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POVZETEK 
 

Stres je naš vsakdanji spremljevalec. Omogoča nam, da se prilagajamo nenehnim 

spremembam. Problem nastopi, ko smo mu izpostavljeni daljše časovno obdobje. Takrat nas 

lahko privede do izgorelosti. Poklicna izgorelost nastopi postopoma kot odgovor na stalne 

pritiske na delovnem mestu. Telo nas opozarja z znaki, da ne zmore več. Ignoranca le-teh vodi 

v adrenalni zlom. Vzgojitelji predšolskih otrok opravljajo zahtevno delo, ki lahko povzroča 

stres in izgorelost. Načrtujejo, izvajajo in vrednotijo vzgojno-izobraževalni proces, hkrati pa 

so vpeti v nenehen intenziven odnos z otroki, njihovimi starši, sodelavci in ostalimi člani 

pedagoškega tima. Prav tako se morajo izobraževati v celotni profesionalni karieri. Vsi te 

dejavniki gotovo vplivajo na morebitno izgorelost. Pritisk predstavlja tudi ocenjevanje s strani 

okolice in zahteve staršev, zato vzgojitelji lahko podvomijo tudi v lastno učinkovitost. Namen 

diplomske naloge je osvetliti problem poklicnega izgorevanja in preveriti prisotnost znakov 

izgorelosti med vzgojitelji predšolskih otrok. 

 

Raziskavo sem izvedla med vzgojitelji predšolskih otrok v vrtcih v Ljubljani in okolici. 

Rezultati kažejo, da je v zadnjih 12 mesecih pri nekaj (17,6 %) anketiranih vzgojiteljih 

prisotna tretjina ali več znakov izgorevanja. Dobra polovica (56 %) ima občutek, da se jim 

obseg dela nenehno povečuje, medtem ko več kot četrtini (26,5 %) le včasih uspe v delovnem 

času in času, namenjenim pripravam, opraviti vse zadolžitve. Izkazalo se je, da večina 

vzgojiteljev ne dovoli, da bi jih občutek utrujenosti oviral pri delu in da raje ustrežejo drugim, 

kot rečejo ne. Stres pri večini anketiranih ni pretiran, kar potrjuje tudi dejstvo, da bi si večina 

(76 %) ponovno izbrala isti poklic. 

 

Ključne besede: stres, poklicna izgorelost, profesionalni razvoj vzgojitelja. 
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ABSTRACT 
 

Stress is something that very few of us escape – something that we probably all have to think 

about as it follows us every day. To a certain extent stress enables us to adapt to continuous 

life changes. However, problems arise when we are exposed to it for longer periods of time. In 

such cases, stress can lead to burnout. 

 

Occupational burnout develops gradually as an answer to continuous pressure in the 

workplace. It has a negative effect on the body and puts our health at risk. The body starts 

sending out warning signals to remind us of its burnout condition, and if we choose to ignore 

these signals, we can risk adrenal burnout. The work of preschool teachers is demanding and 

can lead to work-related stress and burnout. Preschool teachers plan, carry out and evaluate the 

educational process while being involved in a constant and intense relationship with children, 

parents, coworkers, and other members of the pedagogical team. At the same time, it is 

required of preschool teachers to participate in continuous professional learning during their 

entire careers. All these factors most definitely contribute to the eventual burnout. Among 

other factors of stress that may contribute to burnout among preschool teachers and make them 

question their own efficiency are also the requirements of parents and the environment which 

carefully monitors and assesses their teaching skills. The purpose of this graduation thesis is to 

expose the problem of occupational burnout among preschool teachers and to check for the 

presence of burnout signs that they might display. 

 

I have conducted this survey among preschool teachers working in kindergartens in and 

around Ljubljana. The survey found that some respondents (17,6 %) have shown more than a 

third of burnout signs in the last 12 months. More than half of the respondents (56 %) believe 

that their workload is constantly on the increase while more than a quarter of the respondents 

(26,5 %) believe that they only sometimes manage to carry out all their assignments during the 

working time. The survey results have shown that the majority of preschool teachers 

participating in the survey do not allow their feelings of tiredness to interfere with their work. 



Nikoloska, B. (2015). Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok – resnica ali utvara. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

vi 

 

On the basis of the survey results, it might be concluded that the majority of the respondents 

do not show major signs of stress, and that they would definitely choose the same profession 

again. 

 

Keywords: stress, occupational burnout, professional development of preschool teachers.
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1 UVOD 
 

Piše se drugo tisočletje, ki prinaša dnevno veliko novosti na različnih nivojih. Tehnologija je v 

zadnjih 100. letih dosegla revolucionarne razsežnosti, vse z namenom olajšati delo človeku. Pa 

je res temu tako? Nas morda spremenjene vrednote današnje družbe ne potiskajo v 

nepredvidljive zasuke in nevarnosti? Ali globalizacija in potrošništvo, ki sta sinonim zahodne 

družbe, ne prinašata predvsem stremljenja človeka za materialnimi dobrinami? Vsekakor mora 

človek biti danes vešč sprotnega prilagajanja in hitrega odzivanja nastalim spremembam. 

Vendar stremljenje in pehanje za stvarmi, ki nam jih prikrito in odkrito vsiljuje družba na 

vsakem koraku preko različnih medijev, sili človeka v hitro in površno življenje. Pravijo: 

»Kupujte!« in mi kupujemo. Pri tem se ne zavedamo, da s tem zanemarjamo vrednote, ki 

dajejo življenju resnično kvaliteto. Mediji ne reklamirajo, kar zares potrebujemo, to se ne da 

kupiti z denarjem in se ne nahaja v trgovinah. Položaj zaostrujejo tudi spremenjeni družbeni 

odnosi, ki ogrožajo samospoštovanje in socialno varnost malega človeka. 

 

Družbeno dogajanje se prenese in zazna tudi na delovnem mestu. C. Maslach in Leiter (2002, 

str. 1) menita, da je današnje delovno mesto v ekonomskem in psihološkem smislu hladen, 

negostoljuben in nadvse zahteven prostor. Ljudje so čustveno, telesno in duhovno izčrpani. 

Dandanes se človek fizično ne zgara do konca, so pa psihične obremenitve vedno večje in še v 

porastu. Časovni pritiski, hiter tempo dela, pomanjkanje informacij itn. so le nekateri 

dejavniki, ki spodkopavajo ideal delovnega mesta kot zdravega in varnega okolja. Prav tako k 

temu botruje tekmovalnost, ki jo zaznamo bodisi kot boj za pridobitev in ohranitev delovnega 

mesta bodisi kot nenehno prizadevanje za napredovanje (Looker in Grekson, 1993, str. 28). 

Družbene okoliščine in ozračje na delovnem mestu so kot iskra, ki povzroči »požar«, 

imenovan sindrom izgorelosti (ang. burnout syndrome). 

 

Sindrom izgorevanja je prvi opisal ameriški psihiater Freudenberger leta 1973 v psihološki 

strokovni reviji. Besedo »burnout« si je izposodil, saj se je prej uporabljala v 60-ih letih 

predvsem za opis različnih učinkov kronične zlorabe prepovedanih drog (Gold in Roth, 1994). 

Preučujejo ga že štiri desetletja in zanimanje zanj iz leta v leto bolj narašča. 
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Podatki mednarodnih raziskav kažejo, da poleg depresije postaja sindrom izgorelosti poklicna 

bolezen 21. stoletja. V našem prostoru se sinonim za izgorelost uporablja za vse vrste znakov; 

od hujše utrujenosti do depresivnosti ali pa se ga celo enači s kroničnim stresom. To je velik 

pokazatelj našega neznanja oz. nepoznavanja tega sindroma. Prav tako je alarmantno, da 

mnogi menijo, da je izgorelost zgolj izgovor »lenih« ljudi, ki iščejo bližnjice, kako bi se 

izognili delu in poležavali doma na račun zdravstvene blagajne. Takšna miselnost vodi v 

ignoriranje oz. zanikanje opozorilnih znakov in posledično v naslednjo stopnjo izgorelosti. 

Največja zmota pa je zagotovo trditev, da je za izgorevanje na delovnem mestu kriv izključno 

posameznik sam. 

 

Izgorelost ni zgolj kronično stanje psihofizične in telesne izčrpanosti, temveč gre tudi za 

razkroj oz. krizo vrednot (Maslach in Leiter, 2002). Ta se kaže v zamenjavi vrednostnega 

sistema in spremenjenem odnosu do dela, ljudi in sveta. To transformacijo osebnosti 

spremljajo močna neugodna čustva (jeza oz. bes, sovražnost, strah, tesnoba), razdražljivost in 

nestrpnost, depresivne ali celo samomorilne misli. Izgorela oseba je fizično in psihično 

izčrpana, v medosebnih odnosih jo spremljata cinizem, prezirljivost, kateri se pridružijo še 

grobost, kritika, sarkazem in žalitve. Sposobnost za delo se občutno zmanjša (prav tam). 

 

Vzgojitelji predšolskih otrok opravljajo zahtevno delo, pri katerem morajo dobro poznati 

raznolika področja dejavnosti v vrtcu, ter komunicirati z otroki, njihovimi starši in sodelavci. 

Poleg načrtovanja, izvedbe in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega procesa, ki poteka na več 

ravneh, od nacionalnega kurikula preko letnega delovnega načrta, ki se oblikuje na ravni vrtca, 

do neposrednih priprav vzgojiteljev, so vpeti v nenehen intenziven odnos z ljudmi 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 11). Delo z otroki, sodelovanje s starši in ostalimi člani 

pedagoškega tima gotovo vplivajo na morebitno izgorelost. 
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V diplomski nalogi se bomo osredotočili na opredelitev pojma izgorelosti, na njegove vzroke 

in posledice. Opažanja, da mnogi svoje delo, ki so ga nekoč opravljali z veseljem, doživljajo 

danes kot prenaporno in obremenjujoče, in dejstva, da prihaja pri zaposlenih do razhajanj med 

interesi, potrebami in željami ter dejanskimi pogoji in okoliščinami na delovnem mestu, so me 

spodbudila k iskanju odgovora na vprašanje, ali te pojave zasledimo tudi pri vzgojiteljih 

predšolskih otrok in ali jih lahko povežemo z njihovim izgorevanjem na delovnem mestu. 
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2 STRES KOT VZROK SINDROMA IZGOREVANJA 
 

V današnjem hitrem tempu je stres stalnica. O njem se govori na vsakem koraku in bolje kot 

marsikatera druga beseda označuje naše življenje. Težko bi rekli, da je stres problem 21. 

stoletja. Zadeva vsakogar, saj je pomemben in bistven del našega življenja. Razvoj stresne 

reakcije omogoča preživetje tako živalski kot človeški vrsti. Pojem stres je zelo širok, zato se z 

njegovimi strategijami in učinki ukvarjajo različni strokovnjaki: fiziologi, psihologi, sociologi, 

biologi … Prav tako zaradi slednjega zasledimo različne definicije stresa, saj dandanes še 

vedno ni ene same, splošno sprejete. 

 

 

2.1 Opredelitev stresa 

 

Izraz stres izhaja iz latinske besede »stringere«, kar v dobesednem prevodu pomeni »zvezati 

trdno«. Predstavlja mero, do katere se telo zmore upirati določeni sili ali vplivu (Humprey, 

1993 po Žibret in sod., 2008b, str. 4). 

 

Prvič je bil uporabljen v angleščini 17. stoletja, in sicer za opis nadloge, pritiska, muke in 

težave. V 18. in 19. stoletju se je splošen pomen besede spremenil; poslej je pomenila silo, 

pritisk ali močen vpliv, ki deluje na predmet ali osebo. Ta definicija je pomenila, da zunanja 

sila zbuja napetost v predmetu, ta pa skuša ohraniti svojo nedotakljivost tako, da se upira moči 

te sile (Spielberger, 1985, str. 8). 

 

Novejša pojmovanja so se pojavila na prehodu 19. v 20. stoletje. Prve opredelitve stresa in 

njegovega vpliva na ljudi izhajajo iz področja medicine. Claude Bernard, Walter B. Cannon in 

Hans Selye so pionirji stresa. Francoski fiziolog Bernard je leta 1865 uvedel koncept 

notranjega okolja (fr. milieu interieur ) in principe dinamičnega ravnovesja notranjega okolja, 

ki so ključnega pomena za preživetje vsakega živega organizma (Goldstain in Kopin, 2007, 

Starc, 2007). 
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Ameriški nevrolog Cannon je oral ledino na stresnem področju. Prvi je odkril instinktivni hitri 

in kratko delujoči stresni odziv, pri katerem pride do izločanja hormona adrenalina kot 

odgovor organizma na pretečo nevarnost. Odkril je, da se nevro-endokrinološki sistem odzove 

tako na telesne kot tudi na psihične in emocionalne dražljaje. Adrenalin dobi ime Cannonov 

stresni hormon. Pojem »fight or flight« (napad ali beg) uvede leta 1932. Prav tako uvede 

pojem homeostaza in stres, čeravno so slednjega pripisali Selyju (Goldstain in Kopin, 2007, 

Starc, 2007).  

 

Hans Selye, oče stresnega hormona, je požel največjo slavo. Pogosto so ga klicali »Einstein 

raziskovalne medicine«. V svojem raziskovalnem delu je leta 1936 po naključju odkril, da 

nastanejo poškodbe na tkivu kot odziv na škodljive dražljaje. Idejo, ki v začetku ni naletela na 

odobravanje, je poimenoval splošni adaptacijski sindrom (ang. general adaptation syndrome – 

GAS). GAS je sčasoma nadomestil izraz stresni sindrom (Lindenmann, 1977; Goldstain in 

Kopin, 2007; Starc, 2007; Szabo in sod., 2012). Stres definira kot nespecifično reakcijo 

organizma na vsako zahtevo, ki ji je telo izpostavljeno (Salye, 1936, 1956 in 1976 po 

Goldstein in Kopin, 2007). 

 

Looker in Gregson (1993) ter Schimdt (2003) opredelijo stres kot neravnovesje med 

dojemanjem zahtev in sposobnostmi za njegovo obvladovanje. Razmerje med njima odločilno 

vpliva na doživljanje stresa kot škodljivega in tudi kot prijaznega. Spielberger (1985, str. 16) 

izraz stres označi kot zaokrožen psiho-biološki proces, ki ga sestavljajo trije poglavitni 

elementi, ki si sledijo v naslednjem časovnem zaporedju dogodkov: stresor, zaznava grožnje in 

stanje bojazni. 

 

Tyrer (1987, str. 14) pravi, da pri stresu »gre za duševno in telesno reakcijo na spremembo« in 

zmožnost naše prilagoditve tej spremembi. Podobno meni Z. Rakovec Felser (1991, str. 47), 

da je stres »stanje posameznikove psihične in fizične pripravljenosti, da se z obremenitvijo 

sooči, se ji prilagodi in jo obvlada«. Obremenitve so lahko zunanjega ali notranjega izvora ter 

fizične, kemične, biološke, socialne oz. psihološke narave. 



Nikoloska, B. (2015). Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok - resnica ali utvara. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

6 

 

Prav tako je za M. Tomori (1990, str. 80) stres dogajanje, ki ga pri človeku sproži vsaka 

sprememba, ki zmoti njegovo notranje ravnovesje. Stres aktivira posameznikove 

prilagoditvene moči in spodbudi njegove duševne in telesne sile. Na stres se odzove vsak 

posameznik v vsej svoji duševni, telesni in socialni celovitosti.  

 

Po B. B. Youngs (2001, str. 13) je stres »sklop telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih reakcij 

na okoliščine, ki sprožijo v človeku zmedenost, nejevoljo in vzburjenost. Te reakcije ne 

izvirajo zgolj iz samih stresnih dejavnikov, temveč predvsem iz našega zaznavanja dogodka in 

našega odziva nanj.« 

 

Greenberg in Baron (2000, po Treven, 2013a, str. 3) opredelita stres kot »kompleksen vzorec 

čustvenih stanj, psiholoških odzivov in s tem povezanih misli, ki nastane kot odgovor na 

zunanje zahteve«. Za stresorje označita zahteve, ki izhajajo iz okolja, kot npr.: zahteve 

delovnih nalog, medosebne zahteve med sodelavci, odnosi s partnerjem in otroki, družbene 

odgovornosti. Od posameznika in njegovega dojemanja, kaj se mu dogaja, je odvisno, ali bo 

dejavnik iz okolja stresor. 

 

 

2.2 Pomen stresa 

 

Današnji stres se od dobe jamskega človeka bistveno razlikuje. Mnogi problemi, s katerimi se 

je človek ukvarjal takrat, se razlikujejo od današnjih. Pa vendar mehanizem stresa ostaja enak, 

kot je bil pred milijoni let. Stres je naravno dejstvo (Starc, 2007). Zakaj ima potemtakem 

danes negativen oz. celo sovražen prizvok? Pri stresni reakciji gre za biološki odziv telesa in 

duše na stresogene dejavnike (Tyrer, 1987). 
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Izvor stalnega in ponavljajočega stresa danes predstavljajo: hiter življenjski ritem, 

preobremenjenost, hitri način komunikacije (GSM, internet …), pehanje za materialnimi 

dobrinami, tekmovalnost, borba za službo, finančni problemi, kronično pomanjkanje časa za 

družino, razvedrilo, prijatelje, primanjkljaj spanca, osamljenost … Kronične in ponavljajoče 

stresne reakcije so zdravju škodljive in vodijo v izgorelost. Soočanje posameznika z 

ogrožajočo okoliščino je povezana z obrambnim mehanizmom. Odziv organizma nanjo je 

odvisen od posameznika. Enaka okoliščina pri dveh različnih ljudeh izzove različen odziv. Kar 

je za nekoga prijeten izziv, drugemu lahko predstavlja grožnjo oz. je zanj celo škodljivo. V 

stresu sodelujejo tri pomembne komponente: stresogeni dejavnik (ang. stressor), posameznik s 

svojim pogledom na stresogeni dejavnik (ang. individual´s view) in posameznikov lasten 

odziv na stresogeni dejavnik (stresna reakcija ali odziv) (Starc, 2007). 

 

Splošni adaptacijski sindrom poteka po Selyju (po Žibert in sod., 2008a) v treh fazah:  

− Alarmna reakcija – obvesti telo, da je v stresni situaciji. Sledi niz telesnih sprememb: 

prebava se upočasni, dihanje in potenje se pospešita, srčni utrip se poveča in krvni 

pritisk naraste, mišice se napnejo … Organizem ukrepa po načelu »boj ali beg«. 

− Stadij odpora oziroma prilagoditve – sproži se splošni adaptacijski sindrom. 

Organizem se povrne v stanje biokemične uravnovešenosti (homeostazo) s pomiritvijo 

telesa, tako da zniža krvni pritisk in frekvenco srčnega utripa, uravnava dihanje in 

telesno temperaturo. V kolikor je organizem še naprej izpostavljen stresorjem, telo 

zasilne spremembe zamenja s prilagoditvenimi. 

− Stadij izčrpanosti oziroma izgorevanja – če stresno delovanje ne pojenja, se telo izčrpa 

zaradi oslabelosti prilagoditvenih mehanizmov. Do izčrpanosti naj bi prišlo po 

izpostavljenosti intezivnemu stresu šest do osem tednov. Utrujenost in izguba 

prožnosti sta posledici, ki ju človek občuti po taki izpostavljenosti. Ta biokemična 

izčrpanost se imenuje »izgorelost«. 

 

Selyjev model je odigral pomembno vlogo pri razumevanju s stresom povezanih bolezni. Z 

njegovo pomočjo je razložil številne pomembne fiziološke procese. Edina pomanjkljivost 

njegovega tristopenjskega modela je odsotnost psiholoških komponent stresa (Žibert in sod., 

2008a). 
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Poznavanje zakonitosti biološkega delovanja stresa nam pomaga prepoznati oziroma lažje 

določiti znake stresa, razumeti njegov škodljiv vpliv na zdravje in učinkovitost in spoznati 

njegov izvor v naši notranjosti. Looker in Gregson (1993, str. 39-40) navajata: »Stres ni stanje 

v okolju, ampak v človekovi notranjosti. Stopnja in vrsta stresa, ki si ga posameznik v sebi 

ustvari, je odvisna od vzajemnega delovanja med posameznikom in okoljem. Človekove 

predstave o sposobnosti kljubovanja zahtevam temeljijo na njegovih izkušnjah, pričakovanjih, 

nazorih, prepričanjih in potrebah, ki pa so spet odvisne od podedovanih značilnosti, 

osebnostne strukture, vzgoje, starosti, spola in splošnega zdravstvenega stanja.« 

 

V neposredni življenjski nevarnosti je nujno takojšne aktiviranje stresne reakcije, ki poveča 

možnost za preživetje. Jedro problema je silovitost stresne reakcije v okoliščinah brez 

neposredne življenjske nevarnosti, ki zaostaja bore malo za tisto, ki nastopi v smrtno 

nevarnem položaju (Looker in Gregson, 1993). 

 

 

2.3 Posledice stresa za posameznika 

 

Stres učinkuje na večino organov in vpliva na najrazličnejša dogajanja v telesu. Pri določanju 

znamenj stresa je potrebna previdnost, saj so morda znamenja povzročili drugi dejavniki. 

Ugotovitev, da gre za znake stresa, je najbolj upravičena, kadar se pojavlja več sumljivih 

znamenj hkrati. Številna skrita znamenja stresa pokažejo svoj pravi obraz šele tedaj, ko je 

pogosto že prepozno, saj se njihovega prikritega delovanja posameznik zave šele takrat, ko so 

mu le-ti že močno načeli zdravje ali povzročili celo smrt (Looker in Gregson, 1993, str. 73). 

 

Človek se na stres odzove na telesni, čustveni in vedenjski ravni. Posledice stresa za 

posameznika lahko zato razvrstimo v tri skupine (Treven, 2013b, str. 22): 

1. Fiziološke posledice:  

• bolezen srca, 

• bolečine v hrbtenici, 

• rana na želodcu, 
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• glavobol, 

• rak, 

• kožne bolezni, 

• visok krvni pritisk. 

2. Psihološke posledice: 

• družinske težave, 

• nespečnost, 

• impotenca, 

• depresija, 

• fobije, 

• nočne more, 

• sindrom izgorevanja. 

3. Vedenjske posledice: 

• pretirano kajenje, 

• potreba po alkoholu, 

• uživanje drog, 

• dovzetnost za nesreče, 

• motnje v apetitu. 
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Simptomov stresa je zelo veliko. V Tabeli 1 vidimo najpogostejše simptome oziroma znake 

stresa glede na fiziološki, doživljajski in vedenjski vidik (Žibret in sod., 2008b, str. 40). 

 

Tabela 1: Simptomi stresa. 

 

FIZIOLOŠKI ZNAKI DOŽIVLJAJSKI ZNAKI VEDENJSKI ZNAKI 

glavoboli živčnost pretirano kritiziranje drugih 

slabost, omotičnost prisotnost negativnih misli zmanjšana spolna sla 

bolečine v prsih ali pri srcu vznemirjenost, razdraženost težave z govorjenjem 

bolečine v spodnjem delu hrbta pomanjkanje energije pomanjkanje interesa 

povečano znojenje depresivnost motnje spanja 

hitro bitje srca občutje ujetosti, prizadetosti povečan ali zmanjšan apetit 

zadihanost izbruhi jeze, nerazumljenost težave pri odločanju 

bolečine v želodcu otožnost izogibanje družbi 

slabotnost neprestan strah  

pospešena presnova znižano samospoštovanje  
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3 SINDROM IZGOREVANJA 
 

V SSKJ-ju pod besedo izgorevanje oziroma izgorevati zasledimo razlago, da gre za izčrpanost 

zaradi velike prizadevnosti, vneme (Bajec, 1994, str. 320). Pa res pride do izgorelosti pri delu 

zaradi naše prevelike zagnanosti? Začetke razpravljanja o pojmu poklicne izgorelosti 

zasledimo v sredini 70-ih let 20. stoletja v ZDA. Burisch (1993, str. 78) navede nekaj 

primerov iz literature pred letom 1970, katerih psihološka stanja so identična opisu sindroma 

izgorevanja, a pod drugačnimi oznakami. 

 

Prav tako sta Schwarts in Will (po Maslach in Schaufeli, 1993, str. 3) leta 1953 objavila 

študijo primera o razočarani medicinski sestri s psihiatrije, ki je bil izrazit in večkrat citiran 

primer poklicne izgorelosti. Pisatelji so že dolgo pred razpravo in popularizacijo fenomena 

sredi 70-ih let v svojih knjigah izmišljenim junakom pripisovali karakteristike izgorelosti. 

Osrednja oseba v Mannovem literarnem delu Buddenbrooks, ki je izšlo leta 1922, vsebuje 

bistvene značilnosti izgorelosti, kot so: kronična utrujenost, brezbrižnost in izguba motivacije 

za ustvarjalno delo. V romanu z naslovom »A Burn – Out Case« Graham Greene-ov razočaran 

in izmučen arhitekt pusti službo in pobegne v afriško džunglo. Opisani simptomi zelo 

sovpadajo z realnimi znaki sindroma izgorevanja. Popularizacija njegovega romana, ki je izšel 

leta 1961, je približala pojem izgorelosti množici ljudi (prav tam). 

 

 

3.1 Pojem in definicije poklicne izgorelosti 

 

Pojem burnout prvi uvede Bradely (1969 po Findeisen, 2005, str. 4). Z njim poimenuje 

poseben stres, ki izhaja iz dela. Za pionirja na področju raziskovanja poklicne izgorelosti 

veljata Freudenberger in Maslach. Nekaj let za njim povzameta izraz in ga opredelita kot 

pojav poklicne izčrpanosti oz. izgorelosti na delovnem mestu. Prvi članki niso zgolj 

poimenovali in opisali pojav izgorelosti, temveč so opozorili na njegovo prisotnost v mnogih 

poklicih pomoči (Maslach in Schaufeli, 1993, str. 2). 
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Freudenberger (1974) je bil daljše obdobje zaposlen na brezplačni kliniki za odvisnike od drog 

v vzhodnem delu New Yorka. Tekom let je pri sebi in ostalem osebju, ki so večinoma 

predstavljali mladi in motivirani prostovoljci, opazil znake čustvene izčrpanosti, izgubo 

motivacije, energije in zavzetosti za delo. Za slednje je uporabil izraz »burn-out«. Čustva in 

občutja (izčrpanost oz. utrujenost, jezo, občutke krivde, depresijo …), ki jih je pri sebi in 

ostalih sodelavcih zaznal po nekaj mesecih dela, so ga spodbudili k preučevanju fenomena 

izgorelosti: Kaj je izgorelost? Kateri so znaki izgorevanja? Kdo je bolj nagnjen oz. dovzeten 

za izgorevanje? …  

 

Ameriška raziskovalka in univerzitetna profesorica Christina Maslach (1993) se je skoraj 

sočasno, vendar ne povezano s Freudenbergerjem, s tem pojavom začela ukvarjati s stališča 

socialne psihologije. Njene raziskave se niso pričele s preučevanjem sindroma izgorevanja, 

temveč se je osredotočila na čustva. Zanimalo jo je, kaj ljudje mislijo, da dejansko čutijo. 

Opravila je številne intervjuje medicinskega osebja psihiatrične klinike. S pojmom poklicnega 

izgorevanja se je srečala po naključju, ko je rezultate svoje raziskave zaupala odvetniku, ki jo 

je opozoril, da se podobni fenomen, imenovan »burnout«, dogaja med odvetniki. Spregled, da 

ima fenomen, ki ga raziskuje, ime in je prisoten še v drugih poklicih, jo je spodbudil k 

množičnemu preučevanju oskrbovancev še v ostalih poklicih pomoči. Definicija torej ne 

izhaja iz teorije, ampak je nastala na podlagi večletnih raziskav, ki so potekale s pomočjo 

intervjujev, anketnih vprašalnikov in opazovanj zaposlenih pri delu v pomagajočih poklicih. 

Sprejeta je bila s strani mnogih raziskovalcev in je imela vpliv na nadaljnje raziskave in 

znanstvena spoznanja (prav tam). 

 

Najbolj sprejeta in največkrat uporabljena definicija je od C. Maslach in S. E. Jackson (1981), 

ki opredelita izgorelost kot sindrom čustvene izčrpanosti, odtujenosti in znižane osebne 

izpolnitve, ki se pojavi pri osebah, ki delajo z ljudmi. Prav tako skupaj razvijeta instrument 

Maslach Burnout Inventory (MBI) z namenom merjenja izgorelosti na delovnem mestu v 

pomagajočih poklicih (prav tam). MBI je zanesljiv vprašalnik, ki daje zgoščen oris energije, 

pripadnosti in učinkovitosti zaposlenih pri delu.  
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Organizacije in raziskovalci dobijo vpogled, kako zaposleni doživljajo svoje delo. MBI meri 

tri plasti razsežnosti človekovega doživljanja dela: izčrpanost-energijo, razosebljenje-

predanost in neučinkovitost-doseganje ciljev (Maslach in Leiter, 2002, str. 151–152). 

 

Psihologinja Andreja Pšeničny, vodilna slovenska strokovnjakinja za probleme izgorevanja in 

izgorelosti, in profesorica andragogike Dušana Findeisen sta ustanoviteljici Inštituta za razvoj 

človeških virov v Ljubljani, ki se strokovno ukvarja z izgorelostjo (Čepin Čander, 2006, 

Jurančič Šribar, 2006). Prav tako so kot pri Freudenbergerju mnoge raziskave in strokovni 

članki izpod njunih peres v 21. stoletju nastali kot posledica lastne izkušnje in spoznanj 

poklicne izgorelosti. Zagotovo sta pionirki na slovenskem ozemlju, ki prispevata precejšnji 

delež k prepoznavanju oz. ozaveščanju in zdravljenju oz. preprečevanju te bolezni.  

 

D. Findeisen (2005, str. 5) stanje izčrpanosti opredeli kot stanje, v katerem se organizem ne 

more več braniti ali prilagoditi prevelikim pritiskom in napadom nase, pa naj bodo ti te ali one 

narave … A. Pšeničny v intervjuju razkrije, da je »izgorevanje dolgotrajno neuspešno 

prizadevanje, da bi z dosežki, po katerih se vrednotimo (ali smo prepričani, da nas vrednotijo 

drugi), ohranjali stabilno samopodobo. Izgorelost pa je kronično stanje skrajne psihofizične in 

čustvene izčrpanosti, ki nastane zaradi dolgotrajnih nerecipročnih odnosov v službi ali v 

zasebnem življenju, lahko pa je tudi splet okoliščin.« (Tepina, 2008, str. 4). 

 

V literaturi najdemo vrsto opredelitev izgorevanja, saj je to področje raziskovanja zanimivo za 

številne raziskovalce različnih znanstvenih disciplin. V nadaljevanju povzemam še nekatere 

izmed teh. 

 

Freudenberger in Richelson (1980 po Pines, 1993, str. 35) izgorelost opredelita kot stanje 

kronične utrujenosti, depresije in frustracije. Pojavi se zaradi predanosti neki ideji, načinu 

življenja ali odnosu, od katerega ne prejme pričakovane nagrade. 

 

Po Cherniss (1980) poklicna izgorelost nastopi, ko se posameznik zaradi prevelikih delovnih 

zahtev čustveno umakne in postane brezbrižen, ciničen in tog. 
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Eldelwich in Brodsky (1980 po Farber, 1983, str. 3) pravita, da je posledica izgorelosti izguba 

volje, energije, smisla in zaskrbljenost zaradi pogojev dela. 

 

Pines in Aronson (1981 po Farber, 1983, str. 3) opažata, da je za poklicno izgorelost značilna 

fizična in čustvena izčrpanost, ki se odraža v razvoju negativne samopodobe in neprimernega 

oz. negativnega odnosa do dela, življenja in ostalih oseb. 

 

Za Y. Gold in Rotha (1994, str. 41) je izgorelost sindrom, ki izhaja iz posameznikove zaznave 

nezadovoljenih potreb in neizpolnjenih pričakovanj. Označen je z napredujočim razočaranjem 

in sorodnimi fizičnimi in psihološkimi simptomi, ki vplivajo na zmanjšanje samospoštovanja. 

Razvije se postopoma skozi daljše časovno obdobje. 

 

Izgorevanje je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje – je razkroj človeške duše (Maslach 

in Leiter, 2002, str. 16). Izgorelost je hkrati čustvena in nevrološka kriza, je kriza vrednot, v 

kateri nam močna čustva razkrijejo, kaj nam je resnično pomembno in vredno in kaj bomo 

morali spremeniti (Livet, 2002 po Findeisen, 2005, str. 40). Pri izgorelosti ne gre le za 

podaljšan stres ali kronično utrujenost, temveč se zlomi energetski sistem v telesu. Spremeni 

se biokemično delovanje telesa, posledično pa čustvovanje, mišljenje in vedenje (Hrovatič, 

2008, str. 52). 

 

Izraz izgorelost je s šifro Z73.0 uporabljen tudi v Mednarodni klasifikaciji motenj in obolenj 

ICD-10, kjer je izgorelost opredeljena kot stanje življenjske izčrpanosti – State of vital 

exhaustion (WHO, 2010). 

 

 

3.2 Pogostost preučevanja poklicnega izgorevanja 

 

Vsi razpoložljivi mediji so že v sredini 70-ih let 20. stoletja pripomogli k popularnosti 

poklicnega izgorevanja: knjige, časniki, revije, znanstvene revije, televizija in radio. Danes so 

se tiskanim medijem pridružili še virtualni. 
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Chernnisova (1980) domneva, da bo popularnost fenomena z leti zbledela, se je izkazala za 

nepravilno. Prav tako je Farber (1983, str. 17–18) menil, da je to odločilno obdobje, ki bo 

doprineslo k uporabnosti in razumevanju poklicnega izgorevanja ali pa po pojem sam 

»izgorel« zaradi prepogoste rabe in razširjenosti. Danes govorimo o akademski temi, ki ima na 

tisoče publikacij in številne organizirane kongrese in simpozije. Izdanih naj bi bilo že več kot 

6000 knjig, disertacij in člankov o poklicnem izgorevanju (Schaufeli in sod., 2009, str. 204). 

 

V slovenskem prostoru se je začelo pisati o poklicni izgorelosti šele sredi 90-ih let 20. stoletja. 

Zanimanje za to problematiko je iz leta v leto naraščalo. S pomočjo COBIB.SI-ja (COBIB.SI, 

2014) in s ključnimi besedami: burnout, izgorelost, sindrom izgorelosti, izgorelost na 

delovnem mestu in poklicno izgorevanje dobimo pregled literature (714 zadetkov) do leta 

2013 v Sloveniji. Zanimanje je postopoma naraščalo od leta 1995 (Graf 1). Vrhunec doseže 

med leti 2007 in 2013, ko je tema najbolj »vroča«. Najvišje število zabeleženih publikacij je v 

letu 2012, naslednje leto je že zaznan večji upad. 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz števila publikacij, ki pišejo o poklicni izgorelosti, od leta 1980 do 

2013. 
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Univerzitetne diplome predstavljajo kar 38,93 % publikacij (Graf 2), sledijo članki s 24,23 % 

deležem, ostale publikacije (knjige, magistrske, disertacije, znanstvene in strokovne 

monografije, specialistična dela, priročniki, zborniki …) z 19,89 % deležem in prispevki na 

konferencah s 16,95 % deležem. Največ diplomskih nalog (36) na temo poklicnega 

izgorevanja je bilo izdanih leta 2010, kar 31 člankov pa naslednje leto. Zanimanje študentov 

podiplomskega študija za to temo se kaže tudi v porastu napisanih magistrskih nalog od leta 

2009. Osem jih je magistriralo leta 2012. Čeprav se mnogi študentje odločajo za preučevanje 

izgorelosti v svoji stroki, med vzgojitelji predšolskih otrok zasledimo malo diplomskih del na 

to temo. Mnogi, ki so se dotaknili tega področja, izhajajo iz drugih pedagoških smeri ali 

fakultet. Izgorelost med vzgojitelji so tako preučevali študenti s fakultete za socialno delo (3), 

pedagoške fakultete, smer socialna pedagogika (1), filozofske fakultete, oddelek za 

psihologijo (1), in fakultete za upravo (magistrska naloga). Prva diplomska naloga izpod 

peresa študentke predšolske vzgoje, ki se je dotaknila poklicne izgorelosti, je bila napisala v 

Mariboru (Krajnc, 2004). 

  

Graf 2: Delež publikacij v obdobju od 1980 do 2014, ki pišejo o izgorelosti. 
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Po predstavitvi koncepta izgorevanja in mnogih opravljenih raziskavah v Ameriki, se je 

zanimanje in preučevanje tega sindroma razširilo skoraj po vsej zemeljski obli. V 80-ih letih je 

bil najprej predstavljen v Zahodni Evropi, točneje v Veliki Britaniji, Belgiji, na Nizozemskem, 

v Nemčiji, Skandinaviji, Finski in v Izraelu. Sredi 90-ih let so ga začeli raziskovati še v 

preostalem delu Zahodne in Vzhodne Evrope, Aziji, Latinski Ameriki, Avstraliji in Novi 

Zelandiji ter proti koncu stoletja še v Afriki, na Kitajskem in Indijski podcelini (Schaufeli in 

sod., 2009). 

 

 

3.3 Dejavniki, ki vodijo v poklicno izgorelost 

 

Vzrok za izgorevanje in izgorelost je neravnotežje (nerecipročnost) med vlaganjem (črpanjem) 

energije (telesne, čustvene, kognitivne) in zadovoljevanjem potreb (obnavljanjem energije) ter 

način odzivanja oseb na nerecipročne situacije (osebnostne lastnosti) v življenjskih in delovnih 

okoliščinah (Pšeničny, 2006a, str. 29). Izgorelost najprej opazimo na delovnem mestu, ker so 

tam zahteve po energiji stalne. Upad energije se zrcali v zmanjšanju naše storilnosti (Pšeničny, 

2006a, str. 26).  

 

C. Maslach in Leiter (2002, str. 10–16, 39–60) vidita dejavnike za izgorevanje pogosteje v 

delovnem okolju kot v posamezniku. Navajata šest neskladij med človekom in delom, ki ga 

opravlja: 

1. Preobremenjenost z delom: Nastopi, ker zaposleni morajo delati bolj intenzivno (manj 

ljudi opravi več dela), delajo dlje (podaljševanje delovnega tedna tudi na račun 

prostega časa, sestankov … ) in delo je bolj zahtevno (opravljanje več nalog hkrati, 

povečanje administrativnega dela). Opraviti morajo preveč v prekratkem času s 

premalo sredstvi. Preobremenjenost z delom narašča s hitrejšim delovnim ritmom, ki 

škoduje kakovosti, krha ustvarjalne delovne odnose in ubija inovativnost. 

2. Pomanjkanje nadzora: Brez nadzora ljudje ne morejo uravnavati svojih interesov z 

interesi organizacije. Občutek, da njihovo početje prispeva k opravljenemu delu, jim 

daje zagon in jih motivira.  
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Ljudje si želijo priložnosti, da lahko izbirajo in se odločajo za pravi pristop k delu, da 

rešujejo probleme ter da imajo nekaj vpliva v procesu doseganja rezultatov, za katere 

bodo odgovorni. 

3. Nezadostno nagrajevanje: Delavci prejemajo manj za več dela in izgubljajo veselje do 

dela (izguba notranjega zadoščenja). Sestavljena izguba zunanjega in notranjega 

nagrajevanja zmanjšuje možnosti, da bi bil človek predan svojemu delu, ki ga opravlja. 

Če delavec ni deležen priznanja, je razvrednoteno njegovo delo in on sam. Potrtost ob 

»zamrzovanju« plač, negotovost in napetost ob zaposlitvi za določen čas oz. 

pogodbeno delo, s katerim prenesejo plačevanje osnovnih prispevkov na zaposlenega 

in zmanjševanje priložnosti za napredovanje in strokovno izobraževanje v službi, vodi 

v poklicno izgorelost. Zaposleni imajo na koncu nižji življenjski standard, čeprav 

delajo bolj trdo v bolj stresnem, bolj negotovem okolju.  

4. Razpad skupnosti: Odsotnost trdne skupnosti je posledica stanja, ko se trgajo pristne 

vezi med zaposlenimi zaradi izgube varnosti zaposlitve bodisi zaradi pogodb za 

določen čas bodisi zaradi krčitve delovnih mest (tekmovalnost). Naraščanje prepirov 

med ljudmi, upadanje podpore in spoštovanja ter naraščajoči občutek izoliranosti so 

zgolj eni od kazalcev izgube skupnosti. Vsakodnevni medsebojni odnosi znotraj 

delovne skupine so elementi osebnega doživljanja organizacije in postajajo neločljivi 

del posameznikove osebnosti. Trganje osebnih odnosov, spodkopavanje skupinskega 

dela in naraščajoči občutek izoliranosti, ki je posledica, ko dela vsak zase in ne skupaj, 

vplivajo na kakovost dela in produktivnost posameznika. Kadar se zaposleni ne počuti 

varnega glede svojega delovnega mesta, se tesni osebni stiki, ki so temeljni element 

skupnosti, raztrgajo.  

5. Pomanjkanje poštenosti: Delovno mesto se ocenjuje kot pošteno, v kolikor so navzoči 

trije ključni elementi: zaupanje, odkritost in spoštovanje. Ti elementi so bistvenega 

pomena za ohranjanje človekove predanosti delu. Z izkazovanjem spoštovanja se 

potrjuje delavčeva samozavest. Na delovnem mestu pomeni pomanjkanje poštenosti 

hudo neskladje med delavci in delovnim okoljem. 
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Zaposleni izgubijo zaupanje v organizacijo, ki deluje nepošteno oz. če je vodilno 

osebje neiskreno in jih ne spoštuje. Nepoštenost se kaže v postopkih ocenjevanja in 

napredovanja, v plačilu, v neenaki obremenjenosti z delom in v vsakodnevnih stikih. 

6. Nasprotujoče si vrednote: Konflikt vrednot nastopi, ko se zahteve v službi in osebna 

načela razhajajo. Delavci pogosto opravljajo delo v makiavelinskem okolju, kjer 

doseženi cilj opravičuje sredstva. Zaposlene sili v dejanja, ki sem jim zdijo neetična in 

v nasprotju z njihovimi osebnimi vrednotami (npr. laganje za boljšo prodajo blaga ali 

pridobitev potrebnega potrdila, prikrivanje napak …). Ljudje, ki so zaposleni na 

najbolj izpostavljenih in odgovornih delovnih mestih, nosijo breme pritožb 

nezadovoljnih strank. Izmišljevati si morajo opravičila za politiko podjetja, ki jo morda 

sploh ne zagovarjajo. Temu botruje sistem vrednotenja, ki temelji na kratkoročnih 

ciljih, kako preživeti in ustvariti dobiček. Ta je v nasprotju z vrednotami, ki jih pri 

svojem delu cenijo najbolj predani delavci. 

 

Vsekakor ne gre zanemariti tudi osebnostne lastnosti posameznika. Določeni ljudje, ki se 

soočajo z obremenitvami, zaradi njih tudi izgorijo. Raziskave pokažejo presenetljivo sliko, 

kajti proti pričakovanjem pregorijo praviloma najsposobnejši, najodgovornejši, najbolj zavzeti 

in najučinkovitejši ljudje. Tisti, ki so do zloma uspešnejši od povprečja in »preveč zavzeti«. 

Tisti, ki delajo preveč, predolgo in preintenzivno (Freundenberger, 1974, Pšeničny, 2006a). A. 

Pšeničny vidi bistveni vzrok v notranji motivaciji posameznika. Človek v času socializacije 

ponotranji zapovedi in prepovedi iz neposrednega okolja ter cilje in vrednote širšega 

socialnega okolja. Meni, da vzrok izhaja že iz otroštva in da je rezultat vzgoje. Ključno vlogo 

igra samopodoba, ki si jo otrok ustvari v času odraščanja. Pogojevana ljubezen, ki je na 

slovenskem ozemlju še vedno močno zakoreninjena, ustvari storilnostno naravnano osebo, ki 

skrbi za potrebe drugega, lastne pa poriva v ozadje. Otrok se boji zavrnitve s strani staršev. 

Želi biti sprejet in ljubljen, zato se boji reči besedo ne. Spozna, da je sprejet le tedaj, ko ugodi 

zahtevam in pričakovanjem staršev. V nasprotnem primeru ga razjedajo močni občutki krivde. 

Tak otrok, ko odraste, je socialno zelo sprejemljiv. Postane najbolj odgovoren in zavzet 

delavec v podjetju, skrben in zanesljiv partner ter roditelj v zasebnih odnosih do trenutka, ko v 

fazi ujetosti zaradi energetske preizčrpanosti ne zmore biti več prijazen in ustrežljiv (Pšeničny, 

2006a, Tepina, 2008). 
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Prezreti ne moremo niti družbenih okoliščin, ki vplivajo na nastanek poklicne izgorelosti. 

Globalna ekonomija in tehnologija terjata svoj davek. Proizvodnja se seli v države v razvoju, 

kjer so stroški poslovanja nižji in delovna sila cenejša. Globalizacija s povečanjem 

konkurenčnih pritiskov povzroči spremembo delovnih mest in naravo njihovega dela. Ljudje 

delajo več, dalj in žrtvujejo celo svoj prosti čas. Grožnjo za obstanek delovnega mesta 

predstavlja tudi vedno hitreje razvijajoča se tehnologija. Podjetje postaja produktivnejše, če 

uporablja stroje, ki lahko nekatere naloge opravijo hitreje in natančneje kot ljudje. Prav tako se 

tehnologija spreminja hitreje, kot se delavci priučijo novih spretnosti. Strah pred odpuščanjem 

vpliva na poslabšanje odnosov med delavci in na vse slabšo klimo v kolektivu. Varnih 

poklicev in delovnih mest ni več (Maslach in Leiter, 2002, str. 1–9). 

 

Ščuka (2008, str. 53) vidi nevarnost nastanka izgorelosti v družbi. Prehiter prehod iz 

razmeroma dobre zaščite proletariata v kapitalske odnose, izključna tržna vrednost dela, 

potrošniška lahkotnost, socialna razslojenost, denar, oblast in moč kot družbeno veljavna 

merila uspeha, nesposobnost pomembnih odraslih (starši, učitelji …) za vzgojo osebnosti pri 

otrocih in nezanimanje odgovornih politikov za preoblikovanje potrošniškega družbenega 

sistema so nekateri od dejavnikov, ki nam tlakujejo pot v poklicno izgorelost. 

 

 

3.4 Stopnje izgorevanja 

 

Poklicna izgorelost je dolgotrajno nastajajoč odgovor na trajne pritiske na delovnem mestu. To 

ni enkratno dejanje. Izgorevanje je proces, zato govorimo o različnih stopnjah nastajanja 

izgorelosti. Vsaka stopnja traja zelo dolgo in napoveduje naslednjo (Pšeničny in Findeisen, 

2005, str. 57). Na Inštitutu za razvoj človeških virov v Ljubljani so empirično dokazali tri 

stopnje izgorevanja. Potekajo od stanja izčrpanosti, preko stanja preizčrpanosti do stanja 

adrenalne izgorelosti (Pšeničny, 2006a, str. 21). 
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Stanje dobrega počutja in polnih energetskih rezerv imenujemo čilost. Ko porabimo del 

energije (telesne, kognitivne, čustvene), nastopi stanje utrujenosti. Nakopičeno utrujenost, ki 

je posledica pomanjkanja počitka in okrevanja po naporu, imenujemo preutrujenost (Strojnik 

in sod., 2004 po Pščeničny, 2006a, str. 21). Ignoriranje opozorilnih znakov organizma o 

preutrujenosti, skrajno storilno delovanje in nadaljnje izčrpavanje vodijo v izgorelost 

(Pšeničny, 2006a, str. 21). 

 

Proces izgorevanja (Pšeničny, 2006a, str. 21–22, 2006b, str. 34): 

1. Stopnja izgorevanja – izčrpanost: Za to stopnjo so značilni: izrazita storilnostna 

usmerjenost oz. deloholizem, občutek odgovornosti in nenadomestljivosti. Posameznik 

ima občutek, da je stanje obvladljivo, da ga lahko odpravi z zanikanjem občutja ali 

premorom. To vodi v občutek kronične utrujenosti, ki ga z aktivacijo vedno novih 

osebnostnih virov želi preseči. Značilen je občutek kronične utrujenosti, zmanjšanje 

prožnosti in zanikanje slabega počutja. Ta stopnja lahko traja tudi do 20 let. 

2. Stopnja izgorevanja – ujetost: Ob občutku ujetosti se pojavijo občutki krivde, upadanje 

samopodobe, izraziti telesni in kognitivni simptomi. Posameznik se na tej stopnji, ki jo 

spremlja stanje preizčrpanosti, odzove z menjavo delovnega mesta ali življenjskega 

okolja. To ga zaradi prilagajanja novonastalim situacijam še dodatno izčrpava. Prav 

tako k temu pripomore njegov prenos starih notranjih prisil in s tem vzrokov za 

nadaljnje izgorevanje. Ta stopnja traja od enega do dve leti. 

3. Stopnja izgorevanja – sindrom adrenalne izgorelosti (SAI): Razdelimo jo lahko na: 

a) Stanje tik pred adrenalnim zlomom: Vsi zgoraj omenjeni simptomi so na vrhuncu. 

Posameznik še vedno vztraja v svoji intenzivni aktivnosti, vendar se ne more več 

prilagajati spremembam okoliščin. To stanje lahko traja nekaj mesecev. 

b) Adrenalni zlom: Pride do skoraj popolne izgube energije, velikega psihofizičnega 

in nevrološkega zloma (disfunkcija HHA osi). Velikokrat se kaže kot psihična 

motnja, ponavadi v obliki hudih depresivnih in/ali anksioznih simptomov, ki lahko 

vodijo v bilančni samomor. Stanje adrenalnega zloma lahko traja od nekaj tednov 

do treh mesecev. 
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c) Obdobje po adrenalnem zlomu: Prvi popolni izčrpanosti sledijo intenzivni 

vpogledi, sprememba vrednostnega sistema in preobrazba osebnostnih lastnosti. 

Posameznika posledično privede do novega odnosa do dela, ljudi in sveta. 

Odpravljanje posledic adrenalne izgorelosti traja v povprečju 2 do 4 leta, lahko 

pa tudi do 6 let. 

 

 

3.5 Znaki in posledice izgorevanja 

 

Simptomi izgorevanja se kažejo na najrazličnejših področjih vsakdanjega življenja in so zato 

spočetka težko prepoznavni. Pojavljajo se namreč v telesnem delovanju, čustvenem 

doživljanju, vedenju ali mišljenju. Od osebnostnih, duševnih in telesnih značilnosti 

posameznika je odvisno, na katerem od naštetih področjih bodo izrazitejši (Ščuka, 2008, str. 

11). Burisch (1993, str. 77) je po pregledu literature naštel več kot 130 znamenj izgorevanja. 

Različni avtorji so skušali znake kvalificirati v večje skupine.  

 

Cherniss (1980, str. 17) je tako povzel simptome, ki so najbolj povezani z izgorevanjem, od 

Berkeley Planning Associates, Freudenberga, C. Maslach ter Schwartza in Willa, in sicer so 

to: velik odpor do vsakodnevnega odhajanja v službo; občutki neuspeha, jeze in odpora; 

občutki krivde, obupa in ravnodušja; negativizem; izolacija in umik; vsakodnevni občutki 

utrujenosti in izčrpanosti; pogosto gledanje na uro; močna utrujenost po delu; izguba 

pozitivnih občutkov do strank, prelaganje stikov s strankami, odpor do sprejemanja klicev in 

obiskov strank; stereotipizacija strank in nesposobnost osredotočiti se nanje in jim prisluhniti; 

občutek negibnosti; cinizem in obsojajoča drža do strank; vse več opravljanja dela po ukazu; 

motnje spanja; izogibanje strokovnim pogovorom s kolegi; prezaposlenost s samim seboj; 

pogosti prehladi in virusna obolenja (gripa); pogosti glavoboli in prebavne težave; togost v 

mišljenju in upiranje spremembam; nezaupanje in blodnjavost; pretirana uporaba zdravil; 

zakonske in družinske težave; pogosta odsotnost z delovnega mesta. 
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M. Horvat (1997), Bilban in A. Pšeničny (2007) ter Ščuka (2008) razporedijo simptome v štiri 

skupine, ki jih določajo naslednje spremembe: 

a) Telesne tegobe:  

− slabo počutje, 

− glavoboli, 

− nespečnost, 

− bolečine v križu, 

− kronična utrujenost ob najmanjšem naporu, 

− pogosti prehladi, 

− težave z želodcem 

− prebavne motnje, 

− težave srca in ožilja, 

− upad ali prekomerno povečanje telesne teže, 

− povišan krvni pritisk, krvni sladkor in holesterol, 

− težave ali motnje na področju spolnosti. 

b) Čustvene motnje: 

− depresivnost, 

− občutek tesnobe ob novih obremenitvah na delovnem mestu, 

− ravnodušnost s pomanjkanjem energije in volje za delo, 

− izguba smisla za humor, sprostitev in razvedrilo, 

− pobitost, izpraznjenost in brezciljnost, 

− otopelost za dogajanja v sebi in okolici, 

− brezbrižnost in pomanjkanje zanimanja za življenje ljudi v okolju, 

− zavračanje pomoči s strani sodelavcev, 

− nesposobnost iznašanja čustvenih vsebin, 

− brezoseben, piker, žaljiv in prezirljiv odnos do znancev in sodelavcev. 
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c) Vedenjske spremembe: 

− izogibanje delovnim obveznostim, 

− naraščanje odsotnosti z dela, 

− prepiri s sodelavci,  

− naraščajoča sovražnost, 

− odpor do službe, sodelavcev in nadrejenih, 

− upad delovne vneme, zmanjšana delovna učinkovitost, 

− težnja po spremembi delovnega mesta (beg iz poklica), 

− prepirljivost in težave doma, 

− zlorabe pomirjeval, uspaval ali alkohola, ki prerastejo v odvisnost, 

− opuščanje športnih, rekreacijskih ali kulturnih aktivnosti. 

d) Kognitivne težave: 

− pozabljivost, 

− raztresenost ali slabša sposobnost koncentracije, 

− izguba motivacije za ustvarjalno delo, 

− izogibanje novostim na delovnem mestu, 

− iskanje krivcev za lastno neuspešnost zunaj sebe, 

− razdiralen odnos do zahtev nadrejenih, 

− zmanjšana sposobnost za kritično presojo dogajanja v okolju, 

− odpori do timskega dela in pripadnosti, 

− izogibanje pogovorom, sestankom in dogovarjanju, 

− zmanjšana miselna prožnost, 

− zmanjšana samopodoba. 

 

A. Pšeničny (2006a, str. 21–22, 2006b, str. 32–34) naredi korak naprej, saj znake razporedi 

glede na njihovo pojavnost v posamezni stopnji procesa izgorevanja (Tabela 2). 
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Tabela 2: Znaki izgorelosti po posameznih stopnjah procesa izgorevanja (Pšeničny, 2006a in 

2006b). 

 

1. stopnja 

izgorevanja 

2. stopnja 

izgorevanja 

3. stopnja izgorevanja 

a) pred adrenalnim 

zlomom 

b) adrenalni zlom 

 

c) po adrenalnem 

zlomu 

− občutek kronične 

utrujenosti, ki ne 

mine niti po počitku, 

− telesne bolečine 

zjutraj in zvečer, 

− napadi hitrega bitja 

srca ali panični 

napadi, 

− gastroenterološke 

težave, 

− motnje spanja, 

− občutek razočaranja 

nad ljudmi, občutek, 

da so stiki z ljudmi 

naporni, 

− občutek frustriranosti 

in nemoči, 

− zanikanje slabega 

počutja (telesne, 

psihične utrujenosti 

in bolečin), 

− povečana aktivnost, 

− razdražljivost in 

občutki krivde, 

− žalost, depresivni 

občutki, 

− postavljanje potreb 

drugih pred svoje, 

− zmanjšanje 

rezilientnosti 

(prožnosti, 

odpornosti). 

− močno nihanje 

krvnega tlaka, 

− telesne bolečine, 

− glavoboli, 

− upadi energije, 

− občutek ujetosti v 

življenjski in delovni 

slog, 

− jeza, ki se lahko 

stopnjuje do 

napadov besa, in 

cinizem, 

− grobost in okrutnost, 

− nezmožnost 

obvladovanja lastnih 

čustev, 

− občutki krivde zaradi 

objektivne nemoči, 

− odtujevanje od 

bližnjih in 

sodelavcev, 

− oteženo 

prepoznavanje laži in 

manipulacij, 

− samomorilne misli 

(brez sistematičnih 

priprav na 

samomor), 

− upadanje 

samopodobe, 

− zanikanje lastnih 

potreb, 

− potreba po umiku iz 

delovnega in 

življenjskega okolja. 

− izguba občutka za 

čas, 

− nezmožnost 

odločanja, 

− nezmožnost 

prepoznavanja 

manipulacij, 

− močne motnje 

spanja, navadno v 

obliki nespečnosti 

ali nočnega 

zbujanja, 

− napadi besa, 

skrajni cinizem, 

− depresivni občutki, 

− skoraj popolna 

prekinitev 

družabnih stikov, 

celo z najbližjimi 

osebami, 

− odsotnost pobud, 

− nezmožnost 

načrtovanja, 

odsotnost 

sanjarjenja, 

− napadi joka, 

− izguba smisla in 

varnosti, 

− načrtovanje 

bilančnega 

samomora. 

− skrajno velik upad telesne energije 

(vsak telesni gib predstavlja 

ekstremni napor), 

− onemogočeno ali skrajno oteženo 

ohranjanje budnosti (spanje do 18 

ur/dan), 

− padec imunskega sistema, 

− bolečine v mišicah in sklepih brez 

prehodnega napora ali znakov 

patoloških sprememb, 

− močni znaki senzorne prenasičenosti 

in izčrpanosti, ki se lahko stopnjujejo 

do nevroloških simptomov 

(neznosno mravljinčenje po vsem 

telesu, tresenje, nezmožnost 

prenašanja svetlobe), 

− nezmožnost koncentracije, branja in 

razumevanja prebranega, 

− trganje miselnega toka, 

− skrajno omejen kratkoročni spomin 

in motnje priklica, 

− nezmožnost odločanja, 

− priprava na samomor ali 

samomorilska dejanja bilančnega 

tipa, 

− občutek skrajne ranljivosti in 

nezaščitenosti, 

− občutke nemoči in krivde, ki so 

posledica zmanjšanja sposobnosti, 

zamenjajo močna jeza, skrajni 

cinizem in izrazito pozitivna 

samopodoba, 

− po nekaj dneh izredne nemoči se 

začnejo pojavljati izredno jasni 

vpogledi v življenjsko situacijo, 

− mišljenje jasno, vendar nepovezano 

s čustveno in motivacijsko 

komponento. 

− močan upad 

delovnih 

sposobnosti, 

− nenadni padci 

psihofizične 

energije, 

− oteženo ali 

onemogočeno 

vzpostavljanja 

psihofizičnega 

ravnotežja, 

− v obremenilnih 

situacijah 

prihaja do 

periodičnega 

vračanja 

simptomov 

akutnega 

adrenalnega 

zloma, 

− izrazit odpor do 

prejšnjih 

življenjskih in 

delovnih situacij, 

celo 

nezmožnost 

vračanja vanje. 



Nikoloska, B. (2015). Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok - resnica ali utvara. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

26 

 

C. Maslach in Leiter (2002, str. 17) izpostavita tri posledice izgorevanja na delovnem mestu: 

1) Izčrpanost, ki je prva reakcija na stres zaradi delovnih zahtev ali velikih sprememb. 

Ljudje se počutijo čustveno in telesno obremenjeni, izpiti in izpraznjeni. Imajo vtis, da 

iz tega ne morejo izviti in si obnoviti moči. Utrujenost po počitku ne pojenja. 

Primanjkuje jim energije za reševanje novega problema ali soočenja s človekom. 

2) Cinizem, s katerim poskuša oseba zavarovati sebe pred izčrpanostjo in razočaranjem. 

Do skrajnosti zmanjša svoj prispevek k delu in se odreče idealom. Zavzame hladen in 

odmaknjen odnos tako do dela kot do sodelavcev. 

3) Neučinkovitost, ki je posledica naraščajočega občutka neprimernosti zaradi vtisa, da 

njihovo početje ne da pričakovanih uspehov oz. rezultatov. Vsak nov projekt se jim zdi 

neizvedljiv. Izgubljajo zaupanje v svojo zmožnost, da lahko kaj spremenijo. Z 

izgubljanjem zaupanja v samega sebe tudi drugi izgubljajo zaupanje v njih. 
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4 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA 

PREDŠOLSKIH OTROK IN STRES 
 

4.1 Izobraževanje in poklicne zahteve za vzgojitelja 

predšolskih otrok 

 

Vzgojitelj mora imeti po 40. členu o izobrazbenih pogojih Zakona v vrtcih (2008, str. 2313) 

izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje 

oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 

izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri. 

 

Izobraževanje vzgojiteljev poteka na treh pedagoških fakultetah v Sloveniji (Univerze v 

Ljubljani, Mariboru in na Primorskem). Dodiplomski študij traja tri leta. Diplomant pridobi 

visokošolsko strokovno izobrazbo in naziv diplomirani/na vzgojitelj/ica predšolskih otrok. S 

to izobrazbo se lahko zaposli v vrtcu, prvem razredu ali podaljšanem bivanju v osnovni šoli ter 

v drugih ustanovah, ki se ukvarjajo z vzgojo in s poučevanjem mlajših otrok (Pedagoška 

fakulteta, 2015a). Cilj študija je izobraziti široko razgledane in strokovno kompetentne 

vzgojitelje, ki so usposobljeni in pripravljeni za prepoznavanje in razumevanje otrokovih 

potreb v sodobni družbi. Z usvojenim znanjem skrbijo za spodbudno okolje, v katerem si bo 

otrok sam in/ali ob pomoči sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal 

naravno radovednost in željo po učenju (Pedagoška fakulteta, 2015b). 

 

V procesu izobraževanja se študenti seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in predšolske 

vzgoje in z različnimi teorijami o razvoju in učenju predšolskih otrok. Posebna znanja usvojijo 

v okviru teorije vzgoje, predšolske pedagogike in didaktike, razvojne in pedagoške 

psihologije, sociologije, filozofije, specialne pedagogike in zdravstvene vzgoje.  
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Prav tako pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz posameznih vzgojnih področij 

(jezik, gibanje, ples, glasba, likovno ustvarjanje, družbeno okolje, naravoslovje in 

matematika). Seznanjeni so o sistemu skrbi za otroke in poučeni o komunikaciji z otroki in 

odraslimi. Vzgojitelji naj bi tekom študija usvojili tudi znanstveno kritično mišljenje (Batistič 

Zorec, 1997, str. 126–127).  

 

V okviru dodiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja študenti pridobijo naslednje 

splošne kompetence (Pedagoška fakulteta, 2015c): 

- sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic, 

- sposobnost uporabe znanj v praksi, 

- razvoj kritične in samokritične presoje, 

- spretnost komuniciranja in delovanja v timu, 

- iniciativnost v procesu vseživljenjskega procesa, 

- senzibilnost za okolje, kulturo in narodno identiteto, 

- načrtovanje in izvajanje dejavnosti, 

- razumevanje posameznika, njegovih vrednot in vrednostnih sistemov. 

 

Delovna obveznost vzgojitelja po 41. členu Zakona v vrtcih (1996, str. 876) obsega pripravo 

na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri 

organizaciji življenja in dela v vrtcu. V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega 

polnega tedenskega delovnega časa vzgojiteljevo delo z otroki obsega 30 ur tedensko (ZVrt, 

2008, str. 2314). 

 

 

4.2 Osebnostne lastnosti vzgojiteljev predšolskih otrok 

 

Mnogi mislijo, da zna skoraj vsak odrasel varovati in vzgajati otroke. S to trdijo se ne 

strinjam. Pritrdim pa M. Cenčič in B. Čagran (2002), da naj bi se za vzgojiteljski poklic 

odločali tisti, ki so zavestno in premišljeno sprejeli odločitev, da bodo delali z otroki, ko so ti v 

najzahtevnejšem in najobčutljivejšem obdobju razvoja. Vplivi na otroka v tem obdobju so 

najmočnejši in učinkujejo na vse nadaljnje življenje otrok. 
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Človeške in poklicne kvalitete vzgojitelja so bile in bodo vedno najodločilnejši dejavnik 

predšolske vzgoje (Plestenjak, 1990). Uspešnost vzgojiteljskega dela je odvisna tako od 

usvojenega strokovnega znanja kot od vzgojiteljeve osebnosti. Ramovš (2003, str. 35) navaja 

tri pogoje, ki so potrebni, da bi človek v vzgojiteljskem poklicu uspešno vzgajal otroke in bil 

pri tem zadovoljen ter kot človek napredoval: 

- veselje do dela in sožitja z otroki, 

- potrebna izobrazba, 

- potrebne intelektualne in osebnostne sposobnosti za vzgojiteljski poklic. 

 

M. Plestenjak (1990, str. 27) po različnih avtorjih povzema naslednje osebnostne lastnosti 

dobrega vzgojitelja: humanost, samostojnost, sproščenost, živahnost, optimizem, ustvarjalnost, 

objektivnost, pozornost, tolerantnost, razumevanje, samokritičnost, čustvena stabilnost, 

sposobnost opazovanja, inteligentnost, vztrajnost, duševno zdravje, čustvena toplina, 

prijaznost, smisel za humor, odgovornost … 

 

V novejši strokovni literaturi so bolj kot osebnostne lastnosti vzgojitelja poudarjajo njegova 

znanja, sposobnosti in veščine, npr. mora biti (Miljak,1993; Rodd, 1994; Selleck in Griffin, 

1996; Špoljar, 1991; Špoljar, 1993: po Batistič Zorec, 2003, str. 260): 

- angažiran in strokovno usposobljen, 

- izkušen, pozoren in sodelujoč opazovalec, 

- sposoben odzivati se na radovednost otrok in upoštevati, podpirati in razširjati njihove 

ideje, mišljenje in čustva, 

- zmožen načrtovati kurikulum za otroke različnih starosti, upoštevajoč značilnosti 

razvoja in učenja otrok, 

- sposoben za kritično analizo vzgojnega dela, 

- komunikativno kompetenten za sodelovanje s strokovnim timom, starši in socialnim 

okoljem. 
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Zanimivo je, da se odgovori otrok, katere osebnostne lastnosti so jim pri vzgojiteljicah všeč, 

razlikujejo od mnenj strokovnjakov. M. Plestenjak (1990, str. 29) v svoji raziskavi razkrije, da 

je 41,4 % otrok pomembno, da je vzgojiteljica prijazna, nasmejana, razumevajoča, se ne 

prepira in upošteva njihove želje. Dobri četrtini anketiranih (26,3 %) je všeč, da jih 

vzgojiteljica marsičesa nauči, da se z njimi igra, jih varuje, vodi na sprehode, skrbi za 

prehrano … Petini otrok pa je bil pomemben tudi njen zunanji videz, npr. je lepo oblečena, je 

lepa, prijetno diši. 

 

 

4.3 Pomen profesionalnega razvoja vzgojitelja predšolskih 

otrok in stres 

 

Vseživljenjsko učenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je eden od temeljev 

njihovega profesionalnega razvoja. Za opravljanje vseh nalog, s katerimi se srečajo na svoji 

profesionalni poti, vsega znanja ne morejo usvojiti v času študija in pripravništva, ampak se 

morajo izobraževati v celotni profesionalni karieri. Brez neprestane refleksije svojega dela, 

upoštevajoč spremembe na strokovnem področju in v celotni družbi, ter brez stalnega 

pridobivanja novega znanja, se vzgojitelji ne morejo prilagajati spremembam niti izpolniti 

visokih pričakovanj, ki jim jih postavlja družba (Krek in Metljak, 2011, str. 500–501).  

 

Nenehno poklicno učenje vzgojiteljev danes torej ni več izbor posameznih entuziastov, temveč 

nujnost in poklicna dolžnost slehernega vzgojitelja. Profesionalni razvoj vzgojiteljev v širšem 

smislu pomeni proces, ki poteka od odločitve posameznika za poklic oz. od začetka 

izobraževanja do upokojitve. V ožjem smislu pa je profesionalni razvoj vzgojitelja omejen na 

obdobja oz. »kritične situacije«, v katerih se posameznik dejansko profesionalno razvija – 

spreminja svoja pojmovanja, stališča ter prakso delovanja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 

2014). 
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L. G. Katz (1972, po Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014, str. 46) je oblikovala štiri 

razvojne faze profesionalnega razvoja vzgojitelja: 

1. Faza preživetja: zajema prvo leto poklicnega delovanja. Namenjena je opravljanju 

osnovne poklicne naloge. Vzgojitelj začetnik si postavlja številna vprašanja o lastnem 

delu in poklicni vlogi, zato so bistveni podpora, razumevanje, spodbuda in sprejetost s 

strani sodelavcev in mentorja. Prav tako je pomembno redno, načrtno in kontinuirano 

spremljanje. 

2. Faza konsolidacije, integriranosti v poklic: nastopi po prvem letu. Vzgojitelj pridobi 

višjo stopnjo gotovosti in postane bolj samozavesten, povezuje in sintetizira 

pridobljene izkušnje, reflektira lastno prakso, jo raziskuje in v sodelovanju z drugimi 

pridobiva nove vpoglede na postavljena vprašanja. Podpora mentorja in sodelavcev 

prerašča v medsebojno sodelovanje. Potrebe vzgojiteljev so sedaj povezane z 

informacijami o specifičnih potrebah otrok, zato je v tem obdobju poudarek na 

sodelovanju in posvetovanju s strokovnim timom vrtca. 

3. Faza obnove: vzgojitelj čuti utrujenost predvsem zaradi ponavljajočih se rutin, in to že 

v tretjem in četrtem letu poklicnega delovanja. Važno je, da vzgojitelj v tej fazi išče 

načine, s katerimi osveži in obnovi ponavljajoče se vsebine z novimi materiali, 

pristopi, tehnikami … Izmenjava izkušenj z drugimi vzgojitelji na različnih delavnicah 

mu lahko da nov zagon, ideje in motivacijo, da posodobi in spremeni lastno prakso. 

Vzgojitelj je v tej fazi lahko dejaven na konferencah, se poglablja v strokovno 

literaturo, pregleduje različne vire, se vključuje v različna druženja in dela v nevladnih 

organizacijah, išče internetne povezave. Pri delu z otroki ima na tej stopnji potrebo po 

iskanju različnih načinov dokumentiranja in spremljanja otrokovega napredka. 

4. Faza zrelosti: nastopi praviloma po treh letih, pri nekaterih vzgojiteljih pa lahko veliko 

kasneje. Vzgojitelj zaupa v lastne sposobnosti poklicnega delovanja. Njegovo 

razmišljanje je globlje in sega prek vzgojno-izobraževalnega procesa. Raziskuje naravo 

učenja, rast in razvoj, razmišlja o vplivu vzgojno-varstvenih institucij na družbo, o 

svojem poklicu in poslanstvu. To je priložnost za razvoj kompetenc s ciljem doseganja 

višje stopnje usposobljenosti. 
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Združenje za zgodnjo vzgojo otrok (NAEYC, 1993 po Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 

2014, str. 50) navaja devet smernic učinkovitega profesionalnega razvoja vzgojiteljev. 

Profesionalni razvoj vzgojiteljev je učinkovit, kadar: 

• gre za trajen proces; 

• temelji na ustreznih teoretičnih podlagah ter je strukturiran kot celosten in sistematičen 

program; 

• izhaja iz učečega se posameznika, se opira na njegove dosežke, izkušnje in trenutni 

kontekst njegove vloge; 

• promovira jasno povezavo med teorijo in prakso; 

• imajo izvajalci različnih ponujenih izobraževalnih programov ustrezno znanje in 

izkušnje; 

• se pri izobraževanju uporablja aktiven in interaktiven pristop, ki udeležence spodbuja, 

da se učijo drug od drugega; 

• pripomore k samospoštovanju posameznika, njegovi poklicni usposobljenosti in 

gotovosti; 

• ponuja možnost za uporabo pridobljenega znanja, spodbuja profesionalno refleksijo ter 

posameznikom omogoča opazovanje profesionalnega ravnanja in prejemanje povratnih 

informacij; 

• je posameznik vključen v načrtovanje in projektiranje osebnega profesionalnega 

razvojnega programa. 

 

Vzgojitelj je neprestano izpostavljen različnim pritiskom ožjega in širšega družbenega okolja, 

nezaupljivosti okolja in se mora vedno znova potrjevati v svoji vlogi. Usvojeno znanje, 

dodatna izpopolnjevanja, supervizije, dobra komunikacija in podpora sodelavcev in vodstva, 

ki nas podpira v naših prizadevanjih, nas plemeniti, zadovoljuje in izpolnjuje. Vzgojno delo ne 

more biti standardizirano, rutinirano, temveč je polno socialnih interakcij, čustvenega 

sodoživljanja in tudi podoživljanja (Jelenkovič, 1999, str. 13–14). 
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Vzgojitelji pri svojem delu pogosto občutijo stres. B. B. Youngs (2001, str. 38–41) navaja 

devet ključnih stresorjev za vzgojitelje: 

1. PRIČAKOVANJA. Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- strahu, da ne bo zadovoljil svojih ali tujih pričakovanj, 

- postavljanja previsokih ali prenizkih ciljev, 

- občutka, da pretekli dosežki in uspehi danes ne zadostujejo več, 

- strahu, da ni dovolj prožen in ustvarjalen pri uvajanju novih učnih metod. 

2. SAMOIZPOLNITEV. Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- občutka, da njegove osebne vrednote pri delu ne pridejo do izraza, 

- prepričanja, da nihče ne opazi rezultatov njegovega dela, 

- razmišljanja, da so drugi uspešnejši, 

- občutka zaprtosti v »svet izobraževanja« in odrezanosti od »resničnega sveta«. 

3. OSEBNE POTREBE. Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- potrebe po višjem statusu in spoštovanju, 

- redkih priznanj nadrejenih, 

- neuresničene želje po hitrem napredovanju, 

- razočaranja, ker otroci in zaposleni ne cenijo dovolj njegovega trdega dela, 

- primerjave osebnih standardov in učinkovitosti z ljudmi, ki so videti uspešnejši, 

njihovi napori pa manjši, 

- naključja, ko se sodelavcu ponudi »dobra priložnost« in uspe, 

- nizke plače, 

- posledic pomanjkanja denarja. 

4. ODNOSI Z OTROKI. Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- spoznanja, da delo v igralnici premalo pripravi otroke na poznejše življenje, 

- spoznanja, da so interesi in sposobnosti otrok tako različni, da ni mogoče zadovoljiti 

vseh njihovih potreb, 

- spoznanja, da se disciplina neprestano slabša. 

5. KOMPETENTNOST. Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- strahu pred vedno težjim komuniciranjem z otroki, 

- strahu, da bosta manjši trud in predanost razumljena kot nekompetentnost, 
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- strahu pred pojemajočo fizično močjo in kompetentnostjo, ki ju povzročata staranja 

in težke življenjske izkušnje. 

6. NOTRANJI KONFLIKTI. Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- strahu, ker ga okolica ocenjuje, 

- strahu, da dela ni opravil tako dobro, kot bi ga lahko, 

- strahu pred vsebinami, ki jih težje podaja, 

- naraščajoče različnosti učnih metod in materialov, 

- osebnih omejitev v primerjavi z drugimi ljudmi, 

- prepričanja, da kljub dolgoletnim izkušnjam še vedno tako malo ve o vzgajanju, 

- naraščajočih odgovornosti pri sprejemanju odločitev, 

- pritiska stalnih časovnih rokov, 

- občutka krivde, ki nastane zaradi pomanjkanja samodiscipline, utrujenosti, 

nepopolnih priprav, neodločenosti in drugih vzrokov, 

- dvoma v uspešno delo, 

- dvoma v lastno učinkovitost, 

- strahu, da njegov trud ni zadosten, 

- občutka brezupa in nemoči ob najrazličnejših dogodkih v bližnjem okolju ali svetu. 

7. KONFLIKTNE VREDNOTE IN SITUACIJE. Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- potrebe po stalnem iskanju odgovorov na najrazličnejša vprašanja v zvezi z vzgojo, 

- prepletanja konfliktnih učnih filozofij in praks, 

- frustracije ob soočanju z različnimi vrednotami in izkušnjami na delovnem mestu, 

- suma, da ni dovolj sprejemljiv za tiste vrednote, ki naj bi bile nujne za osebno rast 

in socialno odgovornost, 

- neprijetnih občutkov ob vsiljevanju svojih vrednot drugim, 

- spoznanja, da vzgojiteljski poklic ni dovolj cenjen, 

- notranjih konfliktov ob poskusih uravnoteženja osebnih prepričanj z družbenimi 

normami; veliko staršev pričakuje, da bodo vzgojitelji privzgojili družbene norme 

njihovim otrokom. 

8. DRUŽBENA SPREJETOST. Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- sramu ob zakonskih težavah ali negotovih družinskih razmerah, 
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- občutka, da ob vseh delovnih zahtevah ostaja premalo časa za osebne stvari, 

družino, rekreacijo, 

- nezmožnosti aktivnega delovanja v skupnosti zaradi podaljšanega urnika in 

povečanih odgovornostih. 

9. PROFESIONALNA OMEJENOST: Vzgojitelj doživlja stres zaradi: 

- občutka nezadostne avtonomije in avtoritete, 

- bremena administracije, 

- pogoste prekinitve dela zaradi delovnih obiskov, sestankov, lastnih bolezni itn. 
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5 PROBLEM IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
 

Vzgojitelji predšolskih otrok opravljajo zahtevno delo. Poleg načrtovanja, izvedbe in 

vrednotenja vzgojno-izobraževalnega procesa so vpeti v nenehen intenziven odnos z ljudmi 

bodisi z otroki, njihovimi starši ali pa s sodelavci in ostalimi člani pedagoškega tima. Prav 

tako se morajo izobraževati v celotni profesionalni karieri. Vsi te dejavniki gotovo vplivajo na 

morebitno izgorelost. 

 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali so med vzgojitelji predšolskih otrok prisotni znaki 

poklicnega izgorevanja. Raziskovalna vprašanja so: 

1. Ali vzgojitelji predšolskih otrok kažejo znake poklicnega izgorevanja in na katerem 

področju so najbolj izraziti? 

2. Kakšno je mnenje vzgojiteljev predšolskih otrok o obsegu njihovega dela oz. 

obremenjenosti na delovnem mestu? 

3. Ali bi se anketirani vzgojitelji ponovno odločili za ta poklic? 
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6 METODE DELA 
 

6.1 Vzorec 

 

Vzorec vzgojiteljev je bil priložnostni in je zajemal vzgojitelje v vrtcih iz osrednjeslovenske 

regije. Anketni vprašalnik sem razdelila 70 vzgojiteljem predšolskih otrok različnih starostnih 

skupin in z različnim poklicnim stažem. Vrnjenih je bilo 40 vprašalnikov, od tega 6 

neveljavnih, kar predstavlja 48,6 % realizacijo vzorca in je zadostovalo za ugotavljanje 

prisotnosti znakov poklicnega izgorevanja. V raziskavi je sodelovalo 33 vzgojiteljic in 

vzgojitelj, kar je jasni pokazatelj, da je vzgojiteljski poklic še vedno feminiziran. Starost 

anketiranih vzgojiteljev je bila od 22 do 58 let, povprečna starost pa 37,5 let. Največ 

vzgojiteljev (73,5 %), ki so bili zajeti v raziskavo, ima do 10 let delovnih izkušenj (Tabela 3), 

najmanjši delež (5,9 %) predstavljajo tisti, ki imajo od 11 do 20 let delovne dobe. 

 

Tabela 3: Struktura anketirancev – vzgojiteljev predšolskih otrok po letih delovne dobe. 

 

delovna doba (let) f f (%) 

do 10 25 73,5 

11 do 20 2 5,9 

21 do 30 3 8,8 

nad 31 4 11,8 

 

 

6.2 Tehnike in instrumenti 

 

Kot tehniko sem uporabila pisno anketo. Za strukturiran vprašalnik sem uporabila nekatera 

vprašanja iz vprašalnika za ugotavljanje adrenalne izgorelosti (SAI), ki ga je izdelal Inštitut za 

razvoj človeških virov iz Ljubljane in ki sem jim dodala še nekaj lastnih vprašanj. Anketiranci 

so ocenjevali posamezne znake na petstopenjski Lickertovi numerični lestvici, ki so se 

nanašali na poklicno izgorevanje. 
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Nekaj odgovorov na vprašanja je bilo izbirnega tipa. Pri vseh trditvah in vprašanjih je bil 

možen le en odgovor. Vprašalnik (Priloga 1) je bil v grobem razdeljen na dva sklopa: 

• 1. sklop zajema demografske podatke (biografski podatki: spol, starost in leta delovne 

dobe), 

• 2. sklop zajema trditve in vprašanja, ki se nanašajo na poklicno izgorelost med 

vzgojitelji predšolskih otrok. 

 

 

6.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Podatke sem pridobila s pisno anketo, ki sem jo v maju 2015 razdelila s pomočjo ravnateljic 

oz. vodij vrtcev med vzgojitelje predšolskih otrok v vrtce v Ljubljani in okolici. Anketo so 

rešili anonimno in jo oddali v za to pripravljeno ovojnico. Podatke sem statistično obdelala s 

pomočjo programa Microsoft Excel, jih prikazala z grafi ali tabelami in interpretirala. 



Nikoloska, B. (2015). Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok - resnica ali utvara. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

39 

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V grafu 3 so prikazani rezultati številčnosti znakov izgorevanja v zadnjih 12 mesecih pri 

vzgojiteljih predšolskih otrok, ki so jih anketirani ocenjevali po Likertovi lestvici od 1 do 5. 

 

  

Graf 3: Grafični prikaz deleža vzgojiteljev, pri katerih je prisotna tretjina ali več znakov 

izgorevanja glede na pogostost pojavljanja. 

 

Slaba šestina anketiranih vzgojiteljev (14,7 %) pogosto oz. večinoma kaže tretjino ali več 

znakov izgorelosti. Pri dobri četrtini (26,5 %) je tretjina znakov prisotna včasih, medtem ko se 

pri polovici vzgojiteljev znaki izgorevanja odražajo redko oz. nikdar. V raziskavi Slivarja 

(2009), ki je bila opravljena leta 2008 med zaposlenimi vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, 

lahko vidimo, da je 72 % strokovnih delavk doživljalo nizko izgorelost, 24,5 % zmerno in 3,5 

% visoko izgorelost. Vzgojiteljice so v primerjavi s pomočnicami izražale višjo stopnjo 

izgorelosti (prav tam). Prav tako so se znaki izgorevanja pokazali pri vzgojiteljicah 

predšolskih otrok v kvalitativni raziskavi P. Vencelj (2007) in kvantitativni raziskavi B. Penko 

Šajn (2013), kjer so bili znaki izgorevanja bolj izraziti pri starejših pedagogih. Podobno 

pokaže raziskava N. Premzl (2011), kjer so simptomi in telesne spremembe kot posledica 

stresnih situacij v večini primerov opazne redko ali včasih. 
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7.1 SIMPTOMI 

 

V tabeli 4 so prikazani rezultati pogostosti simptomov izgorevanja pri vzgojiteljih predšolskih 

otrok, ki so jih anketirani ocenjevali po Likertovi lestvici od 1 do 5. Dobra polovica 

vzgojiteljev v zadnjih 12 mesecih ni nikdar oz. je le redko doživela simptome izgorevanja. 

 

Tabela 4: Pogostost simptomov izgorevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok v zadnjih 12 

mesecih. 

Vprašalnik – SIMPTOMI 

nikdar 

1 

redko 

2 

včasih 

3 

pogosto 

4 

večinoma 

5 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

1. 
Ko ležem v posteljo, zaradi bolečin in 

napetosti pogosto ne morem zaspati. 
6 17,6 13 38,2 12 35,3 3 8,8 0 0 

2. 

Imam težave s prebavili: bolečine, krče, 

zapeke (nenormalno, redko, težavno 

iztrebljanje) ali driske. 

16 47,0 9 26,5 5 14,7 4 11,8 0 0 

3. 
Zbujam se enako utrujen/a kot sem bil/a 

pred spanjem. 
0 0 19 55,9 7 20,6 6 17,6 2 5,9 

4. Doživljam panične napade. 29 85,3 4 11,8 1 2,9 0 0 0 0 

5. Pogosto me boli glava. 7 20,6 10 29,4 10 29,4 5 14,7 2 5,9 

6. 
Takoj zjutraj se počutim težkega/ko in brez 

energije, kar se čez dan stopnjuje. 
3 8,8 16 47,1 10 29,4 4 11,8 1 2,9 

7. 
Počutim se odtujenega/no od ljudi (družina, 

partner/ka, nadrejeni, sodelavci). 
14 41,2 13 38,2 5 14,7 2 5,9 0 0 

8. 
Izgubil/a sem občutek za čas, tedni in 

meseci bežijo mimo mene. 
8 23,5 10 29,4 6 17,7 8 23,5 2 5,9 

9. 

Prebujam se z otrdelimi, bolečimi mišicami 

in/ali sklepi, vstajanje mi povzroča bolečino 

(bil/a sem brez telesnih obremenitev pred 

tem). 

15 44,1 11 32,3 4 11,8 2 5,9 2 5,9 

10. Čutim, da sem močno depresiven/na. 21 61,8 9 26,5 3 8,8 1 2,9 0 0 
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Graf 4: Grafični prikaz deleža vzgojiteljev, ki v delovnem času in času, namenjenim 

pripravam, uspejo opraviti vse zadolžitve. 

 

   

Graf 5: Delež vzgojiteljev predšolskih otrok, ki ima občutek, da se jim obseg dela nenehno 

povečuje. 

 

Kot je razvidno iz Tabele 4, slabo četrtino anketiranih pogosto (14,7 %) ali večinoma (5,9 %) 

boli glava in se pogosto (17,6 %) ali večinoma (5,9 %) zbujajo enako utrujeni, kot so bili pred 

spanjem. Dobra tretjina (35,5 %) vzgojiteljev včasih, ko leže v posteljo, zaradi bolečin in 

napetosti ne more zaspati. Občutek za čas jih pogosto izgubi četrtina (25,5 %) anketirancev. 

Podobno v svojih raziskavah ugotavljata N. Premzl (2011) in B. Penko Šajn (2013), in sicer da 

so bili najbolj izstopajoči simptomi utrujenost, težave s spanjem in glavoboli. Zelo in tudi 

pričakovano izstopajo bolečine v predelu vratu in hrbta (Penko Šajn, 2013). 
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Dobljene podatke lahko povežemo tudi z rezultati v Grafu 4, ki kažejo, da nekaj (17,6 %) 

vzgojiteljev redko in dobra četrtina le včasih uspe v delovnem času in času, namenjenim 

pripravam, opraviti vse zadolžitve. Prav tako ima dobra polovica (56 %) anketiranih občutek, 

da se jim obseg dela nenehno povečuje (Graf 5). Precej drugačni so rezultati raziskave B. 

Penko Šajn (2013), v kateri so bili med anketiranimi pedagogi tudi vzgojitelji predšolskih 

otrok. Slabi polovici zelo pogosto ne uspe opraviti vseh zadolžitev v delovnem času, medtem 

ko slabi tretjini to ne uspe pogostokrat (prav tam). Iz tega lahko sklepamo, da delo nosijo 

domov, kar jim verjetno povzroča stres, notranje konflikte, posledično glavobole, napetosti in 

izgubo občutka za čas. Vzrok navedenih simptomov je verjetno v njihovem odnosu do sebe, 

saj 16 (47,1 %) vzgojiteljev (Tabela 6) pogosto oz. večinoma ne dovoli, da bi jih občutek 

utrujenosti oviral pri delu. Delo vzgojitelja je dinamično, veliko je gibanja in drugega 

fizičnega dela … V kolikor vzgojitelj ni v dobri telesni kondiciji in ne upošteva ergonomskih 

zakonitosti, ga lahko to vodi v različne telesne bolečine.  

 

 

7.2 ČUSTVA 

 

V tabeli 5 so prikazani rezultati, ki se nanašajo na čustvene znake izgorelosti, ki so jih 

vzgojitelji ocenjevali po Likertovi lestvici od 1 do 5. 

 

Tabela 5: Pogostost čustev pri vzgojiteljih predšolskih otrok v zadnjih 12 mesecih. 

Vprašalnik – ČUSTVA 

nikdar 

1 

redko 

2 

včasih 

3 

pogosto 

4 

večinoma 

5 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

1. 
Pred drugimi skrivam svojo izčrpanost in 

stisko. 
11 32,3 8 23,5 9 26,5 4 11,8 2 5,9 

2. Raje ustrežem kot rečem ne. 1 2,9 5 14,7 9 26,5 12 35,3 7 20,6 

3. Ljudje me hitro spravijo v bes. 5 14,7 19 55,9 8 23,5 2 5,9 0 0 

4. 
Svojih čustev ne morem nadzorovati, zato 

občasno izbruhnem.  
7 20,6 20 58,8 5 14,7 2 5,9 0 0 
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5. 

Razočaran/a sem in jezen/na nase, če ne 

zmorem več vsega, večkrat podvomim v 

svoje sposobnosti. 

6 17,7 15 44,1 12 35,3 0 0 1 2,9 

6. 
Čutim se skrajno ranljivega/vo, brez 

kakršnekoli obrambe. 
12 35,3 14 41,2 3 8,8 3 8,8 2 5,9 

7. 

Zahteve ali pričakovanja drugih me 

spravljajo v stisko in sprožijo občutek 

nemoči in/ali jeze. 

9 26,5 15 44,1 6 17,7 3 8,8 1 2,9 

8. 
Sem nepotrpežljiv/a, že najmanjšo oviro ali 

nasprotovanje doživim kot provokacijo. 
18 52,9 13 38,2 2 5,9 1 2,9 0 0 

9. Sem prezirljiv/a in ciničen/na. 21 61,8 9 26,4 2 5,9 2 5,9 0 0 

10. 

Čutim odpor do ljudi, z nekaterimi sem 

prekinil/a stik (družina, prijatelji, sodelavci, 

stranke). 

25 73,5 7 20,6 0 0 1 2,9 1 2,9 

 

Pri približno treh četrtinah anketiranih se v zadnjih 12 mesecih niso nikdar ali so se redko 

pojavili čustveni znaki izgorelosti. Dobra polovica vzgojiteljev pogosto (35,5 %) ali večinoma 

(20,6 %) raje ustreže, kot reče ne. Menim, da se tu odraža predvsem kultura naše družbe, kjer 

je zadovoljevanje lastnih potreb odraz sebičnosti in ne pravica posameznika. Dobra tretjina 

(35,5 %) anketiranih je včasih razočaranih in jeznih nase, če ne zmorejo več vsega in večkrat 

podvomijo v svoje sposobnosti. Rezultat sovpada z dobo zaposlitve in starostjo anketiranih, 

saj ima večina anketiranih do deset let delovne dobe, torej predstavlja mlajši delovni kader. Na 

začetku profesionalnega razvoja se vzgojiteljem pogosto postavljajo številna vprašanja o 

lastnem delu in poklicni vlogi, pojavljajo se dvomi o samem sebi in sposobnostih, pojavlja se 

prepad med profesionalnimi ideali in vsakdanjim delom v igralnici (Hargreaves in Fullan, 

1992 po Peček, 2003). Večina vzgojiteljev ni nikdar (52,9 %) ali so redko (38,2 %) 

nepotrpežljivi. Pri večini (94,1 %) anketiranih izgorelost ni tolikšna, da bi vplivala na njihovo 

zasebno življenje, saj pravijo, da ohranjajo stik s prijatelji, družino, sodelavci … 
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7.3 ODNOS DO DELA 

 

V tabeli 6 so prikazani rezultati, ki se nanašajo na odnos do dela in ki so jih vzgojitelji 

ocenjevali po Likertovi lestvici od 1 do 5.  

 

Tabela 6: Odnos do dela pri vzgojiteljih predšolskih otrok v zadnjih 12 mesecih. 

 

 

Vprašalnik – ODNOS DO DELA 

nikdar 

1 

redko 

2 

včasih 

3 

pogosto 

4 

večinoma 

5 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

1. 
Ne dovolim si, da bi me občutek utrujenosti 

oviral pri delu.  
4 11,8 6 17,7 8 23,5 9 26,5 7 20,6 

2. 
Začenjam več stvari hkrati, ki jih ne 

dokončam. 
9 26,5 15 44,1 8 23,5 0 0 2 5,9 

3. 
Neprestano odlagam zadovoljevanje svojih 

potreb in želja. 
6 17,7 12 35,3 10 29,4 4 11,8 2 5,9 

4. 
Če delo ni perfektno opravljeno, z njim 

nisem zadovoljen/na. 
1 2,9 10 29,4 10 29,4 8 23,5 5 14,7 

5. Ne dajem pobud ali predlogov. 8 23,5 16 47,1 9 26,5 1 2,9 0 0 

6. Težko se odločam. 4 11,8 12 35,3 12 35,3 4 11,8 2 5,9 

7. 
Kadar zbolim (se poškodujem), ne vzamem 

bolniških dopustov, ali pa delam med njimi. 
4 11,8 9 26,5 12 35,3 4 11,8 5 14,7 

8. Ne zmorem improvizirati. 10 29,4 16 47,1 6 17,7 2 5,9 0 0 

9. Ne vem, kaj je bolj in kaj manj pomembno. 17 50,0 12 35,3 4 11,8 1 2,9 0 0 

10. 
Razočaran/a sem nad svojim delom, do 

njega čutim odpor. 
21 61,8 8 23,5 2 5,9 2 5,9 1 2,9 
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Graf 6: Delež anketiranih vzgojiteljev, ki bi se danes ponovno odločili za poklic vzgojitelja 

predšolskih otrok. 

 

Več kot polovica anketiranih nikdar ali redko doživi znake izgorevanja, ki se odražajo v 

odnosu do dela. 16 vzgojiteljev si ne dovoli pogosto (26,5 %) ali večinoma (20,6 %), da bi jih 

občutek utrujenosti oviral pri delu. Nekoliko manj, slaba četrtina (23,5 %) pogosto in dobra 

šestina (14,7 %) večinoma ni zadovoljna, če njihovo delo ni perfektno opravljeno. Dobra 

četrtina anketiranih pogosto (11,8 %) ali večinoma (14,7 %) ne vzame bolniških dopustov, 

kadar zboli. Večina vzgojiteljev nima težav oz. jih ima redko z začenjanjem in dokončanjem 

več stvari hkrati, dajanjem pobud in predlogov, improvizacijo in vednostjo, kaj je bolj in kaj 

manj pomembno. Če povežemo s pričakovanimi osebnostmi lastnostmi vzgojitelja 

(ustvarjalen, inteligenten, vztrajen, organiziran …), so dobljeni rezultati v skladu z njimi. Prav 

tako 29 vzgojiteljev nikdar (61,8 %) oz. redko (23,5 %) doživlja razočaranje nad svojim delom 

in do njega čuti odpor. Iz tega lahko sklepamo, da z veseljem hodijo na svoje delovno mesto 

oz. opravljajo svoj poklic. To potrdi tudi Graf 6, kjer bi se večina (76 %) anketiranih danes 

ponovno odločila za poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Podobno je pokazala raziskava N. 

Premzl (2011), v kateri večina anketiranih nima odpora do vsakodnevnega odhajanja v službo, 

in B. Penko Šajn 2013, v kateri dobra polovica anketiranih pedagogov ne bi zamenjala 

poklica. Slivar (2009) pa ugotavlja, da bistveno več vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic izrazi 

namero o zapustitvi poklica, ki so pod stresom, v primerjavi s tistimi, ki niso. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

Poklic vzgojitelja predšolskih otrok je zahteven. Vzgojitelj mora imeti veliko znanja, izkušenj, 

potrpežljivosti, mora biti sočuten, skrben, dosleden, delo mora čutiti kot osebno poslanstvo in 

na svojem področju dela se mora nenehno izpopolnjevati. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je tretjina ali več znakov izgorelosti prisotna pri šestini 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok. Za nekatere od njih bi bilo dobro, da bi se 

posvetovali s strokovnjakom. Čeprav rezultati ankete še niso skrb vzbujajoči, vendarle do 

izgorevanja na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok prihaja. Moram priznati, da me 

je podatek presenetil, in sprašujem se, koliko jih je še skritih v množici. Iz teorije namreč 

vemo, da je izgoreli osebi vsak dodaten napor v breme. Poklicno delovanje tako omejijo samo 

na najnujnejša opravila, zato zavrnejo vsako neobvezno aktivnost, kot npr. izpolnjevanje 

anketnih vprašalnikov. Zato lahko domnevam, da so tudi pri moji raziskavi najhujši primeri 

ostali neodkriti. 

 

Poklicna izgorelost je danes priznana kot bolezen. Ozaveščenost o tej bolezni, njenem poteku 

in posledicah, nam pomaga, da pravočasno opazimo znake, poiščemo pomoč in zaustavimo 

njeno napredovanje oz. preprečimo njen nastanek. Čuječnost do sebe in poznavanje svojih 

osebnostnih lastnosti nam lahko razkrijeta, ali smo nagnjeni k izgorevanju. Preden sem se 

lotila diplomske naloge, sem zelo malo vedela o sindromu izgorevanja. Porast zanimanja 

medijev me je spodbudil, da se poglobim v to tematiko in jo povežem z delovnim mestom 

vzgojitelja. Najbolj so me presenetile ugotovitve A. Pšeničny, da z vzgojo lahko ustvarimo 

kandidata za poklicno izgorevanje. Problem je seveda bolj kompleksen, kot si predstavljamo. 

Vsekakor gre za skupek več dejavnikov, zato lahko enake okoliščine nekoga privedejo v stanje 

izgorelosti, drugega pa ne. Naša raziskava je tako pustila še mnoga odprta vprašanja za 

nadaljnje raziskovanje: npr. zakaj je prišlo do znakov izgorevanja; kaj so vzroki za izgorelost; 

ali je posledica delovnega okolja, morda storilnostno naravnane osebnosti; kakšna je 

osveščenost vzgojiteljev o poklicni izgorelosti; kako država in posamezne organizacije ter 

zavodi skrbijo za svoje zaposlene, da do poklicne izgorelosti ne pride … 
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Stres je bil in bo stalnica našega življenja. Hiter tempo dela in vedno večje zahteve poskrbita 

za stresno delovno okolje. Dodaten stres pa si povzročimo lahko tudi sami. Ljudje namreč 

vedno stremimo k podobi, ki jo nosimo v sebi oziroma smo jo ustvarili v svojih mislih na 

podlagi družbenih meril, izkušenj, osebnih prepričanj ... Veliko bomo storili že, če bomo 

idealno podobo vzgojitelja spremenili v realno. Nedosegljivi cilji nas namreč vodijo v 

izgorevanje, ker se neprestano trudimo doseči nedosegljivo. Nenehni neuspehi in strmenje k 

popolnosti jemljejo motivacijo, vodijo v nezadovoljstvo, nestrpnost do sebe in drugih, 

občutkov krivde ... Nezadovoljstvo vzgojiteljice se posredno prenaša na druge, kar posledično 

vpliva na odnos do otrok, njihovih staršev in sodelavcev v vrtcu ter s tem na kakovost dela. 

Posledice izgorevanja so vidne tudi v domačem okolju. Oseba se nenehno vrti v začaranem 

krogu, dokler ne omahne. Ko do tega pride, pa je najpogosteje žal prepozno. 

 

Ravnovesje v življenju je pomembno na vse področjih – tako na osebnem kot poklicnem. 

Veliko lahko storimo sami, da prepoznamo stres in prve znake izgorelosti ter čim prej 

ukrepamo. Skrb za dobro telesno kondicijo, zdrava prehrana, osveščenost o poteku in 

posledicah stresnega življenja … je samo nekaj načinov, kako se lahko izognemo pojavu 

izgorelosti. Prav tako je potrebno odpraviti glavne vzroke izgorevanja na delovnem mestu, 

torej v vrtcu. Vodilni delavci lahko skupaj z zaposlenimi ugotovijo težave, saj ti najbolje vedo, 

kaj je potrebno izboljšati oz. spremeniti. Med drugim lahko pripravijo izobraževanja ali 

delavnice na temo poklicne izgorelosti, zmanjšajo delovne obremenitve in izboljšajo delovne 

pogoje ter poskrbijo za neformalna druženja. 
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10 PRILOGE 
 

10.1 Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani, 

 

sem Biljana Nikoloska, diplomantka programa predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pod mentorstvom doc. dr. Marcele Batistič Zorec pripravljam diplomsko nalogo z 

naslovom Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok – resnica ali utvara. V ta namen 

sem pripravila anketni vprašalnik, s pomočjo katerega bom ugotavljala prisotnost izgorelosti 

vzgojiteljev predšolskih otrok. Prosim Vas, da ga izpolnite. Anketa je anonimna in bo služila 

le v raziskovalne namene. Večina vprašanj je povzeta iz Vprašalnika za ugotavljanje adrenalne 

izgorelosti (SAI), ki ga je izdelal Inštitut za razvoj človeških virov iz Ljubljane 

(http://www.burnout.si/vprasalnik). 

 

          Biljana Nikoloska 

 

Ljubljana, 25. 5. 2015 

 

1. SPOL:   Ž M 

2. STAROST (let):  

3. DELOVNA DOBA: • do 10 let 

    • od 11 do 20 let 

    • od 21 do 30 let 

    • več kot 31 let  
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4. Vsako trditev pazljivo preberite. Sprašujem Vas po počutju v zadnjih 12 mesecih. Za 

vsako trditev lahko obkrožite en odgovor. Izbirate lahko med: 

 

1 2 3 4 5 

nikdar redko včasih pogosto večinoma 

 

 

Vprašalnik – ČUSTVA OCENA 

1. Pred drugimi skrivam svojo izčrpanost in stisko. 1 2 3 4 5 

2. Raje ustrežem kot rečem ne. 1 2 3 4 5 

3. Ljudje me hitro spravijo v bes. 1 2 3 4 5 

4. Svojih čustev ne morem nadzorovati, zato občasno izbruhnem.  1 2 3 4 5 

5. 
Razočaran/a sem in jezen/na nase, če ne zmorem več vsega, večkrat podvomim v svoje 

sposobnosti. 
1 2 3 4 5 

Vprašalnik – SIMPTOMI OCENA 

1. Ko ležem v posteljo, zaradi bolečin in napetosti pogosto ne morem zaspati. 1 2 3 4 5 

2. 
Imam težave s prebavili: bolečine, krče, zapeke (nenormalno, redko, težavno 

iztrebljanje) ali driske. 
1 2 3 4 5 

3. Zbujam se enako utrujen/a kot sem bil/a pred spanjem. 1 2 3 4 5 

4. Doživljam panične napade.  1 2 3 4 5 

5. Pogosto me boli glava.  1 2 3 4 5 

6. Takoj zjutraj se počutim težkega/ko in brez energije, kar se čez dan stopnjuje. 1 2 3 4 5 

7. Počutim se odtujenega/no od ljudi (družina, partner/ka, nadrejeni, sodelavci). 1 2 3 4 5 

8. Izgubil/a sem občutek za čas, tedni in meseci bežijo mimo mene. 1 2 3 4 5 

9. 
Prebujam se z otrdelimi, bolečimi mišicami in/ali sklepi, vstajanje mi povzroča bolečino 

(bil/a sem brez telesnih obremenitev pred tem). 
1 2 3 4 5 

10. Čutim, da sem močno depresiven/na. 1 2 3 4 5 
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5. Ali imate občutek, da se vaš obseg dela nenehno povečuje? 

 DA  NE  NE VEM oz. ne morem se odločiti 

6. Ali v delovnem času in času namenjenim pripravam uspete opraviti vse zadolžitve? 

1 2 3 4 5 

nikdar redko včasih pogosto večinoma 

7. Ali bi se danes ponovno odločili za poklic vzgojitelja predšolskih otrok? 

DA  NE  NE VEM oz. se ne morem odločiti 

6. Čutim se skrajno ranljivega/vo, brez kakršnekoli obrambe. 1 2 3 4 5 

7. 
Zahteve ali pričakovanja drugih me spravljajo v stisko in sprožijo občutek nemoči in/ali 

jeze. 
1 2 3 4 5 

8. Sem nepotrpežljiv/a, že najmanjšo oviro ali nasprotovanje doživim kot provokacijo. 1 2 3 4 5 

9. Sem prezirljiv/a in ciničen/na. 1 2 3 4 5 

10. 
Čutim odpor do ljudi, z nekaterimi sem prekinil/a stik (družina, prijatelji, sodelavci, 

stranke). 
1 2 3 4 5 

Vprašalnik – ODNOS DO DELA OCENA 

1. Ne dovolim si, da bi me občutek utrujenosti oviral pri delu.  1 2 3 4 5 

2. Začenjam več stvari hkrati, ki jih ne dokončam. 1 2 3 4 5 

3. Neprestano odlagam zadovoljevanje svojih potreb in želja. 1 2 3 4 5 

4. Če delo ni perfektno opravljeno, z njim nisem zadovoljen/na. 1 2 3 4 5 

5. Ne dajem pobud ali predlogov. 1 2 3 4 5 

6. Težko se odločam. 1 2 3 4 5 

7. Kadar zbolim (se poškodujem), ne vzamem bolniških dopustov, ali pa delam med njimi. 1 2 3 4 5 

8. Ne zmorem improvizirati. 1 2 3 4 5 

9. Ne vem, kaj je bolj in kaj manj pomembno. 1 2 3 4 5 

10. Razočaran/a sem nad svojim delom, do njega čutim odpor. 1 2 3 4 5 


