben je odmik iz vpetosti v proces. Najučinkovitejše bi bilo ta čas koristiti za 

sprostitev in energetski vloţek. Čeprav pridejo v tem kontekstu v poštev tudi preproste tehnike, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                                  Magistrsko delo 
                                                                                                                                                                 Helena Klobasa 

135 

za katere ni potrebno veliko, so neprimerno učinkovitejše metode, katerih vpliv je na delovanje 

posameznika preizkušen in potrjen s strani strokovnjakov (več na str. 79–86). Ker je spretnosti 

za sprostitev potrebno znati in obvladovati, sodijo v ta kontekst programi za obvladovanje 

stresa, ki bi jih anketirani izvajali, v kolikor bi bili na voljo. Ustrezna rekonceptualizacija 

delovnega časa bi omogočala tudi časovno uskladitev za izvedbo takšnih programov, ki procesa 

dela ne bi motil, temveč posredno bogatil. 

 

Usklajenost tandema strokovnih delavcev v skupini. Tandem lahko deluje učinkovito, 

kakovostno in zadovoljno le, če je njuno delo usklajeno in dopolnjujoče. Medsebojno 

spoštovanje vzgojitelja – vodje oddelka in vzgojitelja – pomočnika je ključen faktor pri 

zmanjševanju stresa, ki zadeva odnose in konflikte med sodelavci. Zavedati se je treba, da je 

tudi vpliv ostalih stresorjev, navedenih v uvodnem delu zaključka, neprimerno laţje 

obvladovati, saj jih lahko sodelavca premagujeta v tandemu skupaj (pomen refleksije), v 

kolikor sta sloţna. Kolikšen je doprinos h kakovosti v procesu dela, ki ga lahko zadovoljen, 

uravnoteţen in usklajen tandem strokovnih delavcev s svojim ravnanjem nameni otrokom, ne bi 

smelo biti vprašljivo. Strokovno avtonomen pri ustvarjanju tandema je vodstveni delavec. 

Poznavanje kolektiva in odnos vodstva do strokovnih delavcev je v tem kontekstu pomemben 

faktor, ki ima posreden vpliv tudi na prisotnost določenih stresorjev in obvladovanje stresa.    

 

Refleksija, kot sprostitev po stresnih situacijah in za lažje razumevanje in obvladovanje  

odzivov v stresnih situacijah 

Kar lahko naredimo neposredno v delovnem okolju, da laţje obvladujemo stresne situacije je, 

da poleg vzporednih posamezniku ustreznih aktivnosti kot so gibanje, zdrava prehrana, 

meditacije idr. opolnomočimo kompetence refleksije, kar vključuje tudi supervizijo. Pomen 

(samo)refleksije in zavedanje vpliva te na naše delovanje je temeljnega pomena, kar poudarjajo 

mnogi strokovnjaki (Kovač, 2013; Ninčević, 2008; Pečar, 2012; Polak, 2007, 2010; Rupar, 

2014; Tancing, 2006; Valenčič Zuljan, 2012; Zore, 2014). Ne zajema le profesionalnega 

razvoja posameznika, temveč tudi osebnostnega, kar pozitivno doprinese tudi odzivanju na 

stresne situacije. 

V kontekstu refleksije ima pomembno vlogo poznavanje in spoznavanje sebe, na kar pa vpliva 

tudi (in je nujno) poznavanje drugih, saj se to na nek način zrcali v nas.  

Refleksija ne vključuje le samoevalvacije. Iz navedb avtorjev (Kovač, 2013; Ninčević, 2008; 

Polak, 2007, 2010; Rupar, 2014, Valenčič Zuljan, 2012) lahko razberemo, da gre pri refleksiji 

za sistemsko delovanje. Razlika med refleksijo in samoevalvacijo je v trenutni akciji. Refleksija 

je trenutek – akcija, ki jo je treba najprej ujeti. Nadgradnja je iznajdljivost v trenutku te akcije 

refleksije (organizacija pri na primer dokumentiranju). Povzeli bi lahko, da je refleksija »ţiva« 

in naše delo naredi drugačno, kar nas počasi dviguje. Kot smo ţe omenili, poklic strokovnega 

delavca v vrtcu zaradi narave dela zahteva veliko razdajanja. Refleksija nas v tem primeru 

varuje pred izgorelostjo in je zoper njo učinkovito orodje (Ninčević, 2008; Rupar, 2014).   

Največjo oviro refleksiji pa lahko povzroča rutina – posameznik, ki se ni pripravljen »videti« in 

spreminjati-izboljševati lastne prakse bo tudi pri doţivljanju stresa obtičal na enem mestu ali/in 

celo stagniral. Refleksija je lahko odlična spodbuda lastnemu razvoju in protiuteţ rutini, saj nas 

spomni na to, da ostajamo sveţi, ne glede na to kako dolgo smo ţe v poklicu, posledično pa 
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pripomore k spreminjanju in nadgradnji subjektivnih teorij. Z refleksijo namreč analiziramo 

sebe – se »zrcalimo« (Polak, 2007), kar pomeni, postaviti se pred ogledalo, kjer  je odsev lahko 

nemalokrat najbolj zoprna stvar, saj se vidimo. 

Uporaba refleksije v praksi se nanaša predvsem na vprašanja o našem lastnem delovanju v 

poklicu in poleg ostalega zajema različna vprašanja. Kdo sem? Ali je moj poklic dolžnost ali 

zanos? Ali obstajajo uspešnejši načini dela? Na primer razmišljanje v smeri ta otrok je lahko 

drugačen …Teţava – problemska situacija lahko v nas spodbudi nov pristop. Izziv je lahko 

darilo. Kako se bomo lotili problema je skoraj vedno stvar refleksije, zato je refleksija lahko 

neizgovorjena skrivnost uspešnega dela. V kontekstu prej navedenega je ključno 

dokumentiranje ţivljenja, saj predstavlja izhodišče refleksijam (Devjak idr., 2012). 

Korak naprej in pomemben vzporeden faktor, ki lahko pripomore k obvladovanju stresa 

predstavljajo skupne refleksije, refleksije med sodelavci (Polak, 2007; 2010). Pomembno pri 

skupnih refleksijah je znati sprejeti kritiko ali bolje, spodbuditi veselje v sebi, da slišiš kritiko, 

kar predstavlja nadvse visoko raven osebnega razvoja posameznika – pomeni  namreč dvigniti 

se nad situacijo, prestopiti »ego« in sprejemati sebe, takšnega kot se vidiš sam in kot te vidijo 

drugi. Slednje je namreč lahko najboljši instrument za delo na sebi, saj se je treba zavedati, da 

je kritika v smislu izgradnje dobronamerna. Posledično se izgrajuje samopodoba posameznika 

in tudi laţje spoprijemanje s stresnimi situacijami. 

Načrtovanje vzgojno-izobraţevalnega dela razvojno procesno nam omogoča raziskovanje in 

učenje skupaj z otroki, če si to le dovolimo. Vzporedne refleksije (ne le lastne, temveč tudi z 

oţjimi in s širšimi sodelavci, svetovalnimi delavci, kakor tudi z vodstvom in širše, z zunanjimi 

pedagogi), ki so-bi morale postati neizogibne, so za profesionalni razvoj strokovnega delavca 

pomemben dejavnik (Devjak idr., 2012; Polak, 2007, 2010; Valenčič Zuljan, 2012).  

V kontekstu refleksije je potrebno poudariti najvišji nivo refleksije, ki je tista na ravni 

institucije. Ključno vlogo na tem nivoju ima vodstveni delavec, saj s svojo profesionalnostjo 

lahko pripomore k dvigu kakovosti delovanja v stroki posameznega strokovnega delavca 

(Devjak idr., 2007), posredno tudi k dvigu njegove samopodobe. Pomembno vlogo v tem 

kontekstu ima supervizor, ki bi moral biti za to usposobljen sodelavec v vrtcu ali morda delavec 

svetovalne sluţbe (v kolikor ga vrtec ima) (Kovač in Javornik Krečič, 2014; Valenčič Zuljan, 

2012). Navedeno posredno vodi k boljšemu obvladovanju stresorjev, ki jih v delovnem okolju 

ni mogoče odstraniti oz. zmanjšati. Rezultat kakovostne in učinkovite refleksije pa je lahko tudi 

izločitev oz. zmanjšanje števila stresorjev v delovnem okolju.  

Glasba kot sredstvo za lažje obvladovanje stresa 

Strokovni delavci se zavedamo, kako pomembna za celostni otrokov razvoj je ustrezno izbrana 

glasba, saj je poleg ostalega ta tudi sredstvo za izraţanje in sprostitev. Da pa ima njen vpliv 

lahko tudi terapevtske učinke, potrjujejo mnoge raziskave. Z glasbo imamo namreč izjemno 

širino moţnosti, tako za lastno rast (tudi sprostitev)
12

, kot otrokovo socialno, kognitivno in 

                                                             
12

 Morda v svojem poklicu premalokrat izkoristimo možnost vključevanja glasbe v sam proces vzgojno-
izobraževalnega dela. Širina možnosti, ki nam je ponujena, ne omogoča le razvoja in sprostitve otrokom, temveč 
tudi vključenim odraslim. Glasba je prav tako enkratno izrazno sredstvo, poleg lutk, likovnega izražanja, verbalnih 
in ostalih možnosti izražanja. Potrebno je le dovoliti si in raziskovati »neobremenjeno« skupaj z otroki. Slednje 
preizkušeno deluje protistresno. 
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fizično rast in razvoj. S vključevanjem glasbe (petje, izmišljevanje melodij in besedil, 

ustvarjanje-izraţanje z instrumenti, dramatizacije, ritmizacije, spontano, izrazno plesno in 

glasbeno izraţanje …) lahko zajamemo dobesedno vsa kurikularna področja. Poleg dognanj, da 

glasba deluje terapevtsko, ima tudi preizkušen pozitiven učinek pri otrocih. Vključevanje 

glasbe pa lahko koristi tudi strokovnemu delavcu kot sprostitev in vpliva na njegovo 

zadovoljstvo in dobro počutje. Zato smatramo smisel za glasbo in njeno širino pri strokovnem 

delavcu za pomembnega. Zanimivo pri glasbi je, da ni potrebno, da ima posameznik posluh, 

ustvarja glasbo (neprofesionalno) in uţiva v njej lahko kdorkoli (Studentsdesign. Glasbena 

terapija, 2014). 

Glasba kot univerzalen izrazni medij je namreč v vsakem izmed nas in je s svojo čustveno 

neposrednostjo dokazano izredno koristna in tudi uspešna pri reševanju mnogih teţav (pod 

vodstvom glasbenega terapevta), za katere smo ţe mislili, da so nepremagljive (Studenstdesign. 

Glasbena terapija, 2014; Treven in Treven, 2011). 

Sodobnejše raziskave navajajo ugotovitve, da lahko z ustrezno/strokovno izbiro glasbe 

vplivamo na amygdalo (Studentsdesign. Glasbena terapija, 2014; Zevnik, 2009). Amygdala je 

center za naše nezavedne odzive, katerih razlog tiči v naši preteklosti. V njej se skriva zapis 

preteklih doţivetij – pozitivnih in negativnih. Zaradi nje se odzivamo nezavedno v posameznih 

situacijah. Odziv v stresnih situacijah je namreč pogosto nehoten, nemalokrat smo celo 

presenečeni nad lastnim odzivom v nepredvidenih situacijah (Pšeničny, 2010; 2011). Edini 

ključ, s katerim lahko »prekodiramo« zapise v amygdali in s tem vplivamo na odzivanje v 

intenzivnih stresnih okoliščinah, je glasba. Vendar je za tovrsten poseg v jedro amygdale 

potreben pristop strokovnjaka s tega področja. Z elementi glasbene terapije se lahko dotaknemo 

posameznih področij, nezavednih stvari in dogodkov zapisanih v amygdali in jih spremenimo-

prekodiramo za zmeraj (Studentsdesign. Glasbena terapija, 2014).  

 

Praktična usposabljanja v času izobraževanja. Kovač in Javornik Krečič (2014) poudarjata, da 

bi v okviru dodiplomskega študija predšolske vzgoje bilo potrebno nekaj vsebin nameniti tudi 

področju prepoznavanja in obvladovanja stresa. Tako bi bil vstop v pedagoško delo vzgojiteljev 

predvidoma manj stresen tako za bodoče strokovne delavce vrtcev, kot za otroke.  

V okviru raziskave dejavnikov, ki vplivajo na odločitve študentov Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani, pri izbiri svojega pedagoškega poklica kaţejo, da se študenti za ta poklic 

sicer odločajo v prvi vrsti na podlagi tako imenovanih psiholoških dejavnikov, kar je pozitivno. 

Raziskava razkriva tudi podatek, da študentje tekom študija pogrešajo več uporabne vrednosti 

(aplikativnosti) posameznih teorij in več praktičnega pedagoškega usposabljanja, saj jih skrbi, 

da imajo, kljub pridobljenemu profesionalnemu znanju, za samostojno delo premalo izkušenj in 

posledično premalo zaupanja v lastno znanje. V povezavi s tem jih spremlja tudi bojazen, da 

bodo delali napake in bodo premalo ustvarjalni (Devjak, Devjak in Polak, 2014). 

Implementacija akademskih znanj študentov v neposredno delovno okolje vrtcev preko 

praktičnih usposabljanj (v večji meri), bi bila torej tudi po podatkih prej omenjene raziskave 

dobrodošla za bodoče »praktike« (pomembno vlogo in pomen za študenta v času praktičnih 

usposabljanj ima tudi kakovosten mentorjev pristop). Posredno bi navedeno predvidoma tudi 

zmanjševalo stres, ki je zaradi negotovosti in nezaupanja v lastne sposobnosti nemalokrat 

prisoten predvsem pri vstopu v poklic, kar navaja tudi avtorica Javrh (2008; 2011). 
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V nadaljevanju navajamo razmislek o pomenu vrtca kot institucije, ki v času pojava 

ekonomsko-socialne krize recesije dobiva nov pomen. Skladno s tem se spreminjajo tudi vloga 

in pritiski na strokovne delavce v vrtcih.  

Kurikulum za vrtce, Zakon o vrtcih, Bela knjiga za vzgojo in izobraţevanje v RS, ZOVFI, 

pomembne listine bi morale zagotavljati kakovostno izvedbo procesne in strukturne ravni 

predšolske vzgoje. Vrtci postajajo namesto mišljenega drugotnega pomena za druţino, saj naj 

bi bili druţinam le pomoč, ţe primarni za vzgojo. Razlogi so gledano globalno v pritiskih 

gospodarstva, ki povzroča razkroj druţbe in razvrednotenja. Po eni strani pritiski s strani 

delodajalcev na zaposlene, po drugi strani slabšanje socialno-ekonomskih razmer, 

brezposelnost. Vmesni faktor je vrtec, institucija, ki pri prvih nadomešča vloţek 

preobremenjenih staršev s strani delodajalcev, pri drugih pa daje topel obrok, varno in toplo 

zavetje otrokom, česar si doma pogosto ne morejo več privoščiti. Počutje, zadovoljstvo, 

učinkovitost in kakovost dela postajajo izrednega pomena tako za posameznika kot za druţbo. 

Dejali bi lahko, da institucionalna predšolska vzgoja dobiva (predvsem za socialno ogroţene in 

za starše preobremenjene zaradi odgovornih delovnih mest) prvoten pomen v času globalnih 

sprememb. Pridobiva ţe socialno komponento razseţnosti. 

Po navedenem je v olajšanje misel, da se predšolska stroka nenehno razvija v korak z razvojem 

znanosti, druţbe in gospodarstva. Vendar, če bomo hoteli ohraniti kakovost v izvedbenem delu, 

je potrebno ohraniti duševno zdravje izvajalcev – strokovnih delavcev. Z manjšanjem finančnih 

resursov vrtcem – predvsem z vidika osebnih dohodkov in napredovanj – in povečanjem 

delovnih nalog ter s postopnim razvrednotenjem druţbene vloge poklica, to ne bo mogoče. 

Drţavljani, zaposleni v lokalnih skupnostih in starši kot ključen del druţbe ter strokovni delavci 

vrtcev bi morali ozavestiti, da moramo delovati z roko v roki, če ţelimo omogočiti prihodnost 

otrokom, katere se bodo veselili. Utrjevanje medsebojnih odnosov in zaupanja ter povezovanje 

znotraj socialne mreţe prej navedenih druţbenih skupin, bi moralo nadomestiti vse pogostejši 

pojav »umika v individualnost«, ki smo ji priča v zadnjih desetletjih.  

Z raziskavo o stresu med strokovnimi delavci v vrtcih smo prispevali k novim spoznanjem na 

področju doţivljanja in obvladovanja stresa. Rezultati so lahko dobro izhodišče za pripravo 

smernic za delo na tem področju v prihodnje in posredno za izboljševanje kakovosti 

pedagoškega dela v vrtcih ter v stroki predšolske vzgoje nasploh.  
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PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE V VRTCU (VZGOJITELJE 

VODJE ODDELKOV IN VZGOJITELJE POMOČNIKE) NA TEMO STRESA.  

Spoštovani!  

Sem študentka podiplomskega študija 2. stopnje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, in 

sicer programa Predšolske vzgoje, Helena Klobasa. V svojem magistrskem delu ţelim pridobiti 

mnenja strokovnih delavcev vrtcev o njihovem zdravju, doţivljanju stresnih situacij v 

delovnem okolju in o stališčih do programov za obvladovanje stresa ter v katerih primerih bi se 

jih udeleţili.   

Anketni vprašalnik je razdeljen na naslednje sklope: 

5. splošni podatki,  

6. tri vprašanja o stresu iz CINDI raziskave iz leta 2012, 

7. dve vprašanji o zdravju in sreči iz evropske raziskave o kvaliteti ţivljenja, 

8. indeks duševnega zdravja,  

9. vrtec, kot vir stresa, 

10. počutje na delovnem mestu, 

11. zadovoljstvo z delom, ter 

12. o tem, ali bi se udeleţili programov za obvladovanje stresa in v katerih primerih. 

Povprečen čas reševanja je 20 minut. Vprašanja so preprosta za reševanje, največ z 

obkroţevanjem. Vprašalnik je anonimen in v njem ni pravilnih in napačnih odgovorov, zato vas 

prosim, da odgovarjate iskreno. Podatki bodo uporabljeni izključno za namene magistrskega 

dela. Z reševanjem vprašalnika, pa boste pomembno prispevali k raziskavi in posredno k 

moţnostim izboljšanja delovnega okolja v vrtcih ter zadovoljstva vzgojiteljev pri delu.  

Za sodelovanje se iskreno zahvaljujem! 

 

 
 
 
Helena Klobasa 
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I. SPLOŠNI PODATKI 
 

NAVODILO 

 
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. 
 

Obkroţite oziroma dopišete ustrezen odgovor. 
 

1. Spol: Ţ M    

2. Starost: _____ let.     

3. Stopnja izobrazbe: srednja   visoka univerzitetna specializacija magisterij   doktorat 

4.   Naziv:  brez naziva mentor svetovalec svetnik 
 

 

5. V vrtcu delam kot:    
a) vzgojitelj predšolskih otrok  

b) pomočnik vzgojitelja  
 

6. Vrtec je:  
 

a) pri OŠ  
 

b) samostojen zavod  
 
7. Število otrok v vrtcu v 1. starostnem obdobju: _____; v 2. starostnem obdobju: ______ .  

 

8. Število strokovnih delavcev v vrtcu. ______ . 

 

9. Leta v vzgoji in izobraţevanju: ______ let. 

 

10. Starost otrok v skupini : _____let. 

 

11. Kolikšno je povprečno število otrok v oddelku?_______ otrok. 

 

12. Kolikšna je vaša tedenska pedagoška obveznost? (Vpišite število pedagoških ur.) ______ ur.  

 

13. Ocenite, koliko ur na mesec vam v povprečju poleg pedagoške obveze vzamejo druge 

obveznosti v vrtcu (npr. interesne dejavnosti, konference, delavnice, različni sestanki ipd.)?  
 
V povprečju ______ ur na mesec.  
 

14. Ali ste vodja aktiva? DA NE   

15. Ali ste bili odsotni zaradi bolezni v zadnjih šestih mesecih? DA NE 

 Če DA, koliko dni?    ________dni.   
 

 

Ocenite, koliko dni ste bili odsotni zaradi stresa?  _____ dni. 
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16.  Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? (Označite en odgovor.) 

 

Nikoli Zelo redko Občasno Pogosto Vsak dan 

     

 

15.  Pod stresom ali velikim pritiskom se počutim zaradi:  

 

 obremenitve na delovnem mestu    DA  NE 

 slabih odnosov s sodelavci     DA  NE 

 problemov v druţini      DA  NE 

 slabih materialnih pogojev za ţivljenje   DA  NE 

 osamljenosti                  DA  NE 
 

 

16.  Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doţivljate v ţivljenju? 

       (Označite en odgovor.) 

 

zlahka z nekaj truda  z večjimi napori  s hudimi teţavami ne obvladujem 

     

 

    

17. Ali bi na splošno rekli, da je vaše zdravje:  (Označite en odgovor.) 

 

zelo dobro dobro zadovoljivo Slabo zelo slabo 

     

 

18.  Gledano v celoti, kako srečni, bi rekli, da ste?  

 

       Uporabite lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da ste zelo nesrečni, 10 pa da ste zelo srečni:     

       (Označite en odgovor.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

19. Zastavili vam bomo nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaše  počutje. Kolikokrat v zadnjem  

      mesecu ste imeli navedene občutke? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da  

      se niste tako počutili nikoli, 5 pa pomeni, da ste se tako počutili vsak dan. 
 

 Nikoli se nisem tako počutil-a.    Vsak dan sem se oz. se tako počutim. 

1 2 3 4 5 

 

1. Precej nervozno. 1 2 3 4 5 

2. Tako na tleh, da vas nič ni moglo razveseliti. 1 2 3 4 5 

3. Umirjeno  1 2 3 4 5 

4. 
 
Ţalostno in nesrečno.  1 2 3 4 5 

5. Ste bili srečni? 1 2 3 4 5 
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II. VRTEC KOT VIR STRESA 
 
NAVODILO 
 
Vrtec, odnosi z otroci, vodstvom, starši, sodelavci ipd. – predstavlja za marsikaterega 
vzgojitelja vir stresa. Stresno je vse tisto, kar doţivljate kot teţavno, neugodno ali 
obremenjujoče.  
Spodaj so navedene moţne 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 vpliva na vas stresno oziroma vas ogroža. Če take situacije niste doţiveli, vseeno 
ocenite, v kolikšni meri bi vplivala na vas. Pri posamezni situaciji se ne zadrţujte predolgo. 
 

Situacija ne 
povzroča stresa. 

Situacija povzroča 
blag stres. 

Situacija povzroča 
srednje močan stres. 

Situacija povzroča 
močan stres. 

Situacija povzroča 

izjemno močan stres. 

1 2 3 4 5  

 

  1. Uresničevanje ciljev iz kurikula. 1 2 3 4 5 

  2. Opravljanje administrativnih nalog. 1 2 3 4 5 

  3. Vandalizem v vrtcu.  1 2 3 4 5 

  4. Neizvajanje sankcij proti kršiteljem reda v vrtcu. 1 2 3 4 5 

  5. Slaba komunikacija med sodelavci. 1 2 3 4 5 

  6. Vmešavanje staršev v pedagoško delo. 1 2 3 4 5 

  7. Vzpostavljanje in vzdrţevanje discipline v vrtcu. 1 2 3 4 5 

  8. Toga in hierarhična organiziranost vrtca. 1 2 3 4 5 

  9. Neodgovorno in nevestno delo sodelavcev. 1 2 3 4 5 
10. Prekratki časovni roki za naloge, ki jih moram 

opraviti. 1 2 3 4 5 
11. Pomanjkanje dialoga med sodelavci o problemih 

vrtca. 1 2 3 4 5 

12. Pogovori s teţavnimi starši.  1 2 3 4 5 

13. Spremljanje otrokovega razvoja in beleţenje zapaţanj. 1 2 3 4 5 

14. Nepredvideno nadomeščanje odsotnih kolegov. 1 2 3 4 5 

15. 
Pomanjkanje učnih pripomočkov in sredstev, ki jih 
potrebujem pri pedagoškem delu. 1 2 3 4 5 

16. Nasilje med otroci.  1 2 3 4 5 

17. Slabo pripravljeni in vodeni sestanki. 1 2 3 4 5 

18. Opravljanje velikega števila različnih nalog. 1 2 3 4 5 

19. Konflikti med sodelavci.  1 2 3 4 5 

20. Pomanjkanje toplih, odprtih odnosov s kolegi. 1 2 3 4 5 
21. Pomanjkanje podpore staršev, ko gre za vprašanja 

discipline pri otrocih. 1 2 3 4 5 

22. Spremembe, ki ovirajo načrtovano delo. 1 2 3 4 5 

23. Preveč otrok v skupini, glede na prostor. 1 2 3 4 5 

24. Vzgojitelji  nimajo vpliva na odločitve vodstva. 1 2 3 4 5 
25. Nemirni otroci, ki vzg. ves čas preizkušajo oz. 

izzivajo. 1 2 3 4 5 

26. Vodenje dokumentacije. 1 2 3 4 5 

27. Biti vodja aktiva. 1 2 3 4 5 
28. Neupoštevanje vzgojiteljevih mnenj in pobud s strani 

vodstva. 1 2 3 4 5 

29. Biti dober vzgojitelj ne zadostuje za napredovanje. 1 2 3 4 5 
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Situacija ne 
povzroča stresa. 

Situacija povzroča 
blag stres. 

Situacija povzroča 
srednje močan stres. 

Situacija povzroča 
močan stres. 

Situacija povzroča 

izjemno močan stres. 

1 2 3 4 5  

 

30. Pomanjkanje administrativno tehnične podpore v 
vrtcu. 1 2 3 4 5 

31. Pomanjkanje podpore strokovnih institucij. 1 2 3 4 5 

32. Nemotiviranost otrok za različne dejavnosti. 1 2 3 4 5 

33. Konflikti s starši. 1 2 3 4 5 
 

 
Ta sklop vprašanj je povezan s stresnimi situacijami, ki vsebujejo elemente različnih oblik nasilja do vzgojitelja. 
Pazljivo preberite spodnje situacije. Pri vsaki situaciji za posameznega povzročitelja (starši, sodelavci, vodstvo) 
označite na lestvici od 1 do 4, kako pogosto vam je v zadnjem letu povzročal to situacijo. Če povzročitelj 
posamezne situacije pri vas še ni povzročil, označite 0. Pomen posameznih stopenj: 
 

Nikoli Enkrat ali večkrat 
na leto 

Enkrat ali večkrat 
na mesec 

Enkrat ali večkrat 
na teden 

Dnevno 

0 1 2 3 4 
 
 Povzročitelji 

Situacije Starši Sodelavci Vodstvo vrtca 

Izsiljevanje za različne privilegije otrok 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Namerno poškodovanje mojih osebnih predmetov. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Pisne groţnje. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Namerno povzročanje različnih  
neprijetnosti / nevšečnosti. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Uporaba fizičnega nasilja. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Dodeljevanje nalog, za katere nisem ustrezno 
usposobljen/a, z namenom diskreditacije. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Verbalne groţnje in pritiski. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Javno izraţanje dvoma v moje strokovne odločitve. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Javna kritika mojega dela. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Napačno oz. ţaljivo ocenjevanje mojih delovnih 
naporov. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Zmerjanje, psovanje. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Ignoriranje, ko koga nagovorim. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Širjenje neresničnih govoric o meni. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Groţnja s fizičnim nasiljem 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
 
1.  Ocenite na splošno, kako stresno je delo vzgojitelja. (Obkroţite ustrezen odgovor.) 
 

1 2 3 4 

Ni stresno Zmerno Močno Izjemno 
 
2.  Ali ste zaradi situacij oz. dogajanj v vrtcu pod stresom? (Obkroţite ustrezen odgovor.) 

 

1 2 3 4 

Ne Zmerno Močno Izjemno 
 
Če ste obkroţili enega izmed odgovorov 2 ali 3 ali 4, odgovorite na naslednje vprašanje. 
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3.  Kako pogosto ste zaradi dogajanj v vrtcu pod stresom? (Obkroţite ustrezen odgovor.) 
 
a)  redko b)  včasih c)  pogosto  č)  vedno 

III. POČUTJE NA DELOVNEM MESTU 
 
NAVODILO 
 
Pred vami so trditve, ki opisujejo počutja in stališča, povezana z delom. Pazljivo preberite 
vsako trditev in označite na lestvici od 1 do 6, kako pogosto velja posamezna trditev za vas. Če 
stanja, ki ga opisuje posamezna trditev, niste nikoli izkusili, označite 0. 

 

  Nikoli   Nekajkrat na leto Vsak dan 

  1. Zaradi pedagoškega dela sem čustveno izčrpan/a. 0 1 2 3 4 5 6 

  2. Ob koncu delovnega dneva se počutim izrabljen/a. 0 1 2 3 4 5 6 
  3. Utrujen/a sem ţe, ko zjutraj vstanem in se moram 

soočiti z novim delovnim dnevom. 0 1 2 3 4 5 6 

  4. Brez teţav lahko razumem občutja otrok. 0 1 2 3 4 5 6 

  5. Čutim, da z nekaterimi otroki ravnam neosebno. 0 1 2 3 4 5 6 

  6. 
Celodnevno delo z ljudmi je zame resnično 
naporno. 0 1 2 3 4 5 6 

  7. 
Pri reševanju problemov otrok sem zelo 
učinkovit/a. 0 1 2 3 4 5 6 

  8. Počutim se izgorel/a zaradi svojega dela. 0 1 2 3 4 5 6 

  9. 
S svojim delom lahko pozitivno vplivam na 
ţivljenje drugih ljudi. 0 1 2 3 4 5 6 

10. Do otrok sem neobčutljiv/a. 0 1 2 3 4 5 6 
11. Skrbi me, da sem zaradi svoje sluţbe čustveno 

otopel/a. 0 1 2 3 4 5 6 

12. Počutim se poln/a energije. 0 1 2 3 4 5 6 

13. Moje delo me spravlja v duševno stisko. 0 1 2 3 4 5 6 

14. Imam občutek, da v sluţbi preveč delam. 0 1 2 3 4 5 6 

15. Ni mi dosti mar, kaj se dogaja z nekaterimi otroci. 0 1 2 3 4 5 6 
16. Neposredno delo z otroki je zame zelo 

obremenjujoče. 0 1 2 3 4 5 6 

17. Z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje z otroki. 0 1 2 3 4 5 6 

18. Delo z otroki me poţivlja. 0 1 2 3 4 5 6 

19. Pri svojem delu sem naredil/a ţe mnogo koristnega. 0 1 2 3 4 5 6 

20. Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči. 0 1 2 3 4 5 6 

21. 
Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene 
probleme. 0 1 2 3 4 5 6 

22. 
 Čutim, da me otroci krivijo za nekatere od svojih    
 problemov. 0 1 2 3 4 5 6 
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NAVODILO 
 
V nadaljevanju nas zanima, kakšno je v splošnem vaše počutje zadnje štiri tedne. Na 
štiristopenjski lestvici označite, kako pogosto je v tem obdobju za vas značilno določeno 
počutje. 
 
Zadnje štiri tedne…

 

 Manj kot 
ponavadi 

Tako kot 
ponavadi 

Bolj kot 
ponavadi 

Mnogo več kot 
ponavadi 

 ... se lahko koncentriram na tisto, kar počnem. 1 2 3 4 
 ... čutim, da sem koristen.  1 2 3 4 
 ... slabo spim zaradi skrbi.  1 2 3 4 
 ... se počutim sposobnega/sposobno odločati o  
     zadevah.  1 2 3 4 
 ... sem pod pritiskom.  1 2 3 4 
 ... imam občutek, da ne znam rešiti svojih teţav.  1 2 3 4 
 ... lahko uţivam v vsakdanjih aktivnostih.  1 2 3 4 
 ... se lahko spoprijemam s problemi.  1 2 3 4 
 ... sem nesrečen/na in depresiven/na.  1 2 3 4 
 ... izgubljam zaupanje vase.  1 2 3 4 
 ... mislim, da sem nepomembna oseba.  1 2 3 4 
 ... se počutim sorazmerno srečen/na glede na dane   
    okoliščine.  1 2 3 4 

 

IV. ZADOVOLJSTVO Z DELOM 
 
 

NAVODILO 
 
Pred vami so trditve povezane z vašim pogledom na opravljanje dela v vrtcu Vsako trditev 

pazljivo preberite in na šeststopenjski lestvici obkroţite številko, ki najbolj odraţa vašo stopnjo 

strinjanja s spodnjimi trditvami. 
 

  Sploh se ne strinjam.  Močno se strinjam. 
  1. Menim, da sem za svoje delo ustrezno 

plačan/a. 1 2 3 4 5 6 
  2. Na mojem delovnem mestu je resnično zelo 

malo moţnosti za napredovanje. 1 2 3 4 5 6 
  3. Moj nadrejeni je popolnoma kompetenten za 

opravljanje svojega dela. 1 2 3 4 5 6 

  4. 

V vrtcu nisem deleţen/na nobenih 

ugodnosti. 1 2 3 4 5 6 
  5. Ko dobro opravim svoje delo, za to dobim 

ustrezno priznanje. 1 2 3 4 5 6 
  6. Veliko pravil in postopkov oteţuje 

kakovostno opravljanje mojega dela. 1 2 3 4 5 6 

  7. Rad/a imam svoje sodelavce. 1 2 3 4 5 6 
  8. Včasih se mi zdi, da je moje delo 

nepomembno. 1 2 3 4 5 6 
  9. Medsebojno sporazumevanje znotraj vrtca je 

dobro. 1 2 3 4 5 6 
10. Povišanje plače je redko in v predolgih 

časovnih obdobjih. 1 2 3 4 5 6 
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  Sploh se ne strinjam.  Močno se strinjam. 
11. Kdor opravi svoje delo dobro, ima moţnosti 

za napredovanje. 1 2 3 4 5 6 
12. Moj predpostavljeni je krivičen do mene. 1 2 3 4 5 6 
13. Ugodnosti v našem vrtcu so takšne, kot v 

večini drugih vrtcev. 1 2 3 4 5 6 
14. Imam občutek, da delo, ki ga opravljam, ni 

dovolj cenjeno. 1 2 3 4 5 6 
15. Administriranje me redko ovira, da opravim 

svoje delo dobro. 1 2 3 4 5 6 
16. Ugotavljam, da moram zaradi 

nekompetentnih sodelavcev več delati. 1 2 3 4 5 6 
17. Tudi sicer rad/a delam stvari, ki jih 

opravljam na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 6 

18. Cilji mojega vrtca mi niso jasni. 1 2 3 4 5 6 
19. Ko pomislim na svojo plačo, čutim, da 

nisem dovolj cenjen/a. 1 2 3 4 5 6 
20. Delavci v mojem vrtcu napredujejo tako 

hitro, kot v drugih vrtcih. 1 2 3 4 5 6 
21. Moj nadrejeni kaţe premalo zanimanja za 

čustva podrejenih. 1 2 3 4 5 6 

22. Ugodnosti, ki jih imamo, so za vse enake. 1 2 3 4 5 6 
23. Delavci v mojem vrtcu smo premalo 

nagrajevani. 1 2 3 4 5 6 
24. Na mojem delovnem mestu imam preveč 

dela. 1 2 3 4 5 6 
25. Uţivam pri delu s sodelavci. 1 2 3 4 5 6 
26. Pogosto se mi zdi, da ne vem, kaj se dogaja 

z mojim vrtcem. 1 2 3 4 5 6 
27. Ponosen/na sem na svoje delo. 1 2 3 4 5 6 
28. Zadovoljen/na sem z moţnostjo povečanja 

plače. 1 2 3 4 5 6 
29. Obstajajo ugodnosti, ki jih nimamo, čeprav 

bi jih morali imeti. 1 2 3 4 5 6 

30. 
Na splošno se razumem s svojim 
nadrejenim. 1 2 3 4 5 6 

31. Imam preveč administrativnega dela. 1 2 3 4 5 6 
32. Moji delovni napori niso ustrezno nagrajeni. 1 2 3 4 5 6 
33. Zadovoljen/na sem z moţnostjo 

napredovanja. 1 2 3 4 5 6 

34. V vrtcu je preveč prerekanja in sporov. 1 2 3 4 5 6 
35. Uţivam v svojem delu. 1 2 3 4 5 6 
36. Delovne naloge v vrtcu mi niso v celoti 

jasne. 1 2 3 4 5 6 
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NAVODILO 
 
Ta sklop je namenjen boljšemu razumevanju različnih dejavnikov, ki povzročajo 
vzgojiteljem izzive pri pedagoškem delu. Na petstopenjski lestvici označite, v kolikšni 
meri lahko ukrepate, ko se srečujte s posameznimi dejavniki. 
 
Koliko lahko naredite, … 
 

 Nič Malo Nekaj Veliko Zelo veliko 

… da bi obvladali moteče vedenje otrok pri dejavnostih? 1 2 3 4 5 

… da bi motivirali otroke, ki jih dejavnosti ne zanimajo? 1 2 3 4 5 

… da bi otroci verjeli, da so lahko uspešni pri dejavnostih? 1 2 3 4 5 

… da bi vaši otroci cenili dejavnosti? 1 2 3 4 5 

… za pripravo dobrih vprašanj za svoje otroke? 1 2 3 4 5 

… da bi otroci upoštevali pravila v skupini? 1 2 3 4 5 

… da bi pomirili nemirnega ali glasnega otroka? 1 2 3 4 5 

… za svojo večjo učinkovitost pri delu z različnimi  
     skupinami otrok? 1 2 3 4 5 

… da bi uspešno odgovorili na različna vprašanja svojih  
     otrok? 1 2 3 4 5 

… da bi nudili drugačno razlago ali primere otrokom, ki niso  
     razumeli? 1 2 3 4 5 

… da bi pomagali manj uspešnim otrokom, da bodo uspešni  
     pri nalogah? 1 2 3 4 5 

… da bi uvedli nove didaktične pristope v skupini? 1 2 3 4 5 

… da bi dejavnosti predstavljale za sposobnejše otroke večji  
     izziv? 1 2 3 4 5 

 

 

1. Ali ste kdaj razmišljali, da bi zapustili poklic vzgojitelja?  

a)   nikoli  

b)   občasno  

c)   pogosto  

 

2. Ali bi v tem obdobju vaše vzgojiteljske kariere prenehali vzgajati, če bi bilo to mogoče?  

a)   NE  

b)   DA  

 

 

3. Ali dejansko načrtujete zapustiti vzgojiteljski poklic v naslednjih 6 mesecih?  

a)   NE  

b)   DA  

 

4. Ali aktivno iščete drugo delo (zunaj šolstva)?  

a)   NE  
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b)   DA  

 

Na koncu vas prosimo, da odgovorite še na zadnji sklop vprašanj: 

 

1. Ali menite, da strokovni delavci v vrtcu potrebujejo programe za obvladovanje stresa na 

delovnem mestu? 

a. NE  
 

b. DA  

 

2. Ali bi se udeleţili programov za obvladovanje stresa? 

1. DA:  

a) a samo v primeru, da bi bili brezplačni 

b) a samo v primeru, da bi bili v delovnem času 

c) a samo v primeru, da bi bili brezplačni in v delovnem času 

d) udeleţil-a bi se jih tudi če bi jih bilo treba plačati in bi bili izven 

delovnega časa 

e) drugo_____________________________________________________ 

  

 

2. NE 

a) Zakaj? ____________________________________________________ 

 

 

Ali bi ţeleli še kaj dodati, sporočiti?  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Iskrena hvala za sodelovanje! 

 
 

 

 

 

 

  
 

 


