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POVZETEK 

 

Vloga svetovalnega delavca v osnovni šoli je zelo raznolika in dostikrat tudi konfliktna ter 

nejasna, v odvisnosti od organizacijske strukture šole pa velikokrat tudi neavtonomna in 

podrejena administrativnim potrebam šole. Delovna obremenjenost, pogoji dela in tudi 

komunikacija z ostalimi podsistemi v šoli pri svetovalnih delavcih vplivajo na nivo stresa, ki 

ga ti zaznavajo.   

V nalogi prikažem vpetost svetovalnega delavca v življenje in delo v osnovni šoli ter 

kompleksnost njegovega dela. Opredelim stres, njegove simptome in posledice ter opišem 

bolj in manj funkcionalne strategije soočanja s stresnimi situacijami. Pri delovnem stresu 

svetovalnih delavcev se posvetim zlasti poklicnim in organizacijskim virom stresa.  

V empiričnem delu ugotavljam nivo zaznanega stresa med svetovalnimi delavci iz osnovnih 

šol iz vseh slovenskih regij, povezanost med nivojem zaznanega stresa, poklicnimi in 

organizacijskimi viri stresa ter strategijami spoprijemanja, ki jih uporabljajo svetovalni 

delavci pri soočanju s stresnimi okoliščinami. Zanima me tudi zaznani stres glede na nekatere 

demografske kazalce in izbrane individualne dejavnike.  

V raziskavi je sodelovalo 170 svetovalnih delavcev (97,1 % jih je bilo ženskega spola) iz vseh 

slovenskih regij. Rezultati so pokazali, da delovno mesto svetovalnega delavca doživlja 

stresno 74,1 % vprašanih. Pri ugotavljanju poklicnih in organizacijskih virov stresa izstopajo 

prevelika količina administrativnega dela, časovni pritiski, preobremenjenost z različnimi 

vlogami, konfliktnost vlog in težavnost delovne problematike.  

Med strategijami soočanja svetovalni delavci najbolj pogosto uporabljajo aktivno soočanje s 

stresnimi situacijami.  
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SUMMARY 

 

The counsellor's role in primary school is very diverse, often also conflicting and ambiguous. 

Depending on the school's organizational structure it is often also non-autonomous and 

subordinate to the administrative needs of the school. The workload, working conditions, and 

communication with other school subsystems impact the stress levels that counsellors 

perceive. 

This work represents the counsellor's involvement in life and work of the primary school and  

complexity of his work. Further, I define stress, its symptoms and consequences, and describe 

more and less functional strategies of coping with stressful situations. With counsellor's work 

stress, I mainly focus on professional and organizational sources of stress. 

In the empirical part, I determine the level of the perceived stress among primary school 

counsellors from all regions of Slovenia, the correlation between the level of perceived stress 

and professional and organizational sources of stress, as well as the strategies used by the 

school counsellors when confronting stressful circumstances. Furthermore, I explore the 

perceived stress regarding some demographic indicators and selected individual aspects.  

The study included 170 counsellors (97.1% of females) from all Slovene regions. The results 

showed, that 74.1% of the counsellors participating in the study experience their work 

position as stressful. Among professional and organizational sources of stress, excessive 

amounts of administrative work, time pressure, and overload with various roles, role conflicts 

and hardship of the work cases are the most prominent. 

Among coping strategies counsellors most frequently use active confrontation with stressful 

situations.  
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UVOD 
 

V nalogi raziskujem¸ kakšno funkcijo ima svetovalni delavec v osnovni šoli in kako je vanjo 

vpet kot strokovnjak ter sodelavec z mnogoterimi vlogami. Zanima me nivo stresa, ki ga 

zaznava pri svojem delu, kako močno zaznava vire delovnega stresa in kako se spoprijema s 

stresnimi situacijami.  

Stres nastane, kadar zahteve zunanjega ali notranjega okolja prevladajo nad kapacitetami 

posameznika za izpolnitev teh zahtev ali kadar neko situacijo oziroma dogodek človek 

zaznava kot grožnjo svojemu biološkemu in psihološkemu ravnovesju. Lahko nastane tudi, 

kadar je vsega enostavno preveč – preveč nalog, interakcij, zahtev po hitrem odločanju, 

časovnih pritiskov, več sočasnih zahtev in pomanjkanje možnosti za počitek ter regeneracijo 

po naporih organizma. Stres nastane tudi, kadar se človeku zdi, da nima več kontrole nad 

odločitvami, ki zadevajo njega, ali kadar ni razjasnjeno, kaj se od njega pričakuje, ali pa kadar 

zahteve prihajajo na preveč restriktiven način. Dolgotrajen stres lahko vodi v izgorelost in/ali 

v telesno bolezen.    

Seveda lahko govorimo tudi o pozitivnem vidiku stresa, kadar pogoji zunanjega in/ali 

notranjega okolja pomenijo za človeka izziv za mobilizacijo v smeri prilagajanja na 

spremembe, ki so zanj dobre ter v njem krepijo prepričanje, da lahko sam vpliva na to, kar se 

mu v življenju dogaja.    

S stresom šolskih svetovalnih delavcev v osnovni šoli se v nalogi ukvarjam predvsem iz 

zornega kota poklicnih in organizacijskih dejavnikov, ki lahko pomenijo vir stresa svetovalnih 

delavcev. Nabor poklicnih in organizacijskih stresogenih dejavnikov, ki jih predstavim v 

teoretičnem delu in so vključeni v raziskavo, sem sestavila na podlagi študija literature 

(Bardoshi, Schweinle in Duncan, 2014; Černigoj Sadar, 2002; Davis, 2005; Fengler, 2007; 

Javrh, 2014; Jerman, 2005; Kovač, 2013; Kovač in Javornik Krečič, 2014; Maslach in Leiter, 

2002; Resman, 1999; Slivar, 2009; Slivar, 2013; Stephan, 2005; Wilkerson in Bellini, 2006, v 

Cervoni, 2011) ter lastnih večletnih izkušenj dela v svetovalni službi osnovne šole. Pri 

obravnavanju stresogenosti delovnega mesta svetovalnega delavca imam v mislih na eni 

strani njegovo podvrženost stresu zaradi težavnosti problematike, s katero se ukvarja, saj je ta 

dostikrat težko rešljiva in opremljena z negativnimi čustvi vpletenih. Na drugi strani pa imam 

v mislih svetovalnega delavca kot pripadnika celotne ustanove s svojo organizacijsko 

strukturo, z organiziranostjo dela, delovnimi pogoji, razdelitvijo vlog in del ter nalog, z 

možnostjo odločanja in medsebojno komunikacijo ter podporo med zaposlenimi. Viri stresa 

pri svetovalnih delavcih, ki se nanašajo na ta organizacijski in odnosni vidik, vznikajo iz tega, 

da gre za strokovnjake, ki po eni strani težijo k avtonomnosti pri svojem delu, po drugi strani 

pa jih vežeta nujnost podrejenosti birokratski urejenosti ter zahteva po medsebojnem 

usklajevanju in sodelovanju z vsemi ostalimi podsistemi v ustanovi.  
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1 Šolska svetovalna služba 

 

1.1 Zgodovina šolske svetovalne službe v Sloveniji 
 

Kot posebna oblika pomoči otrokom oziroma učencem v vrtcih oziroma šolah v Sloveniji se 

je svetovalno delo začelo uvajati v šole proti koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja, če se 

šteje za začetek uvajanja čas, ko so šole začele za pomoč in svetovanje učencem zaposlovati 

psihologe, socialne delavce in pedagoge (Vogrinc in Krek, 2012).   

Prvi začetki segajo v leto 1953, ko so ustanovitelji ljubljanske vzgojne svetovalnice začeli 

opozarjati na potrebe po svetovalnem delu (Bezič, 1999, v Kovač, 2013). Bolj sistematično in 

konceptualno pa se je začela svetovalna služba v šoli oblikovati pod vplivom raziskovanja 

Franca Pedička, čigar raziskovanje je bilo namenjeno izoblikovanju in uvedbi 

»organizacijsko-operativnega modela šolske svetovalne službe v okvir vzgojno-

izobraževalnega procesa osnovne šole« (Pediček, 1972, v Vogrinc in Krek, 2012, str. 5).  

 

Pediček (1967) je skozi svoje zanimanje in raziskovanje ter praktične izkušnje v vzgojno-

svetovalnem timu ugotavljal, da bi ustanavljanje šolskega vzgojnega svetovanja znotraj šole 

pomenilo dopolnjevanje vzgojno-svetovalnega dela socialnega skrbstva izven šole, s skupnim 

prizadevanjem za urejeno šolsko in družbeno skrb za otroke. 

V razpravah o oblikovanju šolske svetovalne službe je poudarjal tri temeljne zahteve. Najprej, 

da je treba o šolskem svetovalnem delu teoretsko razmišljati s psihološkega, sociološkega, 

duševno-higienskega in pedagoškega vidika obravnavanja otrok. Nadalje, da mora vse šolsko 

svetovalno delo potekati v obliki interdisciplinarne obravnave in timskega načina dela, ter 

nazadnje, da mora biti učitelj otroka prvi, na katerega se obrne učenec. Zato je dolžnost šolske 

svetovalne službe, da učitelje usposablja za to obliko dela z učenci (Pediček, 1967).  

Poleg odprtosti in usposabljanja učiteljev mora biti svetovalna služba odprta tudi do staršev, z 

obojimi pa mora svetovalni delavec sodelovati, se posvetovati z njimi in jim tudi svetovati.  

Prvotne naloge svetovalne službe so odgovarjale potrebam po svetovalni dejavnosti učencem 

pri izbiri poklica, temu so se kmalu pridružile potrebe po prepoznavanju in obravnavanju 

otrok z učno ter vedenjsko problematiko in kasneje še potrebe po širši, celostnejši obravnavi 

različnih populacij otrok ter mladostnikov z vidika njihovega osebnega, socialnega, šolskega 

in poklicnega razvoja (Resman, 2008).    

 

Med pomembnimi vplivi na razvoj koncepta šolske svetovalne službe pri nas lahko omenim 

tudi Rogersovo humanistično teorijo razvoja osebnosti, ki zagovarja celostno skrb za otrokov 

telesni in duševni razvoj, pri čemer pa izrazito poudarja nujnost skrbi za urejanje pogojev 

otrokovega razvoja. Gre za ustvarjanje fizičnih in socialnih pogojev za otrokov razvoj, k 

čemur spada tudi delo svetovalne službe s kolektivom, z vodstvom šole in s starši (Napret, 

2011).  

 

Razvoj šolske svetovalne službe se teoretično in operativno opira na razvoj kognitivne ter 

razvojne psihologije, poklicnega svetovanja, socialnega dela, pedagogike, specialne 

pedagogike in socialne pedagogike. 

 

Danes je šolska svetovalna služba delovna struktura znotraj šole, ki je pri svojem 

neposrednem svetovalnem in vzgojno-izobraževalnem delu strokovno avtonomna, z vsemi 

svojimi dejavnostmi pa je vpeta v vsakodnevno vzgojno-izobraževalno ter organizacijsko-

administrativno prakso cele šole.  
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1.2 Opredelitev pojma šolsko svetovalno delo 
 

»Svetovalno delo za otroke (child guidance) in njegova služba šolskega svetovalnega dela ali 

šolska svetovalna služba (school guidance service) vznika iz gibanja za poklicno usmerjanje 

in svetovanje, iz gibanja duševne higiene, študija otroka in iz gibanja psihološkega svetovanja 

in merjenja individualnih razlik med otroki« (Pediček, 1972, v Šimon, 2011, str. 13). 

 

Šolsko svetovalno delo lahko razumemo kot organizirano obliko pomoči znotraj šole, ki je 

namenjena v prvi vrsti učencem, pa tudi učiteljem in staršem. Gre za različne oblike pomoči, 

ki vključuje osebno svetovanje, sodelovanje pri reševanju vzgojne problematike, sodelovanje 

pri reševanju izobraževalne problematike, pomoč pri reševanju socialne problematike, pa tudi 

sodelovanje pri razvojno-preventivnih dejavnostih in pri metodični ter didaktični organizaciji 

pouka za učence s posebnimi potrebami in za učence, ki so vodeni kot posebej nadarjeni 

učenci.    

 

Resman (1999) pravi, da pojem šolsko svetovalno delo vključuje neposredno osebno delo z 

učenci in tudi druge oblike svetovalne pomoči, ki jo lahko posamezni strokovnjaki različnih 

profilov na šoli nudijo učiteljem, staršem ter vodstvu šole, z namenom, da bi bila šola pri delu 

z učenci bolj učinkovita. Svetovalni delavci tako sodelujejo tudi pri vprašanjih, ki se dotikajo 

organizacije pouka in dejavnosti ob pouku ter pri drugih vprašanjih organizacije življenja in 

dela celotne šole.    

 

Rdečo nit in temeljno strokovno izhodišče šolskega svetovalnega dela predstavlja svetovalni 

odnos, skozi katerega svetovalni delavci uresničujejo svoje strokovne cilje. Preko 

svetovalnega odnosa svetovalna služba vzpostavlja, vpliva na razvoj in potek soočanj vseh 

udeležencev v projektu pomoči ter sodelovanja. Odgovorna je, da strokovno in korektno skrbi 

za ohranjanje svetovalnega odnosa z vsemi udeleženci v šoli (Programske smernice, 2008).    

 

 

1.3 Funkcije in dejavnosti šolske svetovalne službe 
 

Koncept dela svetovalne službe izhaja iz Programskih smernic za delo svetovalne službe, ki 

jih je leta 1999 potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje (Vogrinc in Krek, 2012).  

 

Šolska svetovalna služba je podsistem v šoli, katerega »glavne funkcije so svetovanje 

posvetovanje, koordiniranje« (Resman, 1999, v Kovač, 2013).  

Pri svetovanju, ki je lahko individualno ali skupinsko, gre najpogosteje za neposredno pomoč 

učencem v zvezi z njihovim učnim in osebnostno-socialnim funkcioniranjem, pa tudi za 

svetovanje njihovim staršem ter učiteljem. Svetovanje obsega pomoč »pri zbiranju informacij, 

raziskovanju možnih rešitev in pravilnih odločitev« (Schmidt, 2008, v Kovač, 2013, str. 18).  

Posvetovanje je funkcija, ki zahteva od svetovalnega delavca posredovanje informacij, 

predstavitev poučevanja, predlogov za reševanje določenih situacij in spodbujanje načrtovanja 

(Schmidt, 2008, v Kovač, 2013). Gre za sodelovanje pri organizaciji vzgojno-izobraževalnega 

procesa, za predstavitev metod in za soustvarjanje pogojev za optimalni razvoj učencev.  

Svetovalna služba se srečuje tudi z mnogimi nalogami, kjer le ali tudi koordinira njihovo delo 

ali komunikacijo med vpletenimi. Tukaj gre za organizacijsko delo, za pridobivanje podatkov, 

za usklajevanje podatkov, za časovno usklajevanje, za izdelovanje smernic, za vodenje 

projektov in za komunikacijo z zunanjimi ustanovami.      
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V Programskih smernicah svetovalne službe (2008) so opredeljene tudi osnovne vrste 

dejavnosti svetovalne službe: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter 

dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Preko teh dejavnosti je svetovalna služba vključena v 

reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj.  

K dejavnostim pomoči se uvršča nudenje strokovne pomoči zlasti učencem, pa tudi njihovim 

staršem in učiteljem. 

Razvojne in preventivne dejavnosti obsegajo na eni strani raziskovanje in analiziranje stanj ter 

situacij in procesnih značilnosti v vzgojno-izobraževalnem okolju, na drugi strani pa 

sodelovanje pri nalogah ter projektih, ki ustvarjajo ustrezne pogoje za izpolnjevanje razvojnih 

potreb učencev na šoli. Gre tudi za preventivne dejavnosti, s pomočjo katerih se učence 

pripravi na določene preizkušnje in izzive, s katerimi se bodo srečevali v življenju.  

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije predstavljajo pomemben ter nujen delež pri vsakem 

strokovnem delu. Svetovalni delavci svoje delo načrtujejo za vsako šolsko leto posebej v 

svojem letnem delovnem načrtu. Med šolskim letom pa delajo kratkoročne, operativne načrte 

in se tudi dnevno vsebinsko pripravljajo na individualne obravnave učencev. Izdelava 

individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami in za učence s statusom 

nadarjenih je tudi pomemben del načrtovanja. Sestavni del načrtovanja je tudi evalvacija, ki je 

hkrati tudi osnova za nadaljnje načrtovanje. Zato lahko pri svetovalnih delavcih govorimo o 

procesnem evalviranju svojega dela in o načrtovanih aktivnostih. Vse dejavnosti se evalvirajo 

bolj ali manj sproti, na koncu šolskega leta pa sledi obsežnejša evalvacija dela in postopkov. 

Poleg strokovnega dela, ki vključuje »dejavnosti pomoči, načrtovanja in evalvacije in 

razvojno-preventivne dejavnosti« (Programske smernice, 1999, str. 14), opravljajo svetovalni 

delavci še mnoge dejavnosti po navodilih ravnatelja. Te pa se delno razlikujejo od šole do 

šole in se v nekem delu tudi nanašajo na posebnosti šolskega okolja z vsemi svojimi 

družbenimi, kulturnimi, zgodovinskimi ter socialnimi značilnostmi. Pri teh nalogah svetovalni 

delavci nastopajo kot soustvarjalci šolskega vsakdana in kot izvajalci organizacijskih ter 

administrativnih nalog, ki se dotikajo vse šole. Razdelitev del in nalog, ki niso vključene v 

letni delovni načrt svetovalnega delavca, je odvisna tudi od velikosti šole, pa od števila 

svetovalnih delavcev na šoli ter od njihovih vlog na šoli. Nekateri svetovalni delavci zaradi 

visokih normativov tudi kombinirajo svoj delovni čas še z drugimi funkcijami (npr. učitelj v 

oddelku podaljšanega bivanja, učitelj predmeta, učitelj za dodatno strokovno pomoč učencem 

s posebnimi potrebami …).   

 

 

1.3.1 Področja dela svetovalne službe 

 

Svetovalna, izobraževalna, socialna in preventivna dejavnost šolske svetovalne službe se 

nanašajo na vse učence, od vpisa v šolo do poklicnega usmerjanja ter pomoči pri izbiri in 

vpisu v srednjo šolo.  

 

Svetovalni delavci glede na svoje strokovne profile in dodatne usposobljenosti vodijo 

strokovne individualne ali skupinske obravnave učencev, ki potrebujejo pomoč na področju 

učenja, vedenja, čustvovanja ter medsebojnih odnosov. Srečevanje individualnih potreb 

posameznih učencev s potrebami in pravili šolske skupnosti se v šolski svetovalni službi 

obravnava v skladu s temeljno skrbjo za optimalen učenčev razvoj ter upoštevaje otrokov 

telesni, intelektualni, čustveni in socialni razvoj v kontekstu specifik njegovega družinskega, 

socialnega ter kulturnega okolja. Svetovalni delavci vsem učencem namenjajo tudi posebno 

skrb pri sprejemu v šolo in pri odhodu v srednjo šolo, sodelujejo s starši in jim nudijo pomoč 

v obliki svetovanja ter preventivnih dejavnosti. Sodelujejo tudi z učitelji, v obliki 
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posvetovanja, svetovanja, izmenjave strokovnih mnenj in izkušenj ter pri pripravi, izdelavi in 

evalvaciji programov za učence s posebnimi potrebami, za nadarjene učence ter za učence z 

družinsko in/ali materialno-socialno problematiko. Z učitelji sodelujejo svetovalni delavci 

tudi pri pripravi in izvedbi preventivnih dejavnosti za vse učence. Z vodstvom šole sodelujejo 

in se svetovalni delavci posvetujejo na področju načrtovanja, organizacije ter izvedbe 

dejavnosti po navodilih ravnatelja, ki se lahko nanašajo na vso šolo, lahko pa gre za 

posamične »nevsakdanje« primere, o katerih se je treba posvetovati. Svetovalna služba je 

udeležena še pri mnogih drugih aktivnostih šole, kjer so udeleženi učenci, učitelji in starši. 

Svetovalna služba na različnih področjih sodeluje tudi z zunanjimi ustanovami (z 

zdravstvenimi, s socialnimi, z vzgojno-izobraževalnimi, z nevladnimi organizacijami, z 

Zavodom za šolstvo RS in z ministrstvom za šolstvo …).   

 

 

Delo z učenci 

 

Svetovalno in vzgojno-izobraževalno delo z učenci je razvojno-analitično, preventivno ali 

intervencijsko oziroma kurativno naravnano.    

Obsega nudenje pomoči, ki poteka kot neposredno vzgojno-izobraževalno delo, kot osebno 

svetovanje ali kot intervencija, kot neposredna pomoč ali svetovanje učencem s težavami pri 

prilagajanju na šolski red ter disciplino in učencem s težavami pri regulaciji čustev, in kot 

svetovanje ob vstopu v šolo ter kot pomoč pri poklicnem usmerjanju. 

 

Vogrinc in Krek (2012) sta v svoji raziskavi ugotovila, da se narava najpogostejših srečanj 

svetovalnih delavcev z učenci nanaša na disciplinsko problematiko, na nadaljnje šolanje in 

izbiro poklica, na učenje in učni uspeh ter na nesoglasje s sošolci. Kot najpogostejši 

aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo, pa so svetovalni delavci navedli ukvarjanje z učenci z 

učnimi težavami (45,3 % vprašanih s temi učenci dela vsak ali skoraj vsak dan) in ukvarjanje 

z učenci z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (44,4 % vprašanih s temi učenci dela vsak ali 

skoraj vsak dan). Za najpomembnejše naloge svetovalne službe pa so svetovalni delavci 

izbrali naslednje naloge: skrb za zanemarjene in zlorabljene otroke, poklicna vzgoja in 

načrtovanje oz. izvajanje različnih preventivnih aktivnosti. 

 

 

Sodelovanje z učitelji     

 

Sodelovanje z učitelji je svetovalne in posvetovalne narave. Obsega timsko delo v obliki 

strokovnega posvetovanja glede spoznavnega, čustvenega in vedenjskega funkcioniranja 

posameznih učencev ali celih oddelkov, pa tudi pri obravnavi drugih tematik, kot so na primer 

sodelovanje s starši, priprava individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami 

ali za nadarjene, materialna pomoč in socialna opora revnim učencem ter socialno 

prikrajšanim učencem, vpis v srednjo šolo, prilagajanje na dnevno rutino pri prvošolčkih in še 

bi lahko naštevali.  

Pri delu z učitelji gre lahko tudi za svetovanje učiteljem glede uporabe določenih metod in 

tehnik poučevanja ali načinov komuniciranja s posameznimi učenci ali pa pri delu s celim 

oddelkom. Sem lahko uvrstimo tudi posvetovanje z učitelji in koordinacijo ter neposredno 

udeleženost svetovalnega delavca pri individualnem in skupinskem preverjanju ter pri 

ocenjevanju znanja učencev s posebnimi potrebami in učencev z učnimi težavami. 

 

Vogrinc in Krek (2012) ugotavljata, da se svetovalni delavci in učitelji najpogosteje 

posvetujejo o naslednjih temah: delo z učenci z vzgojnimi/disciplinskimi težavami, delo z 
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učenci s posebnimi potrebami (z odločbo o usmeritvi), delo z učenci z učnimi težavami in 

vzgojno-izobraževalno ravnanje.  

 

Sodelovanje učiteljev in svetovalnih delavcev je nujno za zagotavljanje optimalnih pogojev za 

zdrav, funkcionalen ter skladen razvoj učencev (Kovač, 2013). Za funkcionalno in 

kakovostno sodelovanje pa se morata oba truditi, da razvijeta medosebni odnos, ki temelji na 

medsebojnem spoštovanju, zaupanju ter pripravljenosti na medsebojno pomoč in socialno ter 

strokovno oporo. Po Bečaju (1999, v Kovač, 2013) je pomembno, da se svetovalni delavec in 

učitelj sprejemata ter sta eden do drugega pozitivno naravnana. 

 

 

Delo s starši 

 

Delo s starši predstavlja nujen element vzgojno-izobraževalnega razvoja in uspeha učenca. Pri 

delu s starši gre za sodelovanje v obliki posvetovanja, svetovanja, koordiniranja, pomoči in 

preventivnih dejavnosti. 

Posvetovanje in svetovanje se nanašata na medsebojno spoznavanje ter razumevanje 

funkcioniranja družinskega sistema in otroka v njem, z namenom oblikovanja vzgojnih 

smernic za posameznega otroka v šoli in doma. Nanašata se tudi na izmenjavo mnenj in 

izkušenj med domom ter šolo pri reševanju težavnih situacij v šoli in doma, pa pri vpisu v 

srednjo šolo ter pri obravnavi zadev, ki se dotikajo učenčevega spoznavnega, čustvenega, 

telesnega in socialnega razvoja. 

Svetovanje se nanaša na nudenje strokovne pomoči staršem glede učenčevih težav in 

primanjkljajev ter posebnosti pri učenju in vedenju. 

Pomoč staršem obsega iskanje možnosti za pomoč in neposredno pomoč družinam ter 

njihovim otrokom v obdobju kriz in stisk, zaradi katerih so se družine znašle v revščini ali 

kakšni drugi težki življenjski situaciji.  

Svetovalni delavci velikokrat tudi koordinirajo sodelovanje med šolo in domom, tako da 

starše motivirajo k sodelovanju, da pomenijo povezovalni člen med starši in učitelji ali 

vodstvom šole, ali da staršem nudijo podporo in usmerjanje pri vzpostavljanju sodelovanje 

med starši ter zunanjimi ustanovami.  

Preventivne dejavnosti pa obsegajo razna predavanja staršem, organizacijo neformalnih 

srečanj staršev in povezovalnih aktivnosti s šolo ter vključitev staršev v neformalno 

načrtovanje življenja in dela v šoli.  

Delo s starši je izrednega pomena za zdrav psihosocialni razvoj učencev, zato je zelo 

pomembno, da svetovalni delavci ustvarjajo pogoje za medsebojno zaupanje in za spoštljive  

odnose, v katerih se starši počutijo varne ter sprejete.   

 

 

Sodelovanje z vodstvom 

 

Svetovalna služba sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in evalviranju svojega dela, pri 

načrtovanju in organizaciji nekaterih aktivnosti šole ter pri pripravi in analizi nekaterih učnih 

ter vzgojnih procesov na šoli.  

Vodstvo in svetovalna služba sta podsistema v šoli, pri čemer ima vodstvo največ formalne 

moči, medtem ko je svetovalna služba glede strokovnih vprašanj na področju svojega dela 

strokovno avtonomna.      

Vodstvo šole mora svetovalni službi zagotoviti ustrezne materialne in delovne pogoje: prostor 

za individualno delo z učenci, učitelji in s starši z ustrezno opremo, prostor za delo z manjšimi 

skupinami učencev, ustrezne priročnike ter pripomočke (Programske smernice, 2008).    
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Sodelovanje z zunanjimi ustanovami 

 

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami je povezano z najrazličnejšimi področji dela svetovalne 

službe. Med preventivno sodelovanje lahko uvrstimo sodelovanje z vrtci pred vpisom nove 

generacije prvošolčkov, koordinacijo raznih predavanj in delavnic za starše, učence ali 

učitelje ter koordinacijo rednih sistematskih zdravstvenih pregledov.  

Sodelovanje z zavodom za zaposlovanje se nanaša na poklicno usmerjevalno-svetovalno delo 

z učenci, sodelovanje s centri za socialno delo na reševanje različne družinske problematike, 

sodelovanje s strokovnjaki različnih profilov na pomoč učencem s kompleksnejšo ali težjo 

problematiko na vedenjskem, čustvenem, učnem ali zdravstvenem področju. Sodelovanje z 

nevladnimi organizacijami in humanitarnimi organizaciji se najbolj pogosto nanaša na pomoč 

socialno prikrajšanim in revnim otrokom ter njihovim družinam. 

Šola kot učna organizacija sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto UL, s Filozofsko fakulteto UL 

in s Fakulteto za socialno delo UL, tako da so svetovalni delavci lahko tudi mentorji 

pripravnikom ter študentom na praksi.  

Prav tako sodeluje svetovalna služba z ustanovami, ki posredujejo prostovoljce, ki nudijo 

učno ali psihosocialno podporo učencem s težavami na učnem ali na socialno-čustvenem 

področju.  

Pomembno je, da gre pri sodelovanju svetovalne službe v šoli z zunanjimi ustanovami in s 

strokovnjaki za komplementaren odnos, z medsebojnim spoštovanjem strokovnih kompetenc 

ter pristojnosti in za upoštevanje medsebojnih dogovorov. Na področju obravnave družinske 

problematike, ki zahteva sodelovanje s centrom za socialno delo, in na področju obravnave 

otrok z osebnostnimi težavami ter s težavami v vedenju je nujno treba poudariti timsko 

delovanje in predvsem slediti dobrobiti otrok.   

 

 

Vodenje dokumentacije in administrativno delo 

 

O vsem svojem delu mora svetovalna služba voditi dokumentacijo. Veliko dokumentacije je  

pri načrtovanju in evalviranju dela.  

Največ dela z dokumentacijo ima svetovalna služba na področju individualnih priprav na 

obravnave otrok z vedenjskimi, učnimi, s socialnimi in čustvenimi težavami ter na področju 

načrtovanja obravnav in koordiniranja dela strokovnih skupin za učence s posebnimi 

potrebami ter za nadarjene učence. O neposrednem delu z učenci s posebnimi potrebami in 

nadarjenimi mora svetovalni delavec redno izpolnjevati tudi dnevnik dela.  

Delo z večjim obsegom dokumentov obsega še vpis prvošolčkov, prijave otrok s posebnimi 

potrebami na nacionalna preverjanja znanja v 6. in 9. razredu ter vodenje vpisa v srednje šole.  

Tudi razna mnenja in poročila ob sodelovanju z zunanjimi ustanovami ter prostovoljci in 

študenti na praksi so obvezni del dela z dokumentacijo.    

Ob skrbi za strokovno dokumentacijo je treba omeniti še drugo administrativno delo, na 

primer skupaj z računovodstvom šole vodenje map učencev, ki so vključeni v različne oblike 

materialne pomoči, ter administrativno delo po navodilih ravnatelja. Gre za pisanje in urejanje 

raznih zapisnikov s konferenc ter sej, pa obvestil in poročil glede akcij cele šole, obvestil 

staršem ter drugim učiteljem in pripravo ter analizo raznih anket.    

 

Kot vidimo, je delo svetovalnega delavca zelo razgibano in kompleksno, pa tudi čustveno 

zahtevno. Od svetovalnega delavca zahteva veliko mero strokovnega znanja, fleksibilnosti, 

zbranosti, odgovornosti, komunikacijskih veščin in spretnosti ter osebnostne opremljenosti. 

Svetovalni delavec »igra« na šolskem polju več vlog in je s svojim položajem ujet v mnogo 

relacij z drugimi »igralci«. Ravno ta hitrost menjavanja vlog in nenehno prilagajanje 
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spremembam, reguliranje čustev drugih ter težko rešljive situacije, pa zahteve ustanove po 

dodatnem administrativnem delu, lahko vzdržujejo pri svetovalnem delavcu visok nivo 

vsakodnevnega stresa. Škodljive posledice na telesnem in duševnem zdravju pa imajo 

predvsem dolgotrajne, ponavljajoče se napetosti ter stresne situacije, še posebej če so te 

pogoste ali če se pojavljajo vsak dan.    
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2 Stres 

 

2.1 Opredelitev stresa 

 
Stres zadeva vsakogar in je pomemben del našega življenja. Je eden izmed sestavnih delov   

naših odnosov z okoljem, ki se neprenehoma spreminja in ki se mu moramo prilagajati 

(Looker in Gregson, 1993). 

 

»Izraz »stres« izhaja iz angleščine in je bil v Angliji v rabi že v 17. stoletju v pomenu stiska, 

muka« (Mielke, 1997, v Jerman, 2005, str. 470). Razmišljanje o možnih vplivih stresa na 

duševnost in na telesno zdravje se je začelo v 19. stoletju. Pojem stres v medicini in 

psihologiji pa je proti sredini 20. stoletja uvedel in znanstveno utemeljil endokrinolog Hans 

Selye (Goldstein, 2009; Wikipedia, 2015c). 

 

Hans Selye definira stres kot »nespecifičen odziv telesa na zahteve, ki se dogajajo« (Selye, 

1975, v Tušak in Masten, 2008, str. 4). Stres je Selye označil kot »program telesnega 

prilagajanja novim okoliščinam, njegov odgovor na dražljaje okolja, kot psihosomatski 

mehanizem za uravnavanje in uravnoteženje napetosti, kar enostavno pomeni, zaznavo in 

pripravo telesa na posebne obremenitve« (Schmidt, 2001, str. 7).   

 

Pod pojmom stres razumevam stanje organizma, ki je posledica pretirane psihične in/ali 

telesne obremenjenosti organizma. S pretirano obremenitvijo mislim, da gre za več, kot je 

organizem v tistem trenutku zmožen fizično prenesti ali predelati v psihološkem smislu.   

 

S stresom mislim na vse situacije, dogodke, pa tudi notranje senzacije (občutke in 

doživljanja), ki sprožijo v organizmu reakcijo občutka ogroženosti. Situacija je za človeka 

lahko realno ogrožajoča ali pa je ogrožajoč posameznikov notranji občutek nezmožnosti za 

spoprijemanje z določeno situacijo, dogodkom, občutkom.  

 

Kovač (2012a) po pregledu številne literature predstavlja tri paradigme proučevanja stresa, ki 

izhajajo iz množice teoretskih konceptov in pristopov o stresu, in sicer: 

-  stres kot reakcija,  

-  stres kot stimulus (dražljaj) ter  

-  stres kot interakcija in transakcija (proces).  

Prvi koncept se osredotoča na stres kot na fiziološko in čustveno reakcijo na neprijetni 

dražljaj. Drugi koncept opredeljuje stres kot dražljaj iz okolja, ki povzroča pritisk, napetost, 

obremenjenost pri posameznikih, ki so stresu stresnemu dražljaju ali stresorju izpostavljeni 

(Bartlett, 1988, v Slivar, 2009). Tretji koncept pa opisuje stres kot dinamičen proces med 

posameznikom in okoljem, pri čemer se obema priznava enaka pomembnost. Gre za 

»dinamiko psiholoških mehanizmov kognitivnega ocenjevanja in spoprijemanja s stresnimi 

dogodki« (Slivar, 2009, str. 9). Stres je po tej paradigmi proces, ki vključuje dražljaj in 

reakcijo ter v katerem se srečujeta posameznik in okolje, pri čemer posameznik nenehno 

kognitivno ocenjuje dogodke ter se poskuša spoprijemati z njimi. Stres nastane, kadar 

posameznik oceni, da sta dogodek ali situacija zanj ogrožajoča.  
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Slika 1: Stres – osnovna shema poteka (Avsec in Musek, b. l.) 

 

 

Slika 1 prikazuje vpliv stresorjev in posameznikove interpretacije stresne situacije na reakcijo, 

ki lahko pomeni pozitivni ali negativni stres. Stresorji se razlikujejo po moči, smeri in 

trajanju.  

 

Stres aktivira telesne vire za odgovor na različne stresne dražljaje. Posledice teh odzivov so 

različne fiziološke in kemične spremembe v telesu (Tušak in Masten, 2008).  

Lahko rečemo, da gre za različne reakcije, ki so posledica porušenega ravnotežja v 

organizmu, s ciljem čim prej spet vzpostaviti ravnotežje. »Stres je možno opisati kot 

dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki zmoti človekovo notranje ravnotežje ter s tem 

vzpodbudi  prilagoditvene potenciale« (Selič, 1999, v Kovač, 2013, str. 27). 

 

Stres je biokemijski proces in je star kot človeštvo samo. Stresni odziv kot akutno stresno 

reakcijo ali odziv organizma z bojem ali begom je prvi že v 20. letih 20. stoletja opisoval 

psiholog Cannon (Davidyan, 2008; Wikipedia, 2015a).  

Cannon je ugotovil, da ima stresna situacija takojšnje učinke tako na fiziološkem nivoju (na 

primer izguba krvi ob poškodbi) kot na psihološkem nivoju (intenzifikacija emocionalne 

izkušnje, povečanje energije) (Goldstein, 2009). 

Pri stresni reakciji, ki je psihonevro-endokrini in imunološki odziv telesa na stresogeni 

dejavnik ter ki se navzven izraža lahko kot boj, beg ali otrplost oziroma zamrznitev, gre za 

razdraženost vegetativnega simpatičnega živčnega sistema in endokrinega sistema ter za 

mnoštvo nevronalnih in hormonalnih reakcij, ki pripeljejo do izločanja stresnih hormonov. 

Učinek razdraženosti simpatičnega živčnega sistema ob stresu se kaže v povečani napetosti 

mišic, razširjenih zenicah, pospešenem strjevanju krvi, povečanem srčnem utripu, povišanem 

nivoju sladkorja v krvi in krvnem tlaku, upočasnjeni peristaltiki, povečani frekvenci dihanja, 

zoženih krvnih žilah (razen v rokah in nogah), onemogočeni erekciji ali vlaženju nožnice … 

Te reakcije v človeku mobilizirajo kapacitete za spopad s stresorjem oziroma omogočajo 

prilagoditev na stresno situacijo. Ko pa nevarnosti ni več, se telo povrne v prejšnje stanje 

funkcioniranja.  

Ponavljajoči stresorji 

Enkratni stresorji 

STRESORJI  – vsi prekomerni zunanji in notranji 

vplivi na posameznika 

 

močni stresorji 

šibki stresorji 

pozitivni stresorji 

negativni stresorji 

STRES – psihična in fizična  reakcija 

na spremembo 

POZITIVNI STRES 

NEGATIVNI STRES 
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»Stresna reakcija se je razvijala milijone let. Pračloveku je omogočala preživetje v spopadu z 

divjimi živalmi, sodobnemu človeku pa omogoča prilagajanje današnjim zahtevam in izzivom 

ter ne več toliko boju za življenje« (Lapajne, 2012, str. 34).  

 

Powell (1999) meni, da je stres pozitivna gonilna sila, ki nas v določeni meri spremlja vse 

življenje, naj bomo otrok, študent, oče ali mati, direktor, brezposelna oseba ali upokojenec, in 

ima negativne posledice le, če zahteve okolja presegajo naše sposobnosti. 

 

Jeričkova (2007) meni, da na stres lahko gledamo kot na nekaj, kar se nam dogaja in na kar 

nimamo pravega vpliva, ali pa lahko nanj pogledamo tudi z druge strani in se lahko 

odločamo, kako bomo videli, razumeli ter dojeli stvari, ki se nam dogajajo. 

 

Slivar (2013, str. 8) pa ugotavlja, da je »na splošno za stres značilno, da: 

1) je stresni odziv individualen, 

2) je bolj določen z zaznavo stresne okoliščine kot pa s samo okoliščino, 

3) je obseg škodljivih posledic odvisen od individualne sposobnosti spoprijemanja s 

stresom.«  

 

 

2.2 Vrste stresa 
 

Največkrat govorimo o stresu, ki škoduje. Vendar pa ni nujno, da so stresorji vedno negativni. 

Kot je uvedel že Hans Selye, je stres lahko tako pozitiven (npr. rojstvo otroka) kot negativen 

(npr. izguba ljubljene osebe). Vsak pa povzroči v organizmu potrebo po prilagoditvi novim 

razmeram.  

 

»Ločimo pozitivni stres ali »evstres« in negativni stres ali »distres«« (Mielke, 1997, v Jerman, 

2005, str. 472). Pozitivni stres je stres, ki prinaša izziv, občutek zmožnosti soočanja s 

problemi in zadovoljstvo po izpeljavi zahtevanih nalog. Spodbuja k večji učinkovitosti in 

motivaciji. Negativni stres pa vsebuje obremenitve, ki presegajo naše zmožnosti 

spoprijemanja ali dane časovne okvirje, pa življenjske okoliščine, ki kratijo osnovne 

človekove pravice, bolezni in življenjske izgube. 

 

Stres je lahko pozitiven tudi na začetku neke zahtevane naloge, ko nam naloga prinaša izziv in 

smo še polni začetne energije ter zagona. Če nalogo uspešno opravimo in če obremenitvi, ki 

ni trajala do izčrpavanja organizma, sledita počitek ter možnost regeneracije, se iz pozitivnega 

stresa ne bo razvil negativni stres. Če pa obremenitev, četudi je na začetku prijetna, predolgo 

traja in posega preveč v naš čas za počitek ter regeneracijo, se lahko pozitivni stres spreobrne 

v negativni stres, ki nas začenja izčrpavati in lahko nazadnje vodi tudi v izgorelost ter/ali 

bolezen. Powell pravi, da »daljša obdobja stresa, v katerih se telo ne povrne v homeostatično 

stanje, lahko vodijo v kronično izčrpanost in bolezen« (Powell, 1999, str. 8). 
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Slika 2: Odnos med stresom in zmogljivostjo zaposlenih (Beales in Nunn, 2011, v Inštitut za 

produktivnost, 2012–2015) 

 

Slika 2 prikazuje razliko med dobrim in slabim stresom. Dobri stres pomeni izziv in pozitivno 

vpliva na motivacijo ter kreativnost in človeka napolni s potrebno energijo za akcijo, z 

delovno vnemo ter občutki kompetentnosti. A če se stres stopnjuje in mu ne sledita relaksacija 

ter možnost regeneracije organizma, vodi naprej v škodljivi stres, kar pomeni za organizem  

izčrpanost in občutke nemoči.  

 

Schmidt (2001) razlikuje med naravnim in umetnim stresom. Pravi, da se naravni stres pojavi 

kot posledica občutka ogroženosti ali ugodja. Gre za različne nevarnosti, ob katerih se telo 

postavi v najvišjo možno stanje pripravljenosti za napad, obrambo ali pobeg. Ko nevarnost 

mine, se telo uravnovesi in vrne v normalno delovanje. Po njegovem mnenju k naravnemu 

stresu spada tudi prijetni stres, kadar občutimo izziv in sposobnost, da smo neki nalogi kos, ali 

pa kadar se znamo povezati s trenutki, kot so na primer doseženi cilji, občutki zmagoslavja, 

občudovanje narave, posvečanje ljubljenim osebam. Na drugi strani pa je umetni stres, ki 

škoduje. Ta se pojavi, kadar zahteve presegajo naše sposobnosti, in povzroča občutek nemoči, 

nesposobnosti. Z njim se moramo naučiti spoprijemati in ga obvladovati, tudi z ustvarjanjem 

pogojev za podoživljanje prijetnega stresa.  

 

Hemerich (2015) pa razlikuje hiperstres od hipostresa. Hiperstres, ki ga imenuje tudi 

psihotravma, zelo poruši homeostazo organizma, tako da oseba ne zmore več obvladovanja in 

soočanja s stresom. V takšni situaciji vsak dodaten stres izzove močno emocionalno reakcijo. 

O hipostresu pa govori kot o stanju brez izzivov, v katerem pri človeku prevladujejo občutki 

naveličanosti, brezvoljnosti in izgube spodbud.  

 

 

2.3 Potek stresa v fazah 
 

Leta 1936 je Hans Selye ustvaril model, ki sestoji iz treh elementov (faz), ki opisujejo telesne 

reakcije na stres, in ga poimenoval splošni prilagoditveni sindrom (Wikipedia, 2015b). Gre za 

tri faze stresne reakcije – alarm, odpor in izčrpanost.  
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Slika 3: Potek stresa in splošni prilagoditveni sindrom (Selye, 1936, v IDO Primorska, 2012) 
 

Slika 3 prikazuje faze stresa. Prva faza se imenuje alarmna faza. V tej fazi organizem zazna 

grožnjo. Najprej pride do šoka, potem pa do protišoka, ko se organizem mobilizira in v 

njegovem telesu se sprožijo mehanizmi boja, bega ali zamrznitve. Stresni hormoni, ki se ob 

tem sprostijo, so adrenalin, noradrenalin in kortizol. Ti hormoni omogočijo organizmu odziv, 

kakršnega v normalnih okoliščinah ne bi bil zmožen. Druga faza se imenuje faza odpora. V 

tej fazi se odvijajo aktivnosti spoprijemanja s stresom in prilagajanja novim zahtevam. 

Stresna situacija se  lahko tukaj razreši in v organizmu se ponovno vzpostavi ravnotežje. Če 

pa ta faza traja predolgo, lahko pride do izčrpanosti, ko je telesni odziv neučinkovit, in do 

motenj delovanja organizma, ki se lahko kažejo kot sindrom izgorelosti ali kot somatske ali 

psihične bolezni (Lapajne, 2012; Sincero, 2012). 

 

2.4 Stresogeni dejavniki – stresorji 
 

 

»Stres lahko sproži zunanji dogodek ali pa nastane kot posledica razmišljanja, na primer, ko 

pomislimo na zahtevno nalogo, za katero dvomimo, da ji bomo kos« (Grubiša, 2010, str. 40). 

Podobno meni Schmidt (2001), da občutka preobremenjenosti in nesposobnosti obvladovanja  

vseh zahtev okolja nastaneta kot posledica resničnih omejitev iz okolja ali pa kot posledica 

privzgojenih namišljenih omejitev.  

 

Če pomislimo na zunanje stresogene dejavnike, stres lahko povzročajo dejanske nevarne 

okoliščine, kot so naravna nesreča, srečanje z divjo zverjo, vojno stanje … Lahko ga povzroča 

mnogo vsakodnevnih situacij, kot so odnosi z ljudmi (doma in v šoli, službi …), kronične 

bolečine, denarne težave, stres v službi, brezposelnost, stalno pomanjkanje časa za 

dokončanje nalog, hiter življenjski tempo, hrup, nastopanje v javnosti, strah pred izpitom … 

Lahko ga povzročajo dogodki v življenju, ki močno spremenijo dotedanjo dnevno rutino, 

čustveno doživljanje in zamajejo človekovo homeostazo v telesnem, psihološkem ter 

socialnem smislu. Lahko gre za močne pozitivne spremembe, kot so poroka, rojstvo otroka, 

selitev, ali pa za dogodke z negativnim predznakom, kot so na primer smrt bližnjega, nenadna 

bolezen, izguba službe, prometna nesreča …  
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Božič (2003, v Beton, 2010) deli stresorje na zunanje in notranje. Na zunanje posameznik ne 

more vplivati, notranji pa izvirajo iz posameznika in so lahko na primer lastne misli, 

zaskrbljenost, neorganiziranost. 

Battison (1999, v Kovač, 2013) vzroke stresa deli v tri sklope: pomembni življenjski dogodki, 

vzroki stresa iz domačega okolja in vzroki stresa iz širšega okolja. Kovač (2013) med 

Battisonove dejavnike širšega okolja uvršča tudi stresogene dejavnike delovnega okolja.    

Lazarus in Folkman (1984, v Slivar, 2009) pa govorita o treh tipih stresorjev: velike 

spremembe, ki prizadenejo veliko število ljudi – kataklizmični stresorji (na primer vojne, 

poplave …), velike spremembe, ki prizadenejo nekaj ljudi – osebni stresorji (na primer smrt 

ljubljene osebe, bolezen …), dnevne neprijetnosti (prometni zastoji, preveč opravkov …). 

 

Na eni strani imamo torej stresorje, ki imajo bodisi negativen bodisi pozitiven predznak in so 

lahko notranji (izvirajo iz nas) ali zunanji (gre za objektivne okoliščine) ter so opredeljeni 

glede na moč in čas trajanja, na drugi strani pa individualne značilnosti posameznika, ki 

opredeljujejo posameznikovo občutenje stresne situacije. 

 

Holmes in Rahe (1969, v Rakovec Felser, 2002) sta s pomočjo obsežne ankete, ki je zajela 

5000 pacientov, razvila koncept biografskih adaptacijskih zmogljivosti ter v okviru tega 

sestavila tabelo stresa, v kateri sta točkovno rangirala stresne dogodke glede na to, kako 

močno ti zamajejo naše psihofizično ravnovesje oziroma kako močno vplivajo na nas.  

V tabeli stresa Holmesa in Rahea (1969) največ točk (100) prinaša smrt zakonskega partnerja, 

večje spremembe na delovnem mestu prinašajo 39 točk, sprememba odgovornosti na 

delovnem mestu 29 točk, težave z nadrejenim ali delodajalcem 23 in spremembe delovnega 

časa ali razmer 20 točk. Več točk kot posameznik zbere v krajšem času, več možnosti ima, da 

bo stres negativno vplival nanj in na možnost pojava obolenja (v Srebot in Menih, 1994). 

 

 

 
 

Slika 4: Wolfova shema stresne situacije (1943–1955) (Rakovec Felser, 2002, str. 57) 

 

Slika 4 prikazuje Wolfovo shemo stresne situacije, ki kaže na različnost odzivanja 

posameznikov na stresne situacije. Shema prikazuje pomen in vpliv dednih lastnosti, zgodnjih 
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izkušenj ter aktualnih življenjskih razmer posameznika na odzivanje posameznika na 

dolgotrajne, obsežne in težko rešljive pritiske – stresogene dejavnike. 

 

 

Osebnost in dovzetnost za stres 
 

Ljudje se razlikujemo glede na moč vplivanja stresogenih dejavnikov, kot se razlikujemo med 

seboj glede na prag tolerance za frustracije in smo različno prestrašeni ob enakih situacijah ter 

različno reagiramo v ogrožajočih okoliščinah. Zato se tudi razlikujemo glede na učinkovanje 

stresa na naše zdravje. 

 

Različne raziskave govorijo o različnih osebnostnih lastnostih, tipih ljudi, določenih 

specifičnih značilnostih, od katerih je v večji meri lahko odvisno, kako je določen človek 

ranljiv za stres in kako bo stres v njem kot bio-psiho-socialni celoti odzvanjal. 

 

Slivar (2013) glede na ugotovitve različnih raziskav (Dunham in Varma, 1998; Musek, 1988a; 

Travers in Cooper, 1996) povzema, da obstajajo določene osebnostne značilnosti, ki v veliki 

meri določajo raven dovzetnosti posameznika za stres. V zvezi s tem govori o nekaterih 

konceptih osebnostnih lastnosti, ki so še posebej povezani z večjo ali manjšo dovzetnostjo 

posameznikov na stres, in sicer: osebnost tipa A, čustvena labilnost, elementi 

samopojmovanja (samospoštovanje, kompetentnost, samoučinkovitost), osebna čvrstost in 

lokus kontrole.  

 

Med ogrožajoče dejavnike bi lahko uvrstili osebnost tipa A, iz Friedmanove in Rosemanove 

delitve osebnostnih tipov iz 50. let prejšnjega stoletja na tip A ter tip B. Friedman in Roseman 

sta bila kardiologa, ki sta proučevala vpliv stresa na delovanje srca. Ljudi sta glede na 

vedenjske vzorce razdelila na osebnostna tipa A in B, pri čemer je osebnostni tip A bolj 

podvržen stresu in posledično lahko tudi razvoju koronarne srčne bolezni. Za prvega so 

značilni tekmovalnost, ambicioznost, prevelika samokritičnost, napetost, nestrpnost, časovna 

stiska, opravljanje več nalog hkrati in večja aktivnost simpatičnega živčnega sistema. Za tip B 

pa je značilno, da so bolj netekmovalni, reflektirajoči in razmišljujoči, ne tako pod časovnim 

pritiskom ter zato tudi manj »usodno« podvrženi stresnim vplivom (Mc Leod, 2011).  

 

Čustvena labilnost zaradi pomanjkanja kontrole nad čustvenimi reakcijami lahko vodi do 

povečane napetosti in manj učinkovitih obrambnih strategij ob soočanju s stresnimi 

situacijami ter tudi do občutij manjvrednosti in nekompetentnosti. Sem bi lahko uvrstili  

nevroticizem, znotraj katerega se skriva veliko osebnostnih lastnosti, ki vplivajo na večjo ali 

manjšo dovzetnost za stres ter tudi na njegovo reguliranje. Musek (1988a, v Slivar, 2013) 

govori o pomembnosti tistega, kar je ameriški psiholog iz prve polovice 20. stoletja Cattel 

označil kot izvorno potezo moči jaza. Visoka moč jaza označuje dobro čustveno 

prilagojenega, stabilnega, zrelega, realističnega človeka, ki dobro prenaša in obvladuje 

frustracije ter krize. Nasprotno, osebe s šibko močjo jaza težko obvladujejo napore in 

nepredvidene situacije, so emocionalno nestabilne, se težje obvladujejo ter utrudijo, pogosteje 

izražajo nevrotske simptome (fobije, anksioznosti) in imajo psihosomatske motnje. Druga 

Cattelova delitev je delitev na samogotove osebe (umirjenost, spokojnost, prepričanost vase 

…) in zaskrbljene osebe (nagnjenost k občutjem krivde, v težavah se izrazi anksioznost, 

negotovost v socialnih stikih, nizko samospoštovanje …). Tretja komponenta nevroticizma pa 

je visok samonadzor (osebe skrbijo za svoj ugled, negujejo in sledijo svoji podobi o sebi, so 

obvladane in disciplinirane …) nasproti nizkemu samonadzoru (osebe so v konfliktu s seboj, 

neobvladane, nimajo posebnega samospoštovanja).  



23 
 

Osebe s šibko močjo jaza, zaskrbljene osebe in osebe z nizkim samonadzorom bi lahko 

uvrstili med ljudi, ki so zaradi svojih osebnostnih lastnosti bolj podvrženi stresu.  

 

Elementi samopojmovanja so samospoštovanje, kompetentnost in samoučinkovitost. Zlasti 

prva dva igrata pomembno vlogo pri spoprijemanju posameznika s stresom. Po Lamovec 

(1994, v Slivar, 2013) so se osebe z realnim samospoštovanjem pripravljene soočiti z 

neuspehom in se usmeriti v reševanje problema. Nizko samospoštovanje pa na drugi strani 

vpliva na slabšo prognozo izida pri reguliranju stresa, kar so dokazali že v 60. letih prejšnjega 

stoletja.   

Pri kompetentnosti gre za občutek in prepričanje posameznika glede svojih sposobnosti za 

dosego določenih rezultatov ali ciljev. Ljudje, ki so osebno kompetentni, se po Bezinoviču 

(1988, v Slivar, 2013) ne izogibajo težjim nalogam in se jih ne lotevajo z anksioznostjo ter so 

manj nagnjeni k stresnemu odzivanju, medtem ko je pri osebno nekompetentnih ljudeh slika 

ravno obratna.  

V zvezi s samoučinkovitostjo pa Bandura (1986, 1995, v Gunduz, 2012) govori o prepričanjih 

ljudi glede samoučinkovitosti. Ta prepričanja definira kot prepričanja v svoje sposobnosti 

glede izpeljave nekega zahtevanega dela in obvladovanja obstoječe situacije. Prepričanja o 

samoučinkovitosti po Banduri pa se ne nanašajo samo na pričakovanja ljudi, da bodo usvojili 

neka znanja in veščine, temveč tudi na to, da bodo sposobni uspešno izpeljati naloge ter rešiti 

probleme tudi pod socialnimi pritiski in distresom. Z drugimi besedami, učinkovita uporaba 

znanja in veščin v praksi, kar omogoča uspešno opravljanje nalog, mora biti nujno opremljena 

s prepričanjem o samoučinkovitosti.  

 

Med osebnostnimi značilnostmi, ki vplivajo na izid spopadanja s stresom, je znan konstrukt 

»osebnostna čvrstost« avtorice Suzanne Kobasa (1979). Čvrstost je povezana z različnimi viri 

odpornosti človeka, ki lahko nevtralizirajo uničujoče učinke stresa.  

Kobasa (1979, v Musek, 2010) govori o treh značilnostih, ki opredeljujejo osebno čvrstost, in 

sicer: 

- nadzor, prepričanost ljudi, da lahko vplivajo na dogodke v svojem življenju, 

- osebna angažiranost v svojem življenju ter 

- doživljanje sprememb kot izziv in ne kot breme.  

 

Notranji lokus kontrole je izredno pomemben za odnos med stresnimi izkušnjami, vedenjem 

in zdravjem. Gre za posameznikovo oceno glede tega, ali je izid stresne situacije v dosegu 

njegovega nadzora ali ne. Koncept izhaja iz Rotterjeve (ameriški psiholog iz 20. stoletja) 

osebnostne dimenzije internalnost - eksternalnost. Posameznik ima notranji lokus kontrole, 

kadar ocenjuje, da je dogajanje, ki sledi njegovi dejavnosti, z njo usklajeno in da spada v 

okvir njegovih nadzorstvenih kompetenc. V tem primeru gre za internalna prepričanja, ki 

delujejo kot blažilec ali varovalo pred učinki stresa (Slivar, 2013).   

 

 

2.5 Simptomi odzivanja na stresne situacije in posledice stresa 
 

Simptomi so prvi znanilci, ki povedo, da nekaj ni v redu, da je posameznik preveč 

izpostavljen stresu (Luban – Plozza in Pozzi, 1994). Simptomi stresa se razlikujejo od 

posameznika do posameznika, prav tako tudi ne reagiramo vsi enako hitro in z enako jakostjo. 

In ne nazadnje so lahko nekateri simptomi stresa zelo podobni simptomom kakšne druge 

bolezni. Prvi znaki reakcije telesa na stresne okoliščine je odziv vegetativnega živčnega 

sistema. Jakost je odvisna tako od posameznika kot od jakosti stresne okoliščine. Lahko se 

nam potijo dlani, lahko se tresemo, srce nam utripa hitreje, poviša se nam raven sladkorja v 
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krvi, poviša se nam krvni tlak, žleze z notranjim izločanjem izločajo stresne hormone, 

peristaltika se nam upočasni, napetost mišic se poveča, zožijo se zenice, dobimo »tunelski 

vid«, poveča se nam frekvenca dihanja … Razdražen vegetativni živčni sistem deluje v smeri 

človekove priprave na boj ali beg.  

To so trenutni, prvi simptomi. Potem stresu sledi vrnitev v prejšnje stanje ravnovesja, kar 

pomeni, da »se aktivira parasimpatično živčevje, ki odpravlja posledice stresnega odziva« 

(Lapajne, 2012, str. 35). Umirjanje organizma po stresni reakciji in vrnitev telesnih funkcij v 

normalno delovanje, kot so na primer upočasnitev srčnega utripa, sprostitev mišic in 

pospešitev prebave, človeka varujeta pred razvojem nadaljnjih, ponavljajočih se simptomov. 

Če stresu ne sledi počitek z regeneracijo, ker je stresnih situacij preveč, so preveč zgoščene, 

premočne ali trajajo predolgo, lahko prvi simptomi postanejo kronični in se pri človeku 

začnejo pojavljati tudi, ko ni več stresnih okoliščin. Takrat pa že lahko govorimo o 

ponavljajočem se ali celo o kroničnem stresu. »Stres lahko povzroči škodo, kadar se stanje ne 

more obnoviti med enim in drugim stresnim dogodkom« (Luban – Plozza in Pozzi, 1994, str. 

19). 

 

Selye, utemeljitelj pojma stres, je meni, da se človek rodi z nekaj zalogami za spopadanje s 

stresom. A kadar je življenje zapolnjeno s stresi, se zaloge prehitro izrabijo, kar vodi do 

oslabitve delovanja kakega organa ali pa do prezgodnjega postaranja organizma (Lindemann, 

1982).   

Danes zdravstveni delavci poročajo o porastu bolniških odsotnosti zaradi psihosomatskih 

težav oziroma bolezni, povezanih s stresom. »Od 70 do 80 odstotkov vseh obiskov pri 

zdravniku je povezanih z boleznimi, ki so povezane s stresom« (Dernovšek, Gorenc in 

Jeriček, 2006, str. 8).  

 

Čeprav so simptomi, ki jih naštevam v nadaljevanju, skozi raziskovanje različnih 

strokovnjakov, od zdravnikov, psihologov, psihiatrov do psihoterapevtov, dobili mesto v 

stresni simptomatski sliki, se stres pri vsakem posamezniku še vedno kaže na specifičen, 

njemu lasten način.   

Simptomi odzivanja na stresne okoliščine so torej mnogovrstni in jih v grobem lahko 

razdelimo na telesne, vedenjske ter čustvene (Luban – Plozza, Pozzi, 1994). Telesni simptomi 

stresa so lahko: glavobol, pogosta obolevnost, spremembe v spanju ali nespečnost, 

spremembe teka, spremembe prebave, slabost, utrujenost, izčrpanost, vrtoglavica, omotičnost, 

potenje, stiskanje v prsih, težave z dihanjem, bolečine v trebuhu, napetost v mišicah, grizenje 

nohtov, bolečine v vratu, težave s kožo, škripanje z zobmi, nezmožnost umiritve ter sprostitve 

in še bi lahko kaj našli. Vedenjski znaki so lahko: izogibanje stikom z ljudmi, delu, 

odgovornosti, pretiravanje ali odvisnosti, zloraba zdravil, težave z urejanjem samega sebe, 

spremembe v osebni higieni, zanemarjanje higiene, zanemarjanje videza, težave s 

spoštovanjem zakonov, nasilno vedenje, konfliktno vedenje, nenehno iskanje zunanjih 

dražljajev in nezmožnost vzeti si čas za počitek. Duševni simptomi so lahko: apatija, 

anksioznost, razdražljivost, zanikanje svojih težav, težave s spominom, težave s pozornostjo 

in/ali koncentracijo, togo mišljenje, jeza, raztresenost, težave z regulacijo emocij ter depresija.  

Če je stres premočan in/ali če je človek izpostavljen stresnim situacijam dalj časa, kot smo že 

malo prej omenili, se sčasoma izčrpajo njegove kapacitete za obvladovanje. Prav tako 

podobno velja za življenjske obremenitve, s katerimi se neuspešno soočamo. To lahko vodi v 

hudo duševno obremenitev. V takih primerih pride do negativnega stresa, zatem pa lahko tudi 

do izgorelosti.    
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Tabela 1: Znaki negativnega stresa (Looker in Gregson, 1993, v Berger, 2010, str. 12) 

ZNAKI NEGATIVNEGA STRESA 

TELESNI PSIHIČNI 

-  razbijanje srca, povečanje  

srčnega utripa  

-  zasoplost, cmok v grlu,  

pospešeno plitvo dihanje  

-  suha usta, želodčni krči,  

prebavne motnje, bruhanje  

-  diareja, zapeka, vetrovi  

-  splošna mišična napetost   

-  stiskanje pesti, povešena  

ramena, bolečine in krči v  

mišicah  

-  nemir, hiperaktivnost, grizenje  

nohtov, tresoče dlani  

-  potenje, nenadni vročinski  

valovi  

-  mrzle dlani in stopala  

-  pogosta potreba po uriniranju  

-  pretirana ješčost, izguba teka,  

pretirano kajenje  

-  povečano uživanje alkohola,  

izguba želje po spolnosti 

- obupanost, zaskrbljenost,  

vznemirjenost, jokavost, občutek  

nemoči in brezupa, nerazsodnost,  

odsotnost, zadržanost, občutek  

nesposobnosti, črnogledost, tesnoba,  

depresija  

- nepotrpežljivost, vzkipljivost,  

razdraženost  

- nezadovoljstvo, zdolgočasenost,  

pretirana občutljivost  

- pomanjkanje zanimanja za zdravje  

- lotevanje več stvari hkrati, naglica  

- puščanje nedokončanih in  

nerazsodno lotevanje novih nalog  

- težave s koncentracijo in  

sprejemanjem odločitev, pozabljivost,  

omahljivost, iracionalnost  

-občutek obremenjenosti  

-pretirana kritičnost, neučinkovitost, tog  

način mišljenja 

 

Stres, ki traja dalj časa ali se ponavlja in postane kroničen, našo sposobnost obvladovanja 

pripelje do skrajne meje, pri čemer pa največkrat razkrije tudi vse prirojene šibke točke naše 

osebnosti, odnosov, načina mišljenja, vrednot ali načina spoprijemanja s težavnimi čustvi. 

Prav tako je stres povezan z nastankom mnogih duševnih težav in motenj (Middleton, 2014).  

 

 
Izgorelost 

 

Izgorelost (ang. burn-out) pa je pojav, ki v povezavi s stresom označuje skrajno izčrpanost, 

tako telesno kot duševno. Izgorelost je posledica kroničnega kopičenja stresa brez ustrezne 

regeneracije in dolgotrajnega neuspešnega spopadanja s stresnimi situacijami.  

 

Pojem izgorelost, kot skrajno oziroma najhujšo obliko posledic stresa, je verjetno prvi uvedel 

ameriški psihiater Freudenberger v zadnji četrtini 20. stoletja, in sicer v povezavi s stresom na 

delovnem mestu. Freudenberger je govoril o simptomih, kot so čustvena izčrpanost, izguba 

motivacije in zavzetosti za delo, ter jih poimenoval z besedo »burnout« (Kovač, 2013, str. 

37). 

Izgorelost nastopi, ko človek izčrpa zaloge energije za spopadanje z zahtevami 

vsakodnevnega življenja. Izgorel človek ima lahko težave na telesnem, čustvenem, 

vedenjskem in psihičnem področju funkcioniranja. Izgorelost ni zgolj huda utrujenost, ta 

nastopi že veliko pred izgorelostjo. Izgorelost nastopi potem, ko posameznik ne uspeva več v 

svojih prizadevanjih za obvladovanje stresorjev, in se lahko kaže že v obliki motenj delovanja 

nekaterih organov ali v obliki duševnih težav. 

Sindrom izgorelosti »opisujemo kot stanje telesne, duševne ali čustvene izčrpanosti v poklicu, 

prostem času, med prijatelji, v partnerstvu in družini, ki se prikrade postopoma ali nenadno 

izbruhne in je pogosto povezano z odporom, gnusom in mislimi na beg« (Fengler, 2007, str. 

72).  
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Maslach in Leiter (1997, v Musek, 2010, str. 269) izgorevanje najbolj pogosto povezujeta »z 

relativno intenzivno in trajno izpostavljenostjo stresorjem v določenih okoliščinah, zlasti na 

delovnem mestu«.  

 

O poklicni izgorelosti pa govorimo, ko odpovedo prilagoditveni procesi, ki so rezultat 

dolgotrajnega neravnotežja med zahtevami in viri ter daljšega stresa na delovnem mestu 

(Brill, 1984, v Černigoj Sadar, 2002). Černigoj Sadar (2002) govori o treh fazah izgorevanja: 

1) neravnotežje med viri in zahtevami, 2) kratkotrajne čustvene napetosti in utrujenost ali 

izčrpanost, 3) spremembe v stališčih in vedenju. Meni, da je tretja faza, torej sprememba 

stališč in vedenja do dela, prejemnikov storitev ter organizacije, pomembna komponenta 

razlikovanja med stresom in izgorelostjo. Poleg tega povzema ugotovitve, da so tisti delavci, 

ki bolj z navdušenjem začnejo svojo kariero, ki so bolj ambiciozni in pričakujejo, da bodo 

dobili od svojega dela občutek pomembnosti, bolj nagnjeni k izgorevanju.  

Podobno piše Ščuka (1999, str. 65), ki pravi, da »izgori lahko le tisti, ki je pred tem gorel z 

vso močjo in vnemo, ki je bil kar naprej 'prižgan'«. 

 

Pšeničny (2006) izgorelost definira kot kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene 

izčrpanosti. Je bolj kompleksna od kroničnega stresa na delovnem mestu ali od občutka 

frustriranosti in zajema tako interpersonalne kot intrapersonalne vidike. Avtorica govori o treh 

fazah izgorevanja: 1) izčrpanost, ki se kaže v povečani storilnostni usmerjenosti, anksioznosti, 

utrujenosti, raznih bolečinah, frustriranosti, ta faza lahko traja tudi do 20 let; 2) ujetost, ki se 

kaže z izrazitimi telesnimi simptomi, izčrpanostjo, občutki nemoči, krivde, jeze, s potrebo po 

umiku in kot nezmožnost nadziranja čustvenih odzivov, ta faza lahko traja tudi leto ali dve; 3) 

sindrom adrenalne izgorelosti, ki jo razdelimo na izgorelost pred zlomom in izgorelost po 

zlomu. Pred zlomom posameznik še vztraja pri aktivnostih, vendar se ne more več prilagajati 

spremembam okoliščin. To stanje lahko traja nekaj mesecev. Sledi adrenalni zlom, ki je 

psihofizičen in nevrološki ter se manifestira v obliki skoraj popolne izgube energije, 

depresivnih in/ali anksioznih simptomov, lahko pa v obliki somatskih znakov. Adrenalni zlom 

lahko traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. Po zlomu gre za izgubo motivacije in energije 

ter za poglabljanje v občutek notranje praznine.  

 

Cooper, Dewe in O'Driscoll (2001, v Kovač, 2013) delijo vzroke za nastanek poklicne 

izgorelosti na osebne, poklicne ter organizacijske. Med osebne dejavnike bi lahko uvrstili na 

primer spol, starost, pričakovanja in motivacijo za pomoč drugim. Med raziskavami o 

poklicnih dejavnikih je največja osredotočenost namenjena posameznikovim vlogam. Kot 

najpogostejše razloge za poklicno izgorelost pa avtorji navajajo konfliktnost vlog, nejasnost 

vlog, preobremenjenost in časovno stisko. Med organizacijskimi dejavniki pa gre 

najpogosteje za zahteve dela, pomanjkanje strokovne avtonomije in nadzora nad svojim 

delom ter pomanjkanje socialne opore. 

 

Maslach in Leiter (2002) med glavne vzroke izgorevanja na delovnem mestu prištevata 

naslednje:  

- preobremenjenost z delom (preveč dela v prekratkem času), kar škoduje kakovosti, 

krha tvorne delovne odnose in ubija motiviranost, 

- odsotnost nadzora nad delom (človek nima priložnosti, da izbira in se odloča, da 

razmišlja o problemih in jih rešuje ter nima vpliva v procesu doseganja rezultatov, za 

katere bo odgovoren), 

- delo ni nagrajeno, 



27 
 

- soočanje z razpadom skupnosti (delovno okolje je nasičeno z jezo, s frustracijo, s 

strahom, z napetostjo, z zaničevanjem in s sumničenjem; struktura družbene podpore 

se uničuje), 

- nepošteno ravnanje z delavci (delavcem se ne izkazuje spoštovanja, vodilno osebje je 

neiskreno), 

- nasprotujoče si vrednote (delo sili ljudi v dejanja, ki se jim zdijo neetična, delavci ne 

verjamejo v tisto, kar delajo, in pri tem ne morejo obdržati ponosa, neoporečnosti ter 

samospoštovanja). 

 

Posledice poklicne izgorelosti se lahko po različnih avtorjih (Jackson, Schwab in Schuker, 

1986, v Kovač, 2013; Maslach in Leiter, 1981, v Kovač in Javornik Krečič, 2014) kažejo 

tridimenzionalno: 

- kot depersonalizacija (pomanjkanje empatije in čustvena odmaknjenost ter negativen 

odnos do uporabnikov pomoči),  

- kot čustvena izčrpanost (pomanjkanje zanosa, fizična in čustvena izčrpanost) in 

- kot zmanjšana osebna izpolnitev (občutek osebne neizpolnjenosti, nekompetentnosti 

in neučinkovitosti v delovnem okolju).  

 

Človek se iz takšnega stanja sam brez tuje pomoči običajno težko izvije. Zaradi preteklih 

obremenitev, ki so se nabrale, in tistih, ki še trajajo, se znajde v fazi telesne izčrpanosti ter 

duševnega odpovedovanja (Rakovec Felser, 2002). 

 

 

2.6 Soočanje s stresom 
 

Soočanje oziroma spoprijemanje s stresom (angl. coping) je proces, ki zajema tako 

obvladovanje stresnih situacij kot prizadevanje posameznika po srečanju s stresorjem za 

ponovno dosego telesnega in duševnega ravnovesja. Gre za regulacijo, ki vključuje  

kognitivne, čustvene, vedenjske in telesne procese. Poteka tako na zavestni kot na nezavedni 

ravni. Zajema iskanje notranjih virov moči in podpore v okolju, s ciljem obvladati stresno 

situacijo, ter prizadevanje za vzpostavljanjem telesnega in duševnega ravnotežja po stresni 

situaciji. 

 

Slivar (1996) govori o načinih soočanja s stresom, ki se razteza na kontinuumu od 

konstruktivno adaptivnega vedenja na eni strani, preko neučinkovitih naporov za 

spoprijemanje s stresom do opustitve teh naporov in posledično pojavljajočih se 

emocionalnih, socialnih, vedenjskih, psihičnih, telesnih ter storilnostnih težav na drugi strani.  

  

Zajema pa soočanje s stresom tudi preventivno komponento, ki pomeni prizadevanje 

posameznika za zdrav način obvladovanja stresa.  

Heller in Hindle (2001, v Beton, 2010) delita soočanje s stresom na tri ravni. Na primarni 

preventivni ravni človek ugotavlja in odpravlja vzroke, na sekundarni ravni se spoprijema s 

stresom, na terciarni ravni pa zaradi posledic stresa poišče pomoč oziroma zdravljenje.   

 

Za razumevanje soočanja s stresom je treba imeti v mislih tako stresno situacijo na eni strani, 

kot tudi posameznikov trenutni življenjski kontekst z vsemi njegovimi vlogami in 

varovalnimi ter ogrožajočimi dejavniki, pa njegove kognitivne, čustvene in vedenjske ter 

telesne značilnosti na drugi strani. Pri tem se je treba zavedati, da ima človek »tukaj in zdaj« z 

vsemi svojimi značilnostmi tudi že določene izkušnje, tudi tiste stresne, ki so tudi bolj ali 

manj že vplivale na razvoj vseh ostalih njegovih značilnosti. Lahko rečemo, da so poleg 



28 
 

stresne situacije pomembni človekova zaznava situacije in vsi telesni ter duševni procesi, ki 

jih ta zaznava sproži.  

 

Osebnost in spoprijemanje s stresom 

  

Osebnost zagotovo vpliva na spoprijemanje s stresom na mnogo načinov. Nekateri avtorji 

proučujejo, kako sta osebnost in spoprijemanje s stresom povezana. Carver in Connor-Smith 

(2010) pravita, da spoprijemanje ni direktna manifestacija osebnosti pod neugodnimi pogoji. 

Vollrath (2001, v Carver in Connor-Smith, 2010) pa v zvezi s tem pravi, da osebnost s 

svojimi značilnostmi, še prej kot na spoprijemanje, vpliva na pogostost izpostavljenosti 

stresorjem, na tip stresorjev, ki jim je osebnost izpostavljena, in na ocene, ki jih pripisuje 

stresorjem.  

Nekatere raziskave (Connor-Smith & Flachsbart, 2007, v Carver in Connor-Smith, 2010) 

kažejo, da je povezanost med osebnostjo in spoprijemanjem na splošno močnejša v primerih, 

ko gre za soočenje z višjim nivojem stresa (npr. huda bolezen, kronična bolečina, ločitev), kot 

v primerih, ko gre za manjši stres (npr. počena guma na avtu).  

 

Anica Mikuš Kos (1993, v Jerman, 2005) pravi, da na prag občutljivosti, intenziteto in stil 

reagiranja vplivajo biološki ter psihološki faktorji posameznika. Kako hitra in burna bo 

reakcija posameznika po srečanju s stresorjem ter kakšen bo stil reakcije, je v večji meri 

odvisno od posameznika.  

Velik pomen za uspešno obvladovanje stresnih okoliščin imajo tudi pozitivna samopodoba, 

pozitivno samovrednotenje, pozitivna samoocena obvladovanja življenjskih nalog in 

obremenitev ter izzivov, kontrola nad lastno usodo ter, kar je še posebej pomembno, 

»izkušnja dobrih medosebnih odnosov in izkušnja uspešnega obvladovanja nalog« (Mikuš 

Kos, 1992, v Cajnko, 1999, str. 224).  

 

Rebula (2007, str. 1) poudarja pomen stika v najzgodnejših odnosih za razvoj možganov. 

Pravi, da »pomanjkanje stika v zgodnjem otroštvu preprečuje, da bi se možgani uskladili z 

organizmom in naučili samouravnavanja v stresu. Razviti se morajo povezave med centri 

samozavedanja, čustvovanja in sporazumevanja, specifični nevronski procesi za stabilizacijo 

uspešnih antistresnih strategij.«  

 

Lahko bi omenili tudi varovalne in ogrožajoče dejavnike pri soočanju s stresom, pri čemer 

imam v mislih, da obstajajo dejavniki osebnosti, ki nas bodisi varujejo oziroma nam 

pomagajo pri soočanju s stresom ali pa povzročajo, da je naše spoprijemanje s stresorjem ter 

naše ravnovesje še bolj ogroženo oziroma da je soočanje s stresom manj uspešno ali celo 

neuspešno. Ti dejavniki se oblikujejo postopoma že od samega začetka posameznikovega 

življenja in jih lahko povezujemo z varovalnimi ter ogrožajočimi dejavniki psihosocialnega 

razvoja, o katerih govori Mikuš Kos (1992).   

Mikuš Kos (1992, v Cajnko, 1999, str. 222) pravi, da so varovalni dejavniki psihosocialnega 

razvoja »pojavi, dogajanja, procesi, katerih vpliv na posameznika, izpostavljenega 

ogrožajočim dejavnikom, zmanjšuje ali izniči učinke neugodnih okoliščin. Prisotnost 

varovalnih dejavnikov ohranja psihosocialno zdravje in ustrezno delovanje posameznika, ki je 

izpostavljen dejavnikom biološke, družinske ali socialne narave, za katere je znano, da se 

statistično povezujejo z odklonskim vedenjem in drugimi psihosocialnimi motnjami.« 

Tako varovalne kot ogrožajoče dejavnike pri otrocih je Mikuš Kos (1993, v Jerman, 2005, str. 

475) »razdelila takole: 

- notranji dejavniki (inteligentnost, temperament, socialne veščine idr.), 
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- dejavniki, lastni družinskemu okolju (odnosi med otroki in starši, družinska podpora v 

kriznih situacijah ipd.), 

- dejavniki, lastni šolskemu okolju (kakovost odnosov, uspešnost, psihosocialna klima 

šole idr.), 

- dejavniki, lastni širšemu okolju (možnost prostočasnih dejavnosti, socialni stresni 

vplivi itd.), 

- pretekle izkušnje (izčrpanost zaradi prejšnjih stresov, pridobljene izkušnje za 

obvladovanje stresa, pridobivanje odpornosti itd.), 

- sočasno delovanje različnih neugodnih dejavnikov.«  

Ista avtorica (1993, v Jerman, 2005) še opozarja, da  lahko nekateri od naštetih dejavnikov v 

določenih okoliščinah nastopajo kot ogrožajoč, v drugih pa kot varovalen dejavnik. Zgodbe je 

treba spoznavati iz več zornih kotov, upoštevajoč vso kompleksnost dogajanja.   

 

Po Musku (1993, v Lorger, 2009, str. 32) lahko dejavnike, ki vplivajo na procese 

spoprijemanja s stresom, » združimo v tri večje 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, zmožnost vživljanja in sočustvovanja,  

•  altruizem, pripravljenost pomagati,  

•  značilnosti medosebnega obnašanja,  

•  sposobnosti, znanje, veščine,  

•  zdravstveno stanje.  

2) Prehodne osebne značilnosti:  

•  razpoloženja,  

•  čustvena stanja,  

•  vloge,  

•  možnost ventiliranja in izpovedovanja negativnih občutij,  

•  ocene in presoje obremenjujoče situacije.   

3) Situacijski in drugi znaki:  

•  socialna podpora (s strani družine, prijateljev, znancev, institucij),  

•  viri za obvladovanje stresa (sredstva, rezerve – na primer materialne možnosti),  

•  stopnja empatije in altruizma pri drugih osebah.« 

  

 

Neposredno spoprijemanje s stresno situacijo 

 

Na percepcijo grožnje, izgube in poškodbe se ljudje odzivajo na različne načine. 

Spoprijemanje je pogosto definirano kot vlaganje napora v preprečevanje ali zmanjševanje 

grožnje, poškodbe ali izgube ali pa v zmanjševanje s slednjimi povezanega negativnega stresa 

(Carver in Connor-Smith, 2010). 

»Po Canonnovi teoriji stresa« (Lapajne, 2012, str. 34) se oseba ob srečanju s stresorjem 

refleksno odloči za boj, beg ali za otrpnitev oziroma zamrznitev. Gre za zavestno ali pa za 

nezavedno oceno, ki jo lahko spremljajo čustva, lahko pa tudi ne.  

Veliko psiholoških raziskav kaže, da stres poteka po stopnjah. Lazarus (1966, v Carver, 

Weintraub in Scheier, 1989) trdi, da stres sestoji iz treh procesov. Prva je ocena, ko oseba 

zazna stresno situacijo in jo uvrsti v eno od treh kategorij, kot zaznavo škode ali izgube, kot 

zaznavo grožnje, da bo do škode ali izgube prišlo, ali pa kot zaznavo izziva (Musek, 2010). 
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Pri ocenjevanju oseba ovrednoti »kakovost oseb, stvari ali pojavov« (Černigoj Sadar, 2002, 

str. 84). Primarni sledi sekundarna ocena, ko oseba predeluje potencialen odziv na zaznano. 

Na koncu tega cikla je izvedba odziva, to je spoprijem. Spoprijem pa pomeni »uporabo 

vedenjskih in psihičnih moči za obvladovanje notranjih in zunanjih zahtev ter konfliktov med 

obema« (Černigoj Sadar, 2002, str. 84).  

»Intenziteta stresne izkušnje je pomembno določena z oceno, kako se lahko spoprimemo s 

situacijo. Do zaznave ogroženosti pride takrat, ko situacija zahteva več od razpoložljivih 

kapacitet spoprijemanja. Do izziva pa takrat, ko oseba ocenjuje situacijo kot zahtevno in 

potencialno rizično, toda obvladljivo, kar spremlja čustvo vznemirjenja in pričakovanja« 

(Černigoj Sadar, 2002, str. 84–85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Lazarusov model soočanja s stresnimi situacijami (Lazarus in Folkman, 1984, v 

Musek, 2010) 

 

Slika 5 prikazuje proces soočanja s stresnimi situacijami. Če nas dogodek zadeva in 

obremenjuje, ga najprej ocenimo, čemur sledi predelava potencialnega odziva. Zaznava 

škode, izgube ali grožnje vodi v emocionalen pristop, izziv pa v problemski pristop. 

 

Musek (2010) pravi, da raziskave in izkušnje kažejo, da so zaznave škode, izgube ali grožnje 

obarvane z negativnimi čustvi, kot so strah, razočaranje, obup, in da človeka psihično zelo 

obremenijo, kar posledično vodi k manj uspešnemu spoprijemanju, ki je lahko tudi bolj 

emocionalne narave. Na drugi strani pa je ocena stresne situacije v smislu izziva za človeka 

bolj optimistična in vodi k bolj uspešnemu soočanju, ki je ponavadi tudi bolj problemsko 

usmerjeno.       
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Vsled rastočega zanimanja za procese spoprijemanja ljudi s stresom v 80. in 90. letih 20. 

stoletja (Moos, 1986, v Carver, Weintraub in Scheier, 1989) ter množice različnih 

spoprijemalnih načinov se je izkazala potreba po oblikovanju nekega sistema strategij. 

Oblikovanje strategij v kategorije pa omogoča tudi ocenjevanje strategij in nadaljnje 

raziskovanje spoprijemanja ljudi s stresom.  

 

Carver in Connor-Smith (2010) povzemata nekaj razločevalnih spoprijemalnih kategorij 

različnih avtorjev: usmerjenost na problem ali na emocije (Lazarus in Folkman, 1984), 

vključenost ali nevključenost v spoprijemanje (Moos in Shaefer, 1993; Roth in Cohen, 1986; 

Skinner in sod., 2003), znotraj vključenosti prilagojeno spoprijemanje in spoprijemanje, 

usmerjeno na pomen (Folkman, 2008; Park in Folkman, 1997), ter proaktivno spoprijemanje 

(Aspinwall in Taylor, 1997). Kategorije se, če bi si jih natančno ogledali, v različnih delih 

lahko prekrivajo in dopolnjujejo, tako da enega vzorca spoprijemanja ni moč uvrstiti ter 

razložiti le z eno kategorijo.   

 

Izmed različnih delitev in razlag sem za potrebe te naloge izbrala delitev na strategije, 

usmerjene na emocije, in na strategije, usmerjene na problem, avtorjev Folkman in Lazarus 

(1984, v Carver in Connor-Smith, 2010). Avtorja Folkman in Lazarus (1984, v Kovač, 2013, 

str. 35) soočanje s stresom poimenujeta kot »kognitivni in vedenjski napor za uravnavo 

zunanjih in notranjih zahtev«.  

 

Obstaja pa še tretja kategorija, in sicer proaktivno spoprijemanje, o kateri govorita Aspinwall 

in Taylor (1997, v Carver in Connor-Smith, 2010). Gre za proaktivno delovanje še pred 

pojavom stresorja. Namen proaktivnega spoprijemanja je preprečitev, da bi ogrožajoča 

situacija ali škoda sploh nastala. Proaktivno spoprijemanje je skoraj vedno osredotočeno na 

problem, saj vključuje zbiranje virov, ki bi bili uporabni ob morebitnih prvih znakih grožnje.  

 

 

Strategije spoprijemanja 

 

Lazarus in Folkman (1984, v Carver in Connor-Smith, 2010) delita strategije spoprijemanja s 

stresom v dve kategoriji. V »na problem usmerjene« in »na emocije usmerjene« strategije 

spoprijemanja. Na problem usmerjene reakcije pri soočanju s stresom in pri reševanju stresnih 

situacij so usmerjene direktno na stresor, na odkrivanje problema ter na iskanje načinov za 

rešitev problema. Posameznik poskuša pri tem zbrati čim več informacij o povzročitelju in 

nastanku stresa ter o načinih spoprijemanja s stresom, z namenom odprave stresorja ali vsaj 

zmanjšanje njegovega vpliva. Druge reakcije, na emocije usmerjeno spoprijemanje, pa so 

namenjene zmanjšanju distresa, torej negativnega stresa, ki ga je povzročil stresor. Nagibajo 

se k iskanju čustvene podpore, k ekspresiji čustev, k sprostitvi od čustvene napetosti in k 

reguliranju čustev.  

»Na čustva usmerjeno soočanje se osredotoča na zmanjševanje intenzitete čustev, ki se 

pojavijo ob stresnem dogodku« (Kovač, 2013, str. 36). Pri posameznikih, ki so že sicer 

čustveno bolj labilni ali jih čustva pogosto preplavljajo, soočanje s stresnimi situacijami z 

osredotočanjem na čustva pogosto ni dobra izbira, saj se lahko zgodi, da tega ne zmorejo in da 

zapadejo v regulacijo čustev preko nefunkcionalnih vedenj. Tako se na primer lahko zgodi, da 

intenziteto čustev nižajo z zlorabo alkohola ali drog. To ponavadi še poslabša stresnost 

situacij in nezmožnost učinkovitega spoprijemanja ter lahko vodi še v sekundarne težave, če 

se vzorec začne ponavljati (na primer v razne oblike odvisnosti).  
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Na drugi strani pa isti avtor meni, da je lahko na problem usmerjeno spoprijemanje s stresnimi 

situacijami v nekaterih primerih za posameznika tudi nevarno, saj od človeka zahteva izjemno 

veliko napora, kar lahko njegov stres še poveča (Kovač, 2013). 

Carver in Connor-Smith (2010) menita, da omenjenih strategij ni moč popolnoma ločevati, 

kajti na problem usmerjeno ter na čustva usmerjeno spoprijemanje s stresnimi situacijami 

lahko delujeta komplementarno in tako olajšujeta eden drugega. Lazarus (2006, v Carver in 

Connor-Smith, 2010) pravi, da so medsebojna povezanost in sovplivanje ter dopolnjevanje na 

problem in na emocije usmerjenih strategij spoprijemanja bolj uporabni in lažje predstavljivi, 

kot če bi si jih predstavljali kot dve popolnoma ločeni funkciji.  

 

Raziskovalcem na področju obvladovanja stresa se je zdela delitev na problem in na emocije 

osredotočene strategije tudi preveč enostavna. V praksi so namreč ugotavljali, da obstaja več 

strategij, ki jih ni moč uvrstiti ne v eno ne v drugo kategorijo, in pa, da se skriva v enem 

odgovoru lahko več pomenov in da je včasih težko opredeliti, kateri pomen je bil za 

raziskovanca v danem odgovoru pomembnejši (Carver, Weintraub in Scheier, 1989). 

Zato so Carver in sodelavci raziskovali naprej, z namenom, da bi razvili merski instrument za 

ocenjevanje strategij soočanja s stresom. Najprej so oblikovali vprašalnik COPE Inventory, v 

katerem so opredelili trinajst konceptualno ločenih strategij. Pri tem so upoštevali Lazarusovo 

delitev, tako da je bilo pet strategij na problem usmerjenih, pet na emocije usmerjenih, ostale 

pa so bile neopredeljene (Carver, Weintraub in Scheier, 1989).  

Daljšo verzijo vprašalnika za ocenjevanje strategij COPE Inventory so kasneje skrajšali, ker 

so ugotovili, da je predolg za populacijo raziskovancev, ki je bila večinoma iz vrst bolnikov, 

in ga najprej poimenovali COPE Brief (Carver, 1997). Temu so kasneje dodali eno strategijo, 

eno pa so preimenovali, tako da danes vprašalnik COPE Brief vsebuje štirinajst strategij, ki pa 

se jih pri ocenjevanju upošteva posamično (Carver, 2007).  

Ločevanje na problem in na emocije usmerjenih strategij sicer še vedno obstaja, vendar je bolj 

»ohlapno« in nima tako močnega pomena kot v svojih začetkih pri Lazarusovi ter Folkmanovi 

delitvi. Carver (2007) pri ocenjevanju in razlagah izidov raziskovanja z vprašalnikom COPE 

Brief ne ponuja več umestitve strategij v kategoriji na problem in na emocije usmerjenih, 

temveč svetuje, da raziskovalci, ki uporabljajo COPE Brief, vsako od štirinajstih strategij 

obravnavajo posamično kot konceptualno samostojno kategorijo.  

 

Tudi sama strategije v nalogi upoštevam posamično. Predstavljam jih, ker je vprašalnik 

»Soočanje s stresom« (2007), ki ga uporabljam v empiričnem delu, osnovan na tej delitvi. Gre 

za naslednjih štirinajst strategij, ki jih posamezniki uporabljajo pri soočanju s stresnimi 

situacijami v vsakodnevnem življenju in pri delu: samozamotenje, sproščanje, aktivno 

soočanje, pozitivno prevrednotenje, zanikanje, načrtovanje, uporaba substanc, humor, uporaba 

čustvene podpore, sprejemanje, uporaba instrumentalne podpore, vera, vedenjska neaktivnost 

in samoobtoževanje (Carver, Weintraub in Scheier, 1989; Carver, 2007). 

Samozamotenje je imensko nadomestilo prvotno miselno neaktivnost, ki se kaže kot množica 

aktivnosti, ki jih posameznik opravlja, da bi se izognil razmišljanju o stresorju oziroma cilju, 

ki ga stresor preprečuje. Lahko gre za sanjarjenje, eskapizem preko spanja, gledanja televizije, 

posvečanje delu ipd. Sproščanje se nanaša na izražanje oziroma sprostitev z odvajanjem 

občutkov napetosti, ki jih prinaša stres. Včasih je lahko takšno ventiliranje funkcionalno (na 

primer v primeru žalovanja ob izgubi ljubljene osebe). Daljša usmerjenost na čustva, ki 

prinašajo napetost, pa lahko ovirajo posameznike za aktivno soočanje s stresom. Aktivno 

soočanje pomeni aktivno usmerjanje naporov k odstranjevanju stresorja ali k omejevanju 

njegovih negativnih učinkov. Gre za neposredna vedenja, povezana s stresno situacijo. 

Pozitivno prevrednotenje je namenjeno odpravljanju emocij, ki jih povzroča distres. Vendar 

ne gre samo za redukcijo negativnega stresa, temveč za rekonstruiranje pomena stresne 
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situacije iz negativnega v pozitivnega, kar posamezniku v nadaljevanju olajšuje 

osredotočenost spoprijemanja na problem. Zanikanje ima lahko več nasprotujočih si 

pomenov. Včasih je zaznano kot koristno, saj lahko minimizira distres. Če pa neupoštevanje 

stresorja ne prinaša koristi, pa zanikanje ustvarja samo še dodatne probleme in lahko naredi 

spoprijemanje s stresno situacijo še težje. Tretja možnost pa vsebuje prvi dve in pravi, da je 

zanikanje na začetku koristno, s časom pa vse manj. Načrtovanje pomeni razmišljanje o tem, 

kako se spoprijeti s stresorjem. Gre za razmišljanje o strategijah, o korakih, ki jih je treba 

podvzeti, in o tem, kako najbolje urediti s problemom. Uporaba substanc lahko spremlja 

soočanje s stresorjem in ima pri različnih ljudeh različne pomene. Lahko da človek potrebuje 

nekaj, da bi vsaj za nekaj časa odložil soočanje s stresorjem ali pa da ne bi občutil emocij, ki 

se mu ob stresorju vzbujajo. Humor ima lahko prav tako različne pomene za različne ljudi. 

Nekateri želijo s humorjem preusmeriti ali prekriti svoje misli in svoja občutja, ki pridejo na 

plano ob stresni situaciji. Nekateri želijo omiliti situacijo ali pa svoja negativna pričakovanja 

glede izidov spoprijemanja. Uporaba čustvene podpore pomeni, da posameznik poskuša najti  

moralno podporo, simpatijo ali razumevanje. Sprejemanje pomeni, da posameznik sprejme 

realnost stresne situacije in je funkcionalno soočenje s stresno situacijo, če se posameznik 

potem tudi vključi v reševanje stresne situacije. Uporaba instrumentalne podpore pomeni 

iskanje nasvetov, pomoči ali informacij. Vera igra pomembno vlogo pri soočanju s stresom 

pri mnogih ljudeh. Posamezniku lahko služi kot vir emocionalne podpore, kot spodbujevalec 

pozitivne reinterpretacije in rasti ali kot taktika za spoprijemanje s stresorjem. Vedenjska 

neaktivnost pomeni, da se posameznik ne trudi, da bi se spoprijel s stresorjem, ali celo, da se 

celo odpove ciljem, katerih dosego preprečuje ali otežuje stresor. Kot nemoč ali brezup se v 

praksi ta strategija lahko kaže, kadar ljudje pričakujejo slab izid pri spoprijemanju s 

stresorjem. Samoobtoževanje ne pomeni funkcionalnega soočanja s stresno situacijo. 

Posameznik krivi samega sebe za nastanek stresne situacije in se kritizira (Carver, Weintraub 

in Scheier, 1989; Carver, 2007).    
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3 Delovni stres pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli 
 

»O poklicnem stresu govorimo takrat, ko zahteve dela obremenijo ali presežejo osebne 

prilagoditvene vire« (Lazarus in Folkman, 1984, v Černigoj Sadar, 2002, str. 86). 

 

Dekleva (1993, v Hribernik, 2007) pravi, da je pedagoški poklic oziroma da so pedagoške 

dejavnosti zagotovo posebno obremenjujoče oziroma »psihohigiensko« ogrožajoče. 

Svetovalne delavce v osnovnih šolah gotovo lahko uvrstimo med t. i. pomočnike, torej 

zaposlene na delovnih mestih, kjer velik del svojega časa namenijo za pomoč in svetovanje 

ljudem, ki imajo težave.  

 

Tudi Horvatova (2001, str. 171–172) pravi, da »večina avtorjev meni, da je izgorevanje 

značilno za poklice »pomoči« (vzgojo in izobraževanje, šolstvo, zdravstvo, socialne službe). 

To so poklici, v katerih posamezniki delajo z ljudmi, v svoj poklic pa vlagajo mnogo 

osebnega dela. Njihova pričakovanja so visoka. Pogosto se močno čustveno predajo delu. V 

veliki meri je tudi njihova samopodoba in samovrednotenje povezano s poklicem. Probleme 

klientov doživljajo kot lastne in se z njimi obremenjujejo tudi doma.«  

 

Stres na delu je eden glavnih vzrokov za bolniške odsotnosti in je značilen za poklice, ki so 

pogosto v stikih z ljudmi (Caroll in Smith 1996, v Hutinski, 2014). 

 

Kesler pa (1990, v Stephan, 2005, str. 6) pravi, da so šolski svetovalni delavci najbolj 

dovzetni za izgorevanje zato, ker imajo visok nivo poklicnega stresa zaradi raznolikih 

delovnih zahtev, nejasnosti vlog, konflikta vlog, velikega števila učencev in pomanjkanja 

supervizije. 

 

Raziskava DeMata in Curcie (2004) o stresu šolskih svetovalnih delavcev kaže, da skoraj 90 

% svetovalnih delavcev doživlja svoje delo kot stresno, raziskava Searsa in Navina (2001) pa, 

da 14,8 % šolskih svetovalnih delavcev ocenjuje svoje delo kot zelo stresno, 50,4 % kot 

zmerno stresno, 30,1 % pa kot srednje stresno (Kovač, 2012b). Huebner (1993) pa ugotavlja, 

da 25 % svetovalnih delavcev kaže znake visoke čustvene izčrpanosti in da si jih kar 35 % 

želi v prihodnjih petih letih zapustiti delovno mesto svetovalnega delavca (Kovač in Javornik 

Krečič, 2014). Podobno ugotavljata tudi Maslach in Leiter (2002), da je pri poklicih, kjer gre 

za delo z ljudmi, delo tako zelo čustveno zahtevno, da je stopnja tveganja zaradi izgorevanja 

zelo visoka.  

 

 

3.1 Prisotnost stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli 
 

Raziskav v Sloveniji na to temo za področje svetovalnih delavcev je malo. Raziskava Kovača 

(2013) z naslovom Supervizija, stres in poklicna izgorelost svetovalnih delavcev, izvedena v 

osnovnih šolah severovzhodne Slovenije, ugotavlja visoko raven (87,4 %) zaznavanja stresa 

med svetovalnimi delavci. Kovač (2013) ugotavlja, da je najmanj stresno delo z učenci, 

najbolj stresno pa je »drugo delo« (najbolj stresne so naloge, vezane na zunanji nadzor – 

inšpekcijo, sledi neposredno delo z dokumentacijo). Pri tem gre morda za večjo stresnost, ker 

nesvetovalno delo povzroča pomanjkanje časa za svetovalno delo in občutek krivde pri 

delavcu, da ni bilo narejenega dovolj, kar pa povzroča stres. Avtor v rezultatih ugotavlja zelo 

nizek odstotek delavcev, ki so udeleženi v kakršnikoli redni obliki strokovne refleksije 

svojega dela (intervizija, pogovor s sodelavci, supervizija) (Kovač, 2013). V raziskavi ZRSŠ 

in Andragoškega centra Slovenije iz leta 2014 z naslovom Analiza razvitosti poklicne 
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identitete slovenskih svetovalnih delavcev v vrtcih in šolah Javrhova navaja, da je svetovalni 

delavec pri svojem delu izpostavljen izgorevanju, in ugotavlja, da kar 12 % svetovalnih 

delavcev poroča, da se težko ali se ne morejo zaščititi pred izgorevanjem. Izpostavlja razmere 

dela, na katere opozarjajo svetovalni delavci, kot so premalo strokovne podpore vodstva, 

preobremenjenost in čedalje več administracije (Javrh, 2014). Jerman v raziskavi z naslovom 

Stres pri strokovnih delavcih v vzgojno-izobraževalnih in prevzgojnih zavodih proučuje 

najbolj izstopajoče vidike stresa. Ugotavlja, da so tveganju za nastanek psihosomatskih 

bolezni, izgubo nadzora v stresnih situacijah in poslabšanje medosebnih odnosov najbolj 

izpostavljeni delavci v vzgojnih zavodih. Slabši medosebni odnosi, slabše obvladovanje stresa 

in več težav s spanjem ter z glavoboli pa se povezujejo z daljšo delovno dobo delavcev v 

vzgojnih domovih in zavodih (Jerman, 2005, str. 495). 

 

Kovač (2013, str. 45) meni, da »na osnovi omenjenih študij lahko rečemo, da stres in poklicna 

izgorelost predstavljata problem, ki mu bo v prihodnosti potrebno nameniti veliko 

pozornosti.«  

 

 

3.2 Dejavniki delovnega stresa pri svetovalnih delavcih  
 

Dejavnike delovnega stresa pri svetovalnih delavcih bi v grobem lahko razdelili na 

osebnostne lastnosti, odnos širše družbe do dejavnosti in značilnosti delovnega okolja ter 

poklica.  

 

Osebnostne lastnosti 

 

O osebnostnih lastnostih sem že pisala, opozorila bi le še na svoje razmišljanje glede nekih 

morebitnih skupnih lastnosti pri svetovalnih delavcih. In sicer, razmišljam o večji osebnostni 

občutljivosti in s tem zmožnosti empatije v odnosih z drugimi ljudmi. Svetovalni delavec 

seveda mora imeti strokovno znanje, a najpomembnejša pri njegovem delu je njegova 

osebnost – in to osebnost, ki je občutljiva v svojem zaznavanju, zmožna empatije, 

razumevanja, sprejemanja, spodbujanja, opogumljanja, optimizma, potrpežljivosti ter vedno  

pripravljena pomagati. Vse te lastnosti pomenijo močne kvalitete za delo z drugimi ljudmi in 

večjo odprtost zanje, za svetovalnega delavca pa lahko pomenijo večjo ranljivost za stres, še 

posebej če ne krepijo jasne meje med osebnim in službenim ter nimajo na razpolago ustreznih 

načinov spoprijemanja s stresom.  

 

Ščuka (1999) je naštel lastnosti posameznikov v poklicih pomoči, ki vplivajo na njihovo večjo 

podvrženost stresu in večjo verjetnost izgorevanja: 

- doživljanje izzivov iz okolja pretirano stresogeno in nesposobnost miselne opredelitve 

ter ustreznega odzivanja na te izzive,  

- pomanjkljivo strokovno znanje, 

- prevelike ambicije in previsoko zastavljeni cilji, 

- čustvena ranljivost, preobčutljivost, 

- čustvena zavrtost, napetost, 

- vase zaprtost, osamljenost, 

- bolezen, 

- negativna samopodoba in 

- domači problemi. 
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Odnos širše družbe 

 

»Problem izgorelosti delavcev v službah pomoči ni le njihova osebna zadeva, pač pa problem 

širšega družbenega okolja, še zlasti organiziranosti in financiranja ustanov socialne mreže, 

odnosa države in družbe do teh dejavnosti ter ne nazadnje tudi problem socialne naravnanosti 

in kulturne zrelosti nasploh« (Ščuka, 1999, str. 66).   

 

Sama med dejavnike širšega okolja prištevam naslednje: 

- odnos družbe do poklica – mislim na šolsko politiko, ki določa vloge, pomen in dela 

ter naloge svetovalnega delavca v osnovni šoli,  

- zakonska ureditev normativov za število zaposlenih svetovalnih delavcev na število 

učencev, urejanja financiranja in tudi izobraževanja ter dodatnega usposabljanja, 

- odnos staršev učencev, učiteljev in drugih zaposlenih na osnovni šoli, zlasti tistih na 

vodilnih funkcijah šol ter tudi izvenšolskih strokovnjakov podobnih strokovnih 

profilov do poklica svetovalnega delavca ter do vloge, ki jo ima ta v šolskem prostoru; 

z odnosom mislim na elemente spoštovanja, cenjenja, pripisovanja pomembnosti 

strokovnega mnenja svetovalnega delavca, upoštevanja mnenja svetovalnega delavca, 

- splošna naravnanost družbe in aktualno stanje razmer v družbi, kar seveda močno 

vpliva na razmere v šoli ter na življenjske situacije populacije, ki se srečuje na 

šolskem polju; aktualne družbene razmere močno vplivajo tudi na funkcioniranje 

družine, s tem pa na razvoj otrok v njih, posledično pa v veliki meri tudi na njihovo 

doživljanje in vedenje.  

 

To je le bolj »ohlapen« prikaz dejavnikov širšega okolja, saj se za vsakim od njih skriva 

mnoštvo kompleksnih vplivov in situacij. A menim, da vsak od njih nosi bolj ali manj 

neposreden vpliv na stresnost dela v svetovalni službi. Seveda pa je intenzivnost zaznavanja 

stresa subjektivno pogojena in ne moremo govoriti o dejavnikih, ki vplivajo na vse delavce 

enako. 

 

Značilnosti delovnega okolja in poklica     

 

Značilnosti poklica, delovno mesto in delovno okolje vključujejo mnoštvo različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na človeka neugodno ter pri njem povzročajo stres. Seveda velja tudi 

obratno, mnogo dejavnikov v povezavi s poklicem in z delovnim mestom lahko deluje tako 

pozitivno, da deluje preventivno in človeku olajšuje obvladovanje stresorjev na drugih 

področjih življenja. A na tem mestu govorim o tistih prvih, torej o stresorjih, ki na človeka 

delujejo neugodno.   

 

Warr (1987) govori o izkušnjah, ki jih pogojuje okolje (delovno okolje, lahko pa jih 

apliciramo tudi na druge življenjske situacije) in ki lahko v povezavi z osebnostnimi 

karakteristikami spodbujajo ali pa omejujejo psihološko blagostanje posameznika. Slednje 

sestavlja pet komponent, in sicer: čustveno blagostanje, kompetentnost, aspiracije, avtonomija 

in integrirano funkcioniranje. Po Warru (v Černigoj Sadar, 2002, str. 91-92) so »osnovni 

vplivi okolja naslednji:  

- možnost kontrole aktivnosti in dogodkov. Gre za intrinzičnost kontrole (npr. da  

            reagiramo na osebno izbran način) in za ekstrinzičnost (npr. da vplivamo na politiko  

            podjetja), 

- jasnost okolja, kjer so pomembni trije vidiki: povratna informacija o posledicah  

           dejanja, gotovost glede prihodnosti, jasnost zahtev vlog in normativnih pričakovanj, 
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- okolje dopušča uporabo in razvoj veščin, ki omogočajo učinkovit odgovor v  

            kompleksnih situacijah, 

- cilji, ki jih ustvarja okolje, izhajajo iz obveznosti in ciljev, ki jih generirajo vloge, 

- variabilnost,  

- možnost za interpersonalne stike, 

- cenjen socialni položaj, 

- materialna varnost, 

- fizična varnost.«  

 

Sutherland in Cooper (1988) delita dejavnike poklicnega stresa na naslednje kategorije: 

notranji dejavniki (npr. delovni pogoji, urnik, časovni pritisk), delovne naloge (npr. 

premalo/preveč dela, preveč/premalo kompleksno delo, občutek nekompetentnosti), 

posameznikova vloga v organizaciji (npr. nejasnost in konfliktnost vlog, konflikt interesov), 

medsebojni odnosi (npr. občutek pomanjkanja socialne opore, tekmovalnost), kariera 

(npr.(ne)gotovost glede zaposlitve ali napredovanja v prihodnosti, (ne)avtonomnost pri delu), 

organizacijska struktura in klima (npr. občutek pripadnosti vrednotam in pričakovanjem 

organizacije, občutek varnosti in povezanosti s sistemom v neugodnih situacijah) (v Kovač, 

2013, str. 30).  

 

Michie (2002) pravi, da so situacije, ki sprožajo stres, ponavadi nepredvidene, nejasne ali 

nepoznane, lahko vsebujejo konflikt ter jih ni moč nadzorovati. Na delovnem mestu v zvezi s 

faktorji, ki so povezani s stresom in so ogrožajoči za zdravje, govori o dveh kategorijah: o 

tistih, ki so povezani z delom samim (dolg delavnik, preveč dela, časovni pritisk, težke ali 

kompleksne naloge, slabi fizični pogoji, enoličnost itn.), ter o tistih, ki so povezani s 

socialnim in z organizacijskim kontekstom dela (konfliktnost vlog, nejasnost, odnosi na 

delovnem mestu, organizacijska kultura, nepodporno ali nasilno vedenje s strani vodij itn.).  

Michie in Williams (2001, v Michie, 2002) ugotavljata nekatere ključne delovne faktorje, ki 

so povezani s psihološkim zdravjem in odsotnostjo z dela:  

- dolg delavnik, preveč dela in pritisk, 

- učinki prejšnjega na osebno življenje, 

- pomanjkanje nadzora nad delom in pomanjkanje sodelovanja pri odločanju, 

- šibka podpora socialne mreže in 

- nejasnost pri vodenju in pri delovnih vlogah. 

 

Černigoj Sadar (2002) med vire stresa pri delu prišteva naslednje: 

- značilnosti dela, kamor spadajo fizični pogoji dela, časovna organiziranost dela,  

            prostorski pogoji dela, preobremenjenost z delom (kvantitativna in kvalitativna), 

- vloga v organizaciji, kamor spadajo nejasnost oziroma dvoumnost vloge, konfliktnost  

            vloge, stopnja odgovornosti za druge ljudi ali za stvari, 

- odnosi na delovnem mestu, ki jih deli na odnose s šefom (npr. nezaupanje,  

            nespoštovanje), s podrejenimi (npr. neveščost ravnanja z ljudmi) in s sodelavci   

            (tekmovalnost, osebni konflikti, izredna tehnična in storilnostna naravnanost); sem  

            uvršča tudi odnose s strankami, ki zahtevajo obvladovanje in neizkazovanje lastnih  

            čustev, 

- razvoj kariere (npr. ni skladno s pričakovanji, ocenjevanje delovne uspešnosti), 

- organizacijska struktura in kultura (npr. ni možnosti za sodelovanje v procesih  

            odločanja in nadzora nad svojim delom, ni občutka pripadnosti kulturi) ter 

- spolne razlike v doživljanju stresa pri delu. 
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Cooper, Dewe in O'Driscoll (2001) podobno delijo dejavnike poklicnega stresa učiteljev na 

naslednje dejavnike: 

- intrinzični dejavniki poklica (delo), 

- vloge posameznika v organizaciji, 

- medosebni odnosi pri delu, 

- razvoj kariere, 

- organizacijski dejavniki in 

- povezava med delom ter zasebnim življenjem. Ta predstavlja vire izven delovnega  

            mesta, vendar so ti v povezanosti z delovnim stresom (v Slivar, 2009, str. 20–21). 

 

Različne delitve govorijo o podobnem, tako da lahko povzamem, da med delovne stresorje 

prištevamo poklicne in organizacijske dejavnike, medosebne odnose, vloge delavcev v 

organizaciji, razvoj kariere, povezanost stresorjev z zasebnim življenjem, komunikacijo, 

podporno mrežo in fizične pogoje dela. Sama sem za potrebe svoje naloge delovne vire stresa 

poimenovala »poklicni in organizacijski viri stresa«.  

       

 

Poklicni in organizacijski viri stresa  

 

Poklicni in organizacijski viri stresa se nanašajo na vse okoliščine, pogoje, vloge ter zahteve, 

ki vznikajo iz poklica in delovnega mesta ter predstavljajo za svetovalne delavce vir stresa.  

 

Kovač (2013, str. 46) glede na rezultate nekaterih raziskav opredeljuje »temeljne dejavnike, ki 

povzročajo stres pri šolskih svetovalnih delavcih, in sicer: 

- kompleksnost dela (Burnham, Jackson 2000; Johnson, 2000); 

- prevelike zahteve (Cunnigham, Sandhu, 2000; Herr, 2002; Karasek, 1979; Karasek in 

Theorell, 1990; Sauter in Murphy, 1995); 

- delo, ki ni neposredno povezano s svetovalno vlogo (Morse in Russell, 1988; Hardesty 

in Dillard, 1994; Coll in Freeman, 1997; Bemak, 2000); 

- opredelitev vloge (Boyd in Walter, 1975; Brott in Myers, 1999; Burnham in Jackson, 

2000; Paisley in McMahon, 2001; Sears in Granello, 2002), in sicer:  

a) konfliktnost vlog (Coll in Freeman, 1997; Herr, 2002; Sears in Granello, 2002; 

Wilkerson in Bellini, 2006), 

b) neskladnost vlog (Herr, 2002; Sears in Granello, 2002), 

c) nejasnost vlog (Herr, 2002; Sears in Granello, 2002); 

- premalo podpore znotraj in zunaj šole (Reiner in Hartshorne, 1982; Demato in Curcio, 

2004).«  

 

Ščuka (1999) govori o naslednjih dejavnikih delovnega okolja, ki lahko vplivajo na pojav 

izgorelosti pri zaposlenih v službah pomoči: 

- prestrogi normativi, zaradi česar je premalo osebja, 

- potreba po nenehnem strokovnem izobraževanju, 

- potreba po uvajanju novih oblik dela, 

- prevelika obremenjenost, 

- potreba po sprotnem dogovarjanju, usklajevanju, interdisciplinarnem in 

multidisciplinarnem pristopu, prilagajanju,  

- timsko delo, 

- slabo opredeljeno delovno mesto s pomanjkljivim opisom del in nalog, nejasna 

organiziranost in pogoji dela, neustrezna ocena delovnega mesta, 

- neustrezni prostorski pogoji ter 
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- premalo časa za premor. 

 

Fengler (2007) pa govori o stresnih obremenitvah pri nudenju pomoči, ki izhajajo iz tima, in o 

obremenitvah, ki izhajajo iz institucije.  

K obremenitvah v timu prišteva:  

- prevelik ali premajhen tim,  

- odsotnost stika in podpore, 

- odsotnost povratne informacije, 

- koncepcijske nezdružljivosti, 

- rivalstvo in zavist ter 

- direktivno vodstvo. 

K obremenitvam s strani institucije pa prišteva: 

- pomanjkanje osebja, 

- veliko število klientov, 

- izostanek institucionalne podpore pri pomočnikovem delu, 

- neučinkovitost dela, 

- institucionalne konflikte vlog, 

- odsotnost supervizije in 

- obremenitev v večdimenzionalni lastni oceni. 

 

Harnois (2014) pravi, da šolski svetovalni delavci izkušajo visok nivo delovnega stresa kot 

rezultata konflikta, nejasnosti in neskladnosti vlog, kar pogosto vodi v poklicno izgorelost ter 

zmanjšano zadovoljstvo z delom.   

 

Davis (2005) opisuje naslednje delovne stresorje svetovalnih delavcev: preobremenjenost s 

primeri, pomanjkanje podpore ali napačno razumevanje vloge svetovalnega delavca s strani 

vodstva, preobremenjenost z administrativnimi nalogami, ki zahtevajo veliko dela s papirji, 

pomanjkanje časa za svetovalno delo z učenci in pritisk na storilnostne dosežke učencev 

(premalo poudarka na osebno/socialno svetovanje).  

 

Nekateri avtorji v zvezi s poklicnimi in z organizacijskimi viri stresa govorijo o kvalitativni 

ter kvantitativni preobremenjenosti z delom. Cooper, Dewe in O'Driscoll (2001, v Slivar, 

2013, str. 33) govorijo o tem, da je »opravljanje dela pod časovnim pritiskom glavni vir 

kvantitativne preobremenjenosti in se povezuje z visoko stopnjo stresa«. Maslach in Leiter 

(2002, v Kovač, 2013, str. 41) pa govorita o tem, da preobremenjenost z delom in časovna 

stiska »pogosto predstavljata glavni razlog za nastanek poklicne izgorelosti«. 

Kvalitativna preobremenjenost je prav tako vir psihološkega stresa (Kovač, 2013; Slivar, 

2013).   

Cooper, Dewe in O'Driscoll (2001) ugotavljajo, da se kvalitativna preobremenjenost pojavi, 

kadar je posameznik prepričan, da nima spretnosti in zmožnosti za uspešno opravljanje nalog, 

Cartwright in Cooper (1997, v Slivar, 2013) pa, da gre za kvalitativno preobremenjenost, 

kadar je delo pretežko oziroma prezahtevno za posameznika. 

Slivar (2013) med stresorje prišteva tudi kvantitativno in kvalitativno neobremenjenost. Kadar 

so zahteve dela za posameznika prenizke glede na njegove kompetence in zmožnosti ali jih je 

premalo, lahko to nanj deluje tudi stresno.    

 

Huberty in Huebner (1988, v Kovač, 2012a) med dejavnike, ki vplivajo na stres in poklicno 

izgorelost šolskih svetovalnih delavcev, prištevata nejasno opredelitev vlog, časovne pritiske, 

ki so posledica prevelikih zahtev, ter zunanje in notranje pritiske, ki se nanašajo na lastno 

doživljanje svetovalnega delavca. 
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Na eni strani imamo torej vire stresa, ki so del poklica in ki so povezani z izvajanjem 

specifičnih nalog znotraj poklica ter jih ni moč popolnoma odpraviti, lahko pa se omili njihov 

vpliv. Na drugi strani pa imamo organizacijske vire, ki vznikajo iz vseh dimenzij delovanja 

šole in medosebnih odnosov ter kulture in klime v njej. 

 

V svoji nalogi temeljne dejavnike delovnega stresa pri šolskih svetovalnih delavcih 

poimenujem poklicni in organizacijski viri stresa. Nabor virov sem sestavila na podlagi 

prebrane literature (Bardhoshi, Schweinle in Duncan, 2014; Černigoj Sadar, 2002; Davis, 

2005; Fengler, 2007; Javrh, 2014; Kovač, 2013; Kovač in Javornik Krečič, 2014; Maslach in 

Leiter, 2002; Resman, 1999; Slivar, 2009; Slivar, 2013; Stephan, 2005; Wilkerson in Bellini, 

2006, v Cervoni, 2011) in lastnih izkušenj z delom v svetovalni službi osnovne šole.  

 

V nadaljevanju predstavljam vsak vir posebej:  

- težavnost delovne problematike, 

- negotovost izidov dela in/ali zapoznela manifestacija pozitivnih učinkov dela, 

- odgovornost in skrb za druge ljudi, 

- necenjenost poklica svetovalnega delavca, 

- komunikacija z vodstvom šole, 

- komunikacija z učitelji, 

- komunikacija z učenci, 

- komunikacija s starši učencev, 

- previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in staršev glede na znanja, ki jih imam, 

- previsoka pričakovanja in/zahteve učiteljev in staršev glede na delovne pogoje 

(časovne ter prostorske možnosti), 

- previsoka pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva šole glede hitrosti učinkov ter 

rešitev pri delu z učenci z učno in/ali vedenjsko problematiko, 

- konfliktnost vlog – soočenje z nesprejemljivimi zahtevami s strani več sodelavcev ali 

z zahtevami, ki nasprotujejo prepričanjem svetovalnega delavca, 

- nejasnost vloge – brez jasnih navodil glede pričakovanj in odgovornosti na delovnem 

mestu, 

- preobremenjenost z vlogami, 

- prevelika količina administrativnega dela, zaradi katerega je manj časa za drugo 

strokovno delo, 

- dodelitev del in nalog, ki nimajo zveze s svetovalnim delom, 

- časovni pritiski (več različnih nalog naenkrat – nujnost hitrega odločanja glede 

prioritetnih nalog), 

- pomanjkanje prostora in/ali pripomočkov za individualno delo z učenci, 

- pomanjkanje administrativnega in/ali svetovalnega osebja na šoli, 

- uporaba sodobne tehnologije pri administrativnem delu, 

- kombiniranje svetovalnega dela z drugimi zadolžitvami (npr. poučevanje, OPB, 

dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami, knjižnica, uprava …), 

- pomanjkanje možnosti za dodatno izobraževanje oziroma izpopolnjevanje, 

- pomanjkanje možnosti za strokovno vodeno refleksijo svojega dela v obliki rednega 

obiskovanja supervizije, 

- pomanjkanje socialne podpore med sodelavci, 

- pomanjkanje strokovne podpore med sodelavci, 

- visoka stopnja formalizacije organizacije (npr. avtoritarnost, hierarhičnost odnosov), 

- pomanjkanje možnosti odločanja pri strokovni organizaciji in delovanju svetovalne 

službe na šoli, 
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- pomanjkanje spodbujanja občutka pomembnosti, kompetentnosti in občutka nadzora 

nad pomembnimi odločitvami svetovalnih delavcev s strani uprave šole.     

 

 

Težavnost delovne problematike 

 

Pod težavnostjo delovne problematike mislim predvsem na delo z ljudmi, ki imajo težko 

rešljive ali nerešljive življenjske situacije, na zgodbe, ki v delavcih prebujajo sočutje in se 

dotaknejo njihovih čustev žalosti, strahu ter jeze.  

Maslach in Jackson (1984, v Kovač in Javornik Krečič, 2014) ugotavljata, da so poklicni 

izgorelosti bolj podvrženi pomočniki, ki delajo s težavnimi uporabniki. 

V šolah pod težavnostjo delovne problematike razumem kompleksne težave, s katerimi se 

svetovalni delavci srečujejo pri obravnavi neugodnih družinskih vplivov na otroke, kot so na 

primer nasilje v družini, zloraba drog v družini, duševne motnje v družini, razveza staršev, 

smrt staršev, ekonomska revščina in bolezen v družini. Pogosto se v težkih življenjskih 

situacijah člani družine ne znajdejo in se ne zmorejo izogniti neugodnim vplivom na razvoj 

otrok. Včasih je delo svetovalnega delavca povezano z vsemi člani družine, včasih samo z 

otrokom. Delo z učenci s čustvenimi in z vedenjskimi težavami, ki pa so najpogosteje 

simptomi družinske problematike, prav tako prištevam med težavno delovno problematiko.   

Kovač (2013) ugotavlja, da je najbolj stresna delovna obveznost, ki je povezana z delom z 

učenci, delo z učenci z vedenjskimi težavami, in pravi, da to ne preseneča, saj svetovalni 

delavec pri delu z učenci s težavami pri učenju ali vedenju in z integriranimi učenci s 

posebnimi potrebami predpostavlja dodatna specialna znanja, ne glede ne profil svetovalnega 

delavca.     

 

Negotovost izidov dela in/ali zapoznela manifestacija pozitivnih učinkov dela 

 

Pri svetovalnem delu z ljudmi gre povečini za proces, katerega rezultati se pokažejo šele čez 

nekaj časa. Včasih se tudi ne pokažejo. Ščuka (1999) omenja staro pravilo, da je tretjina 

problemov rešljivih, tretjina delno rešljivih in tretjina nerešljivih. S tem se je težko sprijazniti, 

saj si vsi želimo pozitivnih učinkov dela, in to ne čez tri leta, ampak čim prej.  

Pri rednem delu z otroki s posebnimi potrebami se je treba zadovoljiti z majhnimi koraki 

napredka in si procesno zastavljati cilje. Pri vpletenosti v reševanje težje družinske 

problematike gre prav tako v večini primerov za dolgotrajnejši in kompleksen proces. Pri 

reševanju družinskih problematik se je treba včasih tudi sprijazniti z izbiro cilja, ki pomeni le 

manjše zlo. Pri delu z otroki s čustvenimi in z vedenjskimi težavami teče delo bolj počasi ter 

vsebuje elemente terapije, saj gre najprej za gradnjo zaupnega in varnega odnosa ter okolja, 

potem se šele lahko začne delo s čustvi. Obenem je treba upoštevati otrokov življenjski 

kontekst in se po potrebi ukvarjati tudi z njim. Slednje je v osnovni šoli skoraj vedno 

potrebno.  

Še največ učinkov dela se pokaže takoj pri birokratskem in administrativnem delu ter pri 

dejavnostih, ki niso vezane na svetovalno delo, temveč spadajo med dela in naloge, ki jih 

delavcem posebej naroči ravnatelj (npr. priprava humanitarne akcije, organizacija proslave, 

spremstvo otrok, urejanje avtobusnih prevozov ...). 

Freudenberger (1977, v Kovač, 2013, str. 50) ugotavlja, da je pomemben dejavnik za nastanek 

poklicne izgorelosti pri šolskih svetovalnih delavcih odsotnost zmožnosti spremljanja 

posameznega učenca do konca njegovega vzgojno-izobraževalnega razvoja. Zaradi zamenjave 

okolja učenca po koncu osnovne šole svetovalni delavec nima dolgoročnega vpogleda v 

učinkovitost svojega dela. To je za marsikaterega svetovalnega delavca frustrirajoče in stresno 

ter lahko vodi v občutek neučinkovitosti in lahko tudi v poklicno izgorelost.    



42 
 

Odgovornost in skrb za druge ljudi 

 

Odgovornost in skrb za druge ljudi je za ene bolj, za druge manj stresna. V poklicih pomoči je 

odgovornosti in skrbi za druge ljudi veliko. Na eni strani gre za strokovno odgovornost, ki 

izhaja iz strokovnega znanja, ki ga ima oseba na določenem delovnem mestu in mora svoje 

strokovne odločitve vedno skrbno pretehtati ter delovati v dobrobit uporabnikov (v našem 

primeru učencev in staršev). Na drugi strani pa gre za moralno, etično in humano 

odgovornost.  

Levison, Fetchan in Hohenshill (1988, v Kovač, 2012a) v svoji raziskavi ugotavljajo, da 

šolski svetovalni delavci pri svojem delu sprejemajo zelo pomembne odločitve, ki imajo 

lahko dolgoročne pozitivne ali negativne posledice za učenca. 

 

 

Necenjenost poklica svetovalnega delavca 

 

Pod necenjenost poklica svetovalnega delavca mislim zlasti na nespoštljiv in neupoštevajoč 

odnos vodstva šole ter učiteljev do strokovnih mnenj svetovalnih delavcev. V šoli je 

potrebnega veliko sodelovanja, dogovarjanja in timskega dela med učitelji, vodstvom šole ter 

svetovalnimi delavci. Vsak od njih ima svoje specifično strokovno znanje, zato je najbolje, če 

sodelujejo in znajo prisluhniti drug drugemu ter spoštljivo pristopajo do strokovnih mnenj 

drugih članov tima.  

Nalaganje veliko drugih del in nalog svetovalnim delavcem, ki niso povezane s svetovalnim 

delom ter zaradi česar so svetovalni delavci nenehno pod časovnim pritiskom in z občutkom, 

da ne zmorejo opraviti vsega potrebnega svetovalnega dela, se mi tudi zdi pristop, ki kaže na 

necenjenje poklica svetovalnega delavca.   

Seveda pa prihaja odnos necenjenja lahko tudi od staršev ali zunanjih sodelujočih in tudi od 

same šolske politike.  

Ne nazadnje se kaže odnos šolske politike do poklica svetovalnega delavca tudi v tem, kako 

se porazdelijo finančna sredstva za dodatna izobraževanja in usposabljanja, ter v zavedanju, 

da je svetovalno delo zahtevno in stresno ter da bi svetovalni delavci nujno potrebovali redno 

možnost reflektiranja svojega dela v obliki supervizije.  

 

 

Komunikacija  

 

Komunikacija z vodstvom šole pomeni komunikacijo med svetovalnim delavcem in člani 

uprave šole, torej z ravnateljem in njegovimi pomočniki. Ta je lahko za delavca stresna, če 

vodstvo doživlja pretirano kot nadrejene in manj kot sodelavce. Seveda pa je to odvisno tako 

od delavčevega subjektivnega zaznavanja kot tudi od objektivnih dejstev, torej od dejanskega 

vedenja vodstva do delavca. Bolj ko vodstvo s svojim stilom vodenja in vedenja vzdržuje ter 

celo krepi svojo moč v hierarhiji, manj občutka daje delavcem, da so pri svojem strokovnem 

delu avtonomni, da imajo nadzor nad organizacijo svojega strokovnega dela. Taka 

komunikacija je v bistvu enostranska, saj pomeni samo poslušanje vodstva in izvrševanje 

njegovih ukazov ter poročanje o opravljenem delu.  

Menim, da je komunikacija z vodstvom šole v veliki meri odvisna od stila vodenja ravnatelja 

in da tako pretirano direktivno vodenje kot popolnoma nedirektivno vodenje ne ustvarjata 

ugodnih pogojev za učinkovito komunikacijo ter krepita stres pri zaposlenih. 

Predpogoj za uspešno komunikacijo so korektni odnosi, spoštljiv način komuniciranja, 

sprejemanje mnenja drugega, upoštevanje svoje vloge v odnosu in v hierarhiji ter brez 
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elementov zlorabe svojega položaja nad drugim in seveda brez elementov nasilja, izsiljevanja 

ter nadlegovanja.   

 

Vse povedano o korektnih odnosih v zadnjem odstavku velja tudi za komunikacijo 

svetovalnih delavcev z učitelji. Le da gre tukaj za uravnovešeno razmerje moči v primerjavi z 

razmerjem z vodstvom šole, zato pri komunikaciji z učitelji odpade element hierarhičnega 

razmerja. 

Učitelj in svetovalni delavec se nujno potrebujeta in izrednega pomena je, da se trudita 

zgraditi medoseben odnos, ki temelji na medsebojnem osebnem ter strokovnem spoštovanju,  

na zaupanju, občutku varnosti in na zavedanju, da v strokovni odnos prispevata vsak s svoje 

strani znanje ter izkušnje, in sicer z namenom razvojne dobrobiti vseh otrok, ki so jima 

zaupani v vzgojo in izobraževanje, ter njihovih staršev, s katerimi se tudi ukvarjata.   

Po Bečaju (1999, v Resman, 1999) lahko včasih predstavlja oviro za uspešno komunikacijo 

med učiteljem in svetovalnim delavcem občutek krivde ali neuspešnosti, kadar se napredek 

pri učencih ne odvija po načrtih. 

Če se v komunikacijo vnašajo osebne vsebine, tekmovalnost, kritizerstvo, nestrpnost in  

neustrezno izražanje čustev, ali celo elementi nasilne komunikacije, potem je to zagotovo zelo 

stresno.    

 

Komunikacija z učenci glede na raziskavo Kovača (2013) ne predstavlja pomembnega 

stresorja. Glede na moje izkušnje so lahko izjeme učenci z izrazito vedenjsko problematiko, 

pa še z njimi po navadi svetovalni delavci postopoma poiščejo način, ki medsebojno 

komunikacijo oblikuje v spoštljivo, dvosmerno in konstruktivno smer.    

 

Komunikacija s starši je po mojih izkušnjah lahko izredno konstruktivna in uspešna, se pa 

zgodi v posamičnih primerih, da je lahko zelo nekonstruktivna, nespoštljiva, stresna – posebej 

kadar gre za hujšo problematiko pri učencih in/ali v družini. Kadar imajo ljudje veliko 

bremen, ki jih ne zmorejo obvladovati, se lahko pri njihovem vedenju še okrepijo manj zreli 

obrambni mehanizmi, ki pa na komunikacijo ne delujejo dobro. Seveda je svetovalni delavec 

tisti, ki je zaradi strokovnega znanja bolj poklican, da skrbi, da komunikacija teče v pravo 

smer.    

 

 

Previsoka pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva šole  

 

Zaznavanje previsokih pričakovanj staršev, učiteljev in vodstva glede rezultatov dela z učenci 

je lahko za svetovalnega delavca izjemno stresno. Pritisk, ki prihaja od zunaj, povzroča tudi 

notranji pritisk v svetovalnem delavcu. 

Lahko gre za različna pričakovanja – v nalogi izpostavljam tri, ki se mi zdijo zelo pomembna.  

 

Pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in staršev glede na znanja, ki jih ima svetovalni delavec, 

so velikokrat previsoka. Svetovalni delavci imajo veliko znanj, a pri delu z učenci dostikrat 

potrebujejo še dodatna specialna znanja, ki pa jih nimajo. Velikokrat je tudi narava težav tako 

kompleksna, da je potrebna timska obravnava strokovnjakov različnih profilov in da za 

rešitev težav ali za omilitev simptomatike zahteva njihovo dolgotrajno obravnavo. Po eni 

strani lahko rečem, da svetovalni delavec ne glede na profil določenih znanj za reševanje 

določene problematike nima, po drugi strani pa gre včasih tudi za takšne težave, ki so 

nerešljive ali zelo težko rešljive, ne glede na vsa znanja vseh strokovnjakov v timu. Tega 

učitelji in starši dostikrat ne sprejmejo ali ne razumejo ter delavcem očitajo nesposobnost ali 
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da se ne trudijo dovolj, kar pa lahko ruši delavčev občutek strokovne kompetentnosti, 

učinkovitosti in celo samospoštovanje.   

 

Previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in staršev glede na delovne pogoje (časovne in 

prostorske možnosti) lahko predstavljajo vir stresa za svetovalnega delavca.  

Pri časovnih možnostih ne gre za to, da si svetovalni delavec ne bi imel možnosti sam 

načrtovati delovnega časa za delo z otroki, temveč za to, da mu te načrte vsakodnevno motijo 

naloge, ki prihajajo iz značilnosti delovnega dne na šoli. To pa so razne intervencije v primeru 

pretepov, neprimernega vedenja učencev v razredu, poškodb, bolezni, potreba po spremstvu, 

po nadomeščanju odsotnih učiteljev itn., ki vzamejo veliko časa in ki jim mora dati svetovalni 

delavec po navodilih ravnatelja po navadi prednost.  

Svetovalni delavec mora ponavadi opraviti tudi veliko dodatnih nalog, med katerimi jih je 

veliko takšnih, ki sploh niso del svetovalnega dela (npr. urejanje avtobusnih prevozov, 

analiziranje anket, mentorstvo v šolskem parlamentu, pomoč v knjižnici, obveščanje staršev o 

pojavih bolezni, pisanje zapisnikov, organizacija proslav, koordiniranje različnih aktivnosti 

itn.). 

Glede na normative o številu svetovalnih delavcev na število učencev in glede na učno, 

čustveno ter vedenjsko problematiko med učenci bi lahko rekla tudi, da je preveč otrok za 

obravnavo za premajhno število svetovalnih delavcev.  

Tako je svetovalni delavec, kot bi bil velik del svojega časa na prepihu in na voljo. To je za 

njegovo strokovno delo zelo neprijetna motnja, zanj osebno pa je to zelo stresno. Čemu dati 

prednost, kako se odločiti v takšnih in podobnih primerih, po svojih strokovnih ter osebnih 

prepričanjih ali po zahtevah, ki jih postavlja vodstvo? Pogostost takšnih situacij povečuje 

stisko in nezadovoljstvo pri svetovalnih delavcih. 

Svetovalni delavec potrebuje za nemoteno delo tudi svoj stalen prostor, ki je svetel, 

odmaknjen od hrupa in kjer je dovolj prostora za delo z otroki ter za sestanke s starši. 

Prostorski pogoji se od šole do šole razlikujejo. Stresno deluje, če se mora delavec dnevno 

seliti in ukvarjati z iskanjem prostora. 

 

Pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva šole v zvezi s hitrostjo učinkov dela svetovalnih 

delavcev pri obravnavi učencev z učno in/ali vedenjsko problematiko so velikokrat previsoka 

ter včasih tudi nerealna. Pri učencih z učno in/ali vedenjsko problematiko je napredek v 

smislu odprave primanjkljajev, ki povzročajo učne težave, in rešitev družinskih stisk ter 

situacij, največkrat počasen. Včasih je celo videti, kot da napredka ni. Včasih pa le »preskoči 

iskrica« in je napredek hitrejši. Velikokrat tega ne moremo vnaprej natančno napovedati. 

Vsekakor pa deluje na svetovalnega delavca, ki se trudi in vlaga veliko svojih strokovnih ter 

človeških moči, zelo stresno, če zaznava, da učitelji, starši in vodstvo šole pričakujejo, da se 

bodo težave rešile hitro, »čez noč« ali celo brez dodatnega truda sodelujočih.    

 

 

Konfliktnost vlog 

 

Pri konfliktnosti vlog gre za več vlog, ki jih ima svetovalni delavec, a so njihove zahteve v 

medsebojnem konfliktu. Nekateri avtorji govorijo o nekompatibilnosti zahtev (Harrison, 

1980; Kahn, 1973, v Stephan, 2005).  

Kahn, Wolfe, Quin, Snoek in Rosenthal (1964, v Cervoni, b. l.) govorijo o konfliktu vlog, 

kadar se posameznik istočasno znajde v primežu več zahtev, pri čemer osredotočenje na eno 

zahtevo ovira osredotočenje na drugo. 

Kovač in Javornik Krečič (2014) pravita, da do konfliktnost vlog pride, ko se posameznik 

znajde pred nesprejemljivimi zahtevami.   
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Slivar (2013, str. 35) pravi, da »konflikt vlog nastane zaradi nasprotujočih oz. neusklajenih 

zahtev do posameznika na delovnem mestu: mora delati stvari, ki jih noče ali pa ne sodijo v 

njegov delokrog ali pristojnost, posameznik sprejema nasprotujoča sporočila, ki se nanašajo 

na določeno vlogo, posameznik istočasno nastopa v več vlogah, ki imajo nasprotujoče zahteve 

ali pričakovanja.«  

Raziskave so potrdile povezanost med konfliktom vlog in visoko stopnjo stresa (Bardhoshi, 

Schweinle in Duncan, 2014; Slivar, 2013). 

 

 

Nejasnost vloge 

 

Nejasnost vlog po Slivarju (2013) lahko nastane zaradi pomanjkljivo opisanih del in nalog, 

bodisi so napisani presplošno ali niso posodobljeni zaradi aktualnih sprememb v vodstvu šole 

ali v navodilih šolske politike. Nekatera delovna mesta so tudi bolj kompleksna, vloge pa 

zahtevnejše, zato je njihov seznam del in nalog do podrobnosti težje sestaviti.  

Nejasnost vlog se pojavi v primerih, v katerih primanjkuje ustreznih informacij za delo 

(Kovač in Javornik Krečič, 2014).   

Nejasnost ali dvoumnost vlog pomeni, da zaposleni nima predstave o tem, kaj se od njega 

pričakuje, in o obsegu, odgovornosti ter ciljih svojega dela pa tudi dela sodelavcev (Meško, 

2011, v Mesarec, 2014). 

Gray (1982, v Stephan, 2005) pravi, da gre pri nejasnosti vlog za pomanjkljivosti v jasnem 

vedenju glede svoje vloge in funkcij znotraj organizacije. 

Po Slivarju obstaja med nejasnostjo vlog in visokim nivojem stresa močna zveza. 

 

 

Preobremenjenost z vlogami 

 

Za preobremenjenost z vlogami gre, kadar ima posameznik v organizaciji več različnih vlog. 

To lahko pri njem izzove stisko zaradi pomanjkanja časa, lahko pa tudi zaradi ustreznega 

nastopanja v vseh vlogah.  

Preobremenjenost z vlogami je močan vir delovnega stresa (Slivar, 2013).   

 

 

Prevelika količina administrativnega dela, zaradi katerega je manj časa za drugo strokovno 

delo 

 

Sem uvrščam pisanje zapisnikov pedagoških konferenc, kolegijev, sej sveta šole in sveta 

staršev, poročil s sestankov, ki niso vezani na svetovalno delo, urejanje publikacije šole, 

obveščanje staršev o predavanjih in dogodkih na šoli, kuvertiranje ter pisanje naslovov in 

lepljenje znamk ob vpisu prvošolcev ter ob vpisu v srednjo šolo, fotokopiranje, pripravo anket 

za starše, pripravo plakatov ob dogodkih v šoli ipd.   

Vogrinc in Krek (2012) med glavnimi predlogi svetovalnih delavcev za spremembe pri 

nalogah svetovalne službe omenjata nujnost zmanjšanja preobilice administrativnega dela, 

zaradi katerega je ovirano strokovno delo z učenci.  
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Dodelitev del in nalog, ki nimajo zveze s svetovalnim delom 

 

Ta vir se delno prekriva s prejšnjim in s preobremenjenostjo z vlogami, gre pa poleg 

administrativnega dela, ki ni v povezavi s strokovnim delom, za spremstva, organizacije 

raznih prireditev, mentorstva, dežurstva v garderobah, na hodnikih, nadomeščanja ipd.  

Administrativno delo in druge nesvetovalne obveznosti, ki se mešajo s strokovnimi vlogami 

svetovalnih delavcev, so vir stresa ter nezadovoljstva (Burnham in Jackson, 2000; Kolodinsky 

et al., 2000, v Bardhoshi, Schweinle in Duncan, 2014).  

 

 

Časovni pritiski 

 

Ta vir se delno prekriva s preobremenjenostjo z vlogami in s pričakovanji glede časovnih 

pogojev dela. Gre za to, da je treba veliko dela opraviti v kratkem času, da preobremenjenost 

z vlogami pomeni hud časovni pritisk za delavca, kar je zelo stresno. Ne gre pa tukaj samo za 

dokončanje nalog v terminskem roku, temveč tudi za vsakodnevno kronično hitenje in 

pomanjkanje časa ter za stiske, ki jih prinašajo sprotne zahteve po spreminjanju načrtov, in za 

občutke nemoči ob spoznanjih, da bi moral biti na več kot enem kraju ob istem času.   

 

 

Pomanjkanje prostora in/ali pripomočkov za individualno delo z učenci 

 

Individualno delo z učenci zahteva miren, svetel in prostoren prostor. V njem morajo biti, 

poleg mize in stolov za učence ter svetovalnega delavca, tudi blazine za sproščanje ali 

izvajanje motoričnih aktivnosti in dovolj prostora za gibanje.  

Za različne metode in tehnike dela pa svetovalni delavec potrebuje tudi nekatere pripomočke 

(na primer papir, barvice, škarje, ravnila, lepilo, glino, lutke, knjige, peskovnik, pripomočke 

za delo z učenci z različnimi primanjkljaji, žoge, radio, razne igre itn.). Nekaj jih seveda lahko 

izdela tudi sam, nekatere pa je treba kupiti.  

Pomanjkanje primernega prostora pomeni za svetovalnega delavca stres, ker se mora ukvarjati 

z iskanjem prostora, tako pa porablja dragoceni čas za strokovno delo, pa tudi zaradi tega, ker 

ne more svojih pripomočkov ves čas nositi naokrog. Stresno je tudi spoznanje, da učencem, s 

katerimi dela, ne more omogočiti mirnega okolja, kjer ni motečih dejavnikov.  

 

 

Pomanjkanje administrativnega in/ali svetovalnega osebja na šoli 

 

Pomanjkanje osebja lahko pomeni vir stresa, saj je povezano z dodatno delovno 

preobremenjenostjo obstoječega osebja. 

 

 

Uporaba sodobne tehnologije pri administrativnem delu 

 

Dandanes je uporaba sodobne tehnologije že povsem običajna skoraj na vseh delovnih mestih. 

V večini primerov olajša delo zaposlenim. Lahko pa pomeni vir stresa, zlasti tistim delavcem, 

ki se težje prilagajajo spremembam in tehnološkim novostim. Vir stresa pomeni lahko tudi 

zaradi dejstva, saj raste število računalniških programov za dokumentiranje aktivnosti, ki pa 

ne zamenjujejo papirnatih oblik, ampak pomenijo še dodatno bazo za vpisovanje podatkov.  
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Kombiniranje svetovalnega dela z drugimi zadolžitvami 

 

Nekateri svetovalni delavci niso stoodstotno zaposleni na delovnem mestu svetovalnega 

delavca, ampak imajo na šoli še druge zadolžitve, npr. poučujejo kakšen predmet, so učitelji v 

podaljšanem bivanju, izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami ali 

so celo del uprave šole ali zaposleni v knjižnici. Menim, da je to kombiniranje zelo stresno, 

saj jih drugi zaposleni vseeno zaznavajo kot polne svetovalne delavce in tako se obračanje 

nanje kot na svetovalne delavce kaj hitro lahko vmeša v čas med drugo zadolžitvijo. 

 

Pomanjkanje možnosti za dodatno izobraževanje oziroma izpopolnjevanje 

 

Strokovno delo v svetovalni službi zahteva redno dodatno izobraževanje oziroma 

izpopolnjevanje, česar pa so svetovalni delavci deležni zelo malo ali skoraj nič. Po mojih 

izkušnjah se razlogi za to skrivajo v pomanjkanju sredstev in v naravnanosti vodstva šole. 

Bolj ko vodstvo šole zaznava strokovno delo svetovalne službe kot nujno in avtonomno 

strokovno strukturo v šoli, bolj verjetno je, da se bo trudilo iskati možnosti za dodatno 

izobraževanje.  

Večje možnosti strokovnega izpopolnjevanja ali dodatnega izobraževanja svetovalnemu 

delavcu sporočajo, da je njegovo delo cenjeno in nujno potrebno.  

Vogrinc in Krek (2012) povzemata svetovalne delavce iz svoje raziskave, da ti v okviru 

svojega dela pogrešajo več možnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje. 

 

 

Pomanjkanje možnosti za strokovno vodeno refleksijo svojega dela v obliki rednega 

obiskovanja supervizije 

 

Svetovalni delavci za svoj profesionalni in tudi osebni razvoj nujno potrebujejo mehanizem, 

ki jim omogoča redno strokovno refleksijo svojega dela. Ta obenem tudi zmanjšuje frustracije 

v njih, ki se nakopičijo med vsakodnevnim delom, krepi občutek strokovne kompetentnosti in 

omili obremenjenost zaradi težavnosti problematike. Vse omenjeno krepi kapacitete za 

obvladovanje stresa. 

Nekaj od naštetega lahko delavci dobijo s pogovorom s sodelavci, timskim delom, študijskimi 

skupinami in z intervizijo. Vsekakor pa se mi zdi, da je supervizija tista, ki je nujen 

mehanizem za redno strokovno vodeno refleksijo svojega dela.  

Žorga (1995, v Vec, 2012, str. 3) pravi, da je supervizija na področju pedagoških dejavnosti 

»posebna učna, razvojna in podporna metoda, ki omogoča učitelju, vzgojitelju in drugim 

delavcem v pedagoški praksi, da z integracijo praktičnih izkušenj in teoretičnega znanja 

prihajajo do novih osebnih in strokovnih spoznanj in si s tem izgrajujejo strokovno identiteto 

in kompetenco«.  

Supervizijo na področju socialnopedagoških dejavnosti pa lahko opredelimo »kot posebno 

učno, razvojno in podporno metodo, ki omogoča strokovnim delavcem, da preko lastnih 

delovnih izkušenj pridobivajo nova poklicna in osebna spoznanja« (Žorga, 1997, str. 18).  

 

Koboltova (1995, v Demšar, 2003) definira supervizijo kot posameznikovo refleksijo o tem, 

kar poklicno vidi, misli, čuti in dela z namenom, da se zave lastnih miselnih ter vedenjskih 

strategij, pridobi nove vidike, da vidi svoj delovni prostor obogaten z drugačnimi 

alternativami in da se zmore zavestno odločati za spremembe pri svojem delu.  
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Žorgova (1995, v Bogataj, 1997) o superviziji pravi, da nam pogled od zgoraj oziroma z 

distance omogoči drugačno gledanje na situacije, vsebine in dogodke. To vodi tudi v boljši 

vpogled ali novo razumevanje svojega dela.  

 

Šolski svetovalni delavci, ki so že bili deležni supervizije, zaznavajo manj stresa kot tisti, ki 

supervizije še niso bili deležni (Kovač, 2013).      

 

Fengler (2007) pa meni, da institucije, ki omogočajo supervizijo, pridobijo delavce, ki 

izboljšajo svojo poklicno kompetenco, uspešno sodelujejo, pravilno uravnavajo svoje 

obremenitve in ustrezneje postopajo s svojimi uporabniki.  

 

 

Pomanjkanje socialne podpore med sodelavci 

 

Občutek posameznika, da med zaposlenimi obstaja medsebojna podpora, ima velik vpliv na 

počutje in občutek pripadnosti kolektivu. Občutek medsebojnega zaupanja, iskrene 

pripravljenosti nudenja podpore, kadar bi jo potreboval, posameznika napolnjuje tudi z 

občutkom varnosti. 

Stephan (2005) pravi, da se podpora sodelavcev nanaša na občutek posameznika, da ima 

podporo in pomoč sodelavcev ter da med njimi obstaja prijeten odnos. 

Visoka stopnja socialne podpore lahko zagotovo ublaži marsikatero stresno situacijo. 

 

 

Pomanjkanje strokovne podpore med sodelavci 

 

Strokovna podpora se nanaša na možnosti, ki jih ustvarja kolektiv glede razprav o dilemah in 

problemih v zvezi s strokovnim delom. Strokovna podpora se nanaša tudi na medsebojno 

izmenjavo delovnih izkušenj in na posvetovanje ter tudi svetovanje v primerih negotovosti.   

 

 

Visoka stopnja formalizacije organizacije 

 

Formalizacija spada k dejavnikom organizacijske strukture šole. Pomeni hierarhičnost in 

avtoritarnost odnosov, pretirano spoštovanje pravil, uporabo nagrad in kazni. Pang (1996) je 

raziskoval povezanost odnosa učiteljev do šole in stopnje formalizacije šole ter ugotovil, da 

višja kot je formalizacija šole, slabši je odnos učiteljev do šole. Cooper, Dewe in O'Driscoll 

(2001) ugotavljajo, da ima okvirna formalizacija dela v glavnem pozitivne učinke na 

zaposlene, pretirana formalizacija pa je lahko v določenih poklicih celo škodljiva (v Slivar, 

2009).    

Visoka stopnja formalizacije dela delavce lahko utesnjuje in jim zmanjšuje občutek 

svobodnega odločanja o svojem delu ter kreativnost. 

 

 

Pomanjkanje možnosti odločanja pri strokovni organizaciji in delovanju svetovalne službe na 

šoli 

 

Ker je svetovalna služba strokovna služba šole, bi morala biti v svojem delovanju in 

odločitvah avtonomna. Strokovna organizacija dela bi morala biti v njenih rokah, kar pa 

pogosto ni tako. Kadar svetovalni delavec nima občutka kontrole nad svojim delom, občutka, 

da ima nadzor nad organizacijo delovanja svetovalne službe, in je zgolj izvrševalec nalog,  
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njegova delovna motiviranost usiha, v njem pa naraščata nemir in nezadovoljstvo ter se kopiči 

stres.    

 

 

Pomanjkanje spodbujanja občutka pomembnosti, kompetentnosti in občutka nadzora nad 

pomembnimi odločitvami svetovalnih delavcev s strani uprave šole     

 

Ta vir se delno prekriva s prejšnjim, saj je ravno vodstvo šole tisto, ki največkrat »kroji 

usodo« svetovalne službe. Če hoče vodstvo usmerjati odločitve in vplivati na strokovna 

ravnanja svetovalnih delavcev, potem zagotovo svetovalnemu delavcu odvzame del občutka 

pomembnosti ter kompetentnosti. To pa zagotovo povečuje stopnjo zaznanega stresa pri 

svetovalnem delavcu. 
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4 Skrb za obvladovanje stresa 

 
Skrb za obvladovanje poklicnega in organizacijskega stresa je na eni strani naloga 

posameznika, na drugi pa naloga organizacije.  

Posameznik sam skrbi za individualno psihohigieno in za telesno zdravje.  

Pri psihohigieni gre za niz preventivnih in kurativnih ukrepov proti zunanjim ter notranjim 

obremenitvam v življenju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s težavami drugih ljudi. Daumling 

(1968) kot naloge psihohigiene našteva ohranjanje duševnega zdravja, sproščeno življenje in 

spodbujanje osebnostnega zorenja (Fengler, 2007, str. 155). 

Za ohranjanje telesnega in duševnega ravnovesja ter s tem zdravja, kar zmanjšuje možnosti za 

škodljive vplive stresa, obstaja mnogo telesnih in duševnih tehnik ter pravil o zdravem načinu 

življenja.  

Pomemben vir, ki lahko tudi zelo pripomore k učinkovitejšemu obvladovanju stresa, je 

domače okolje. Posameznik lahko črpa iz odnosov s prijatelji in družinskimi člani ogromen 

vir razumevanja za svoje stiske, kar ga razbremenjuje ali mu vsaj omili pritiske, s katerimi se 

sooča.   

Tudi mreža socialnih stikov lahko deluje zelo podporno v smislu preventive pred škodljivimi 

posledicami stresa. 

 

Z organizacijsko skrbjo za obvladovanje stresa pa mislim na to, da organizacija načrtno 

poskrbi na eni strani za preventivo pred stresom, tako da ugotavlja in odpravlja vzroke zanj, 

na drugi strani pa za dejavnosti, preko katerih se delavci naučijo učinkovitih načinov 

obvladovanja stresa.  

K organizacijski skrbi za delavce v smislu preventive prištevam zlasti spremembe, h katerim 

organizacija stremi v smislu izboljšanja pogojev za delo, spremembe v stilu vodenja, 

spremembe ali zmanjševanje delovne obremenjenosti, razbremenitve nalog, ki niso v zvezi z 

delovnim mestom zaposlenega in pomenijo zanj pomanjkanje časa za prvotno strokovno delo, 

itn. 

Med preventivne oblike obvladovanja stresa svetovalnih delavcev na ravni organizacije se 

uvrščajo tudi: pogovor s sodelavci, timsko delo, študijske skupine, intervizija in supervizija. 

Vse oblike, vsaka na svoj način, ponujajo delavcu možnost, da v njihovih okvirih spregovori 

o težavah in dilemah, s katerimi se srečuje pri svojem strokovnem delu. S pomočjo 

sodelavcev izmenjuje izkušnje, s pomočjo supervizorja pa lažje naredi refleksijo svojega dela 

in se razbremeni pritiskov, povezanih z delom.  

Organizacija za svoje delavce, z namenom lažjega soočanja s stresom, lahko tudi organizira 

izobraževalne programe, na katerih se delavci naučijo učinkovite komunikacije, veščin za 

obvladovanje konfliktov, asertivnosti, učinkovitih tehnik obvladovanja stresa, tehnik 

obvladovanja jeze in tehnik sproščanja.        

Po Lorgerju (2009) naj bili ukrepi na organizacijski ravni usmerjeni v zmanjševanje bolniških 

odsotnosti z dela in fluktuacije ter zvišanje učinkovitosti ter kakovosti  dela. 

Michie (2002) pa govori o nekaterih organizacijskih intervencah, ki so uspešne v boju z 

delovnim stresom. Gre za razne treninge in organizacijske prijeme, ki povišujejo delavčevo 

sodelovanje pri reševanju problemov ter pri odločanju, ki povišujejo podporo in izboljšujejo 

komunikacijo med zaposlenimi.   
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5 Problem in cilj naloge 
 

Dosedanje raziskave na temo stresa svetovalnih delavcev v osnovni šoli v Sloveniji, ki pa jih 

je zelo malo, kažejo, da je stres pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli prisoten. Kovač 

(2012a; 2013) ugotavlja visoko raven (87,4 %) zaznavanja stresa med svetovalnimi delavci v 

osnovni šoli v severovzhodni Sloveniji. Javrhova (2014) pa izpostavlja razmere dela, na 

katere opozarjajo svetovalni delavci, kot so premalo strokovne podpore vodstva, 

preobremenjenost in čedalje več administracije, ter da kar 12 % svetovalnih delavcev poroča, 

da se težko ali se ne morejo zaščititi pred izgorevanjem.  

Z nalogo želim poglobiti in nadgraditi ugotovitve predhodnih raziskav. Raziskati želim 

zaznavanje stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli v vseh slovenskih regijah, pri čemer 

me zanimajo razlike med svetovalnimi delavci glede na delovne izkušnje, starost, smer 

izobrazbe, telesno aktivnost, uporabo sprostitvenih tehnik, izrabo prostega časa, lokacijo šole 

in možnost obiskovanja supervizije. 

Zanima me tudi, kako se svetovalni delavci spoprijemajo s stresom in morebiten vpliv izbire 

strategij spoprijemanja na nivo zaznanega stresa ter morebitne razlike med svetovalnimi 

delavci v spoprijemalnih strategijah glede na njihove delovne izkušnje in starost. 

Cilj naloge je raziskati poklicne in organizacijske dejavnike stresa ter intenzivnost njihovega 

zaznavanja kot virov stresa, vpliv njihovega zaznavanja na nivo zaznanega stresa in 

povezanost poklicnih ter organizacijskih virov s spoprijemalnimi strategijami.    

 

5.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
 

V skladu z zastavljenimi cilji se usmerjam na naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

 

1. Kako visoko raven stresa zaznavajo svetovalni delavci v osnovni šoli?  

 

2. Kateri poklicni in organizacijski viri stresa se povezujejo z zaznavanjem stresa? 

 

3. Na kakšne načine se svetovalni delavci spoprijemajo s stresom? 

 

4. Ali med svetovalnimi delavci v osnovni šoli obstajajo razlike v zaznavanju stresa glede na 

delovne izkušnje, starost, smer izobrazbe, lokacijo šole, možnost obiskovanja supervizije, 

telesno aktivnost, uporabo sprostitvenih tehnik in izrabo prostega časa?  

 

5. Ali med svetovalnimi delavci v osnovni šoli obstajajo razlike v strategijah spoprijemanja s 

stresom glede na delovne izkušnje in starost?   

 

6. Katere poklicne in organizacijske vire stresa zaznavajo svetovalni delavci intenzivno?  

  

Hipoteza 1 (H1): Svetovalni delavci zaznavajo visoko raven stresa.  

 

Hipoteza 2 (H2): Izbira strategij spoprijemanja je povezana z oceno zaznavanja poklicnih in 

organizacijskih virov stresa. 

 

Hipoteza 3 (H3): Zaznavanje različnih poklicnih in organizacijskih virov stresa vpliva na nivo 

zaznanega stresa. 

 

Hipoteza 4 (H4): Izbira strategij spoprijemanja vpliva na nivo zaznanega stresa. 
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6 Metoda 

 
Raziskavo sem izvedla z uporabo deskriptivne in kavzalno-neeksperimentalne metode 

pedagoškega raziskovanja. 

 
6.1 Opis vzorca 

 

Z naključnim izborom osnovnih šol v vseh slovenskih regijah sem izbrala 300 osnovnih šol, 

ki sem jim konec avgusta 2015 poslala anketne vprašalnike. V raziskavi je sodelovalo 170 

svetovalnih delavcev iz vseh slovenskih regij, starih od 26 do 63 let. Povprečna starost 

sodelujočih je 42,2 leta. 97,1 % sodelujočih je ženskega spola. Vzorec predstavlja 23,9 % 

populacije šolskih svetovalnih delavcev v Sloveniji.  

 

6.2 Merski instrumenti 
 

Podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom. Vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov.  

 

V prvi del vprašalnika sem uvrstila splošne podatke o sodelujočih in nekatere značilnosti šol.  

Vprašalnik je sestavljen iz 19 vprašanj oziroma postavk. Gre za značilnosti vzorca (spol, 

starost, smer izobrazbe, delovne izkušnje, družinski status, sprostitvene tehnike, telesna 

aktivnost, druženje s prijatelji, izraba prostega časa, iskanje pomoči zaradi simptomov stresa, 

jemanje zdravil za lajšanje simptomov stresa, doživljanje stresnosti svojega delovnega mesta,  

mnenje o stresnosti svojega poklica, dodatno izobraževanja) in značilnosti šole (velikost šole, 

lokacija šole, regija šole, število svetovalnih delavcev na šoli, možnost rednega obiskovanja 

supervizije). 

 

Nivo stresa sem merila z vprašalnikom, katerega avtor je Trevor Powell (1999). Sestavljen iz 

30 postavk, preko katerih se ocenjuje prisotnost znakov stresa. Prisotnost stresa se meri na 

lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »nikoli«, 5 pa »pogosto«. Rezultat skupnega seštevka 

odgovorov na trditve nam pove, kako močno določeno osebo ogroža stres. Rezultat nad 70 

točk je znak zaznavanja visokega nivoja stresa, rezultat med 51 in 70 točk je znak zaznavanja 

zmernega nivoja stresa, rezultat do 50 točk pa pomeni nizek nivo zaznanega stresa. Notranja 

konsistentnost vprašalnika, ki sem jo izmerila, je α = 0,907. 

 

Strategije soočanja s stresom sem merila z vprašalnikom COPE Brief, katerega avtor je 

Carver (2007). Sestavljen je iz 14 postavk strategij obvladovanja stresa: samozamotenje, 

sproščanje, aktivno soočanje, pozitivno prevrednotenje, zanikanje, načrtovanje, uporaba 

substanc, humor, uporaba čustvene podpore, sprejemanje, uporaba instrumentalne podpore, 

vera, vedenjska neaktivnost in samoobtoževanje. Vprašalnik ima 28 vprašanj, od katerih se na 

vsako posamično strategijo nanašata po dve vprašanji. Soočenje s stresom se meri na lestvici 

od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni »tega ne delam nikoli«, 2 pomeni »to delam redko«, 3 pomeni 

»to delam včasih«, 4 pa »to delam pogosto«. Zanesljivost so Cooper, Katona in Livingston 

(2008) preverjali po treh podskupinah: na problem usmerjene, na čustva usmerjene in ostale 

strategije. Notranja konsistentnost je bila zadovoljiva (α = 0,72, 0,84, 0,75) (Beton, 2010; 

Cooper, Katona in Livingston, 2008).  

 

Vprašalnik ocenjevanja poklicnih in organizacijskih virov stresa sem sestavila na podlagi 

ugotovitev iz literature (Bardhoshi, Schweinle in Duncan, 2014; Černigoj Sadar, 2002; Davis, 

2005; Fengler, 2007; Javrh, 2014; Kovač, 2013; Kovač in Javornik Krečič, 2014; Maslach in 
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Leiter, 2002; Resman, 1999; Slivar, 2009; Slivar, 2013; Stephan, 2005; Wilkerson in Bellini, 

2006, v Cervoni, 2011) in na podlagi lastnih izkušenj dela v svetovalni službi v osnovni šoli. 

Vprašalnik vsebuje 28 postavk, ki jih poimenujem »poklicni in organizacijski viri« stresa. Na 

koncu sem dodala možnost, da udeleženci raziskave sami navedejo vire stresa, ki niso zajeti 

med naštetimi. Vprašalnik meri intenzivnost virov stresa na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni »ni vir stresa«, 5 pa »je zelo močan vir stresa«. Za potrebe statistične analize 

odgovora 4 »je močan vir stresa« in 5 »je zelo močan vir stresa« obravnavam kot intenzivna 

vira stresa. Notranja konsistentnost vprašalnika, ki sem jo izmerila, je α = 0,907.  

 

 

6.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 

Raziskavo sem izvedla konec avgusta 2015. 300 naključno izbranim osnovnim šolam iz vseh 

regij Slovenije sem poslala anketne vprašalnike. Ker sem predvidevala, da je na nekaterih 

šolah več svetovalnih delavcev, sem vsaki šoli poslala dva vprašalnika. Priložila sem  

pisemsko ovojnico z znamko in svojim naslovom ter spremni dopis, v katerem sem opisala 

namen anketiranja in jih zaprosila za sodelovanje ter povratno pošto z izpolnjenimi 

vprašalniki. Do začetka septembra 2015 sem prejela nazaj 170 izpolnjenih in veljavnih anket.  

 

6.3.1 Statistična analiza 

 

Podatke sem obdelala in analizirala s pomočjo programov SPSS in EXCEL.  

 

Normalnost distribucije podatkov sem preverila s testom Kolmogorov-Smirnov. Podatki iz 

drugega in četrtega dela vprašalnika z naslovom »Nivo stresa« in »Viri stresa« so bili 

porazdeljeni normalno. Podatki, pridobljeni s tretjim delom vprašalnika z naslovom 

»Soočanje s stresom«, so bili porazdeljeni nenormalno. Zato sem jih normalizirala po metodi 

Blom (11.1. Priloga 1: Tabela 28).  

 

Za opis značilnosti vzorca in značilnosti šol, v katerih so svetovalni delavci iz vzorca 

zaposleni, zaznavanja nivoja stresa, strategij soočanja s stresom in zaznavanja poklicnih ter 

organizacijskih virov stresa sem uporabila mere deskriptivne statistike. Pri numeričnih 

spremenljivkah sem izračunala aritmetično sredino in standardno deviacijo, pri ostalih pa 

frekvence ter odstotke.  

 

Da bi dobila dimenzije strategij spoprijemanja in dimenzije poklicnih ter organizacijskih 

virov stresa, sem najprej naredila faktorsko analizo z metodo Principal Axis factoring (PAF). 

Za lažjo interpretacijo rezultatov pa sem naredila še pravokotno rotacijo (Varimax).  

 

Hipotezo 1 sem preverila z merami deskriptivne statistike in z izračunom t-preizkusa za 

aritmetično sredino.  

 

Hipotezo 2 sem preverjala s Pearsonovim koeficientom korelacije.  

 

Hipotezi 3 in 4 sem preverjala z multiplo regresijsko analizo. 

 

Odgovor na raziskovalno vprašanje 1 sem poiskala z merami deskriptivne statistike in z 

računom t-preizkusa za aritmetično sredino.  
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Odgovor na raziskovalno vprašanje 2 sem poiskala z računanjem Pearsonovega koeficienta 

korelacije.  

 

Odgovora na raziskovalni vprašanji 3 in 6 sem poiskala z merami deskriptivne statistike. 

 

Odgovora na raziskovalni vprašanji 4 in 5 sem poiskala z analizo variance z ustreznimi 

preizkusi post hoc (Tukey v primeru homogenosti varianc, Tamhane v primeru 

nehomogenosti varianc). Z Levenejevim testom sem preverjala homogenost varianc.  

 

Pri statističnem sklepanju sem upoštevala stopnjo tveganja 0,05.  

 

Rezultate sem prikazala v tabelah in grafih.  
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7 Rezultati in interpretacija 

 

7.1 Značilnosti vzorca  
 

V raziskavi je sodelovalo 97,1 % svetovalnih delavk in 2,9 % svetovalnih delavcev iz vseh 

slovenskih regij.  

Regijska zastopanost je neenakomerna, predvsem je zelo nizka udeleženost svetovalnih 

delavcev iz Zasavja (1,2 %).   

Razmerje med zastopanostjo zaposlenih v mestnih in podeželskih šolah je skoraj 

zanemarljivo, z majhno prednostjo zaposlenih na mestnih šolah (52,9 %).  

Prevladujejo delavci, zaposleni v šolah z več kot 350 učenci, ki jih je 63,3 %, ostali so v šolah 

z manj kot 350 učenci.  

 

 

 

 
 

Slika 6: Vzorec glede na spol 

 

 

Slika 6 prikazuje, da je večina (97,1 %) sodelujočih v raziskavi ženskega spola. Rezultat ne 

preseneča, saj je večina zaposlenih v osnovni šoli ženskega spola. Tudi v raziskavi Kovača 

(2012a) so prevladovale svetovalne delavke (98,6 %). Vogrinc in Krek (2012) poročata o 

podobnem razmerju med zastopanostjo žensk (96,6 %) in moških (3,4 %).  
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Slika 7: Vzorec glede na razporejenost po regijah 

 

 

Slika 7 prikazuje neenakomerno zastopanost po regijah. Največ sodelujočih (31,4 %) je iz 

osrednjeslovenske regije. Morda je to treba pripisati tudi temu, da je v tej regiji največ šol 

oziroma so bolj na gosto posejane, in slučajnostnemu izboru vzorca. Sledita gorenjska (11,2 

%) in podravska regija (10,7 %). Najmanj (1,2 %) sodelujočih prihaja iz zasavske regije.  

 

 

Slika 8: Vzorec glede na starost 

 

Slika 8 prikazuje, da je največ (37,1 %) sodelujočih starih od 31 do 40 let, najmanj (10,6 %) 

pa manj kot 30 let.  
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Slika 9: Vzorec glede na družinski status 

 

Slika 9 prikazuje, da 68,8 % sodelujočih živi v partnerstvu ali je poročenih z otroki, 14,2 % 

jih živi v partnerstvu brez otrok, 13,6 % je samskih in 3,6 % je samohranilcev.  

 

 

 
 

Slika 10: Vzorec glede na smer izobrazbe 

 

 

Slika 10 prikazuje, da je največ sodelujočih pedagogov (30,6 %), sledijo jim psihologi (28,2 

%), socialni pedagogi (15,9 %) in socialni delavci (14,1 %). 7,6 % je specialno-

rehabilitacijskih pedagogov, čisto malo (3,5 %) pa je drugih (npr. kombinacija psiholog – 

pedagog, kombinacija specialno-rehabilitacijski pedagog – logoped, logoped). Glede na 

raziskavo Vogrinca in Kreka (2012) se je razmerje strokovnih profilov v svetovalni službi v 

zadnjih letih rahlo spremenilo, in sicer delež pedagogov se je v zadnjih letih znižal za 15,3 %, 

delež socialnih delavcev pa za približno 7,1 %. Za 16 % je porastel delež psihologov, za 6,5 

% delež socialnih pedagogov in za 6,4 % delež specialno-rehabilitacijskih pedagogov. 
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Slika 11: Vzorec glede na število svetovalnih delavcev na šoli 

 

Slika 11 prikazuje, da je največ sodelujočih svetovalnih delavcev (39,4 %) zaposlenih na 

šolah, kjer sta zaposlena dva svetovalna delavca, sledi 36,5 % svetovalnih delavcev, ki so 

zaposleni na šolah z enim svetovalnim delavcem. 12,4 % zaposlenih je na šolah s tremi 

svetovalnimi delavci, 5,9 % zaposlenih je na šolah s štirimi svetovalnimi delavci, 2,9 %  je 

zaposlenih na šolah s petimi svetovalnimi delavci, 1,8 % je zaposlenih na šolah z osmimi 

svetovalnimi delavci in po 0,6 % je zaposlenih na šolah s sedmimi in devetimi svetovalnimi 

delavci.  

 

 

 
 

 

Slika 12: Vzorec glede na delovno dobo 

 

 

Slika 12 prikazuje, da je 38,8 % sodelujočih zaposlenih na delovnem mestu svetovalnega 

delavca od 6 do 18 let, 37,1 % jih je zaposlenih na tem delovnem mestu več kot 18 let in 24,1 

% jih je z do 5 let delovne dobe na delovnem mestu svetovalnega delavca.     
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Slika 13: Vzorec glede na možnost obiskovanja supervizije 

 

Slika 13 prikazuje, da 70,5 % sodelujočih nima možnosti obiskovanja supervizije.  

 

 

 

 

 
 

Slika 14: Vzorec glede na dodatno izobraževanje 

 

Slika 14 prikazuje, da se dodatno izobražuje 21,8 % sodelujočih, od tega 17,1 % z namenom 

strokovne izpopolnitve, 1,8 % z namenom zamenjave poklica in 2,9 % z drugim namenom 

(npr. psihoterapija, osebnostna rast, poučevanje psihologije).   

Rezultati me presenečajo v negativnem smislu, saj menim, da poklic svetovalnega delavca 

zahteva redno dodatno izpopolnjevanje ali vsaj občasno dodatno usposabljanje. Dodatno 

izobraževanje opremi svetovalnega delavca z dodatnimi znanji in posledično več poklicnimi 

kompetencami.  

Zagotovo je eden izmed pomembnejših razlogov za nizko udejstvovanje v izobraževanju 

pomanjkanje sredstev.   

Vprašanje pa je tudi, koliko svetovalni delavci glede na naravo zahtev organizacije sploh 

čutijo potrebo in motivacijo po dodatnem izobraževanju. Vendar Vogrinc in Krek (2012) v 

svojih povzetkih raziskave ugotavljata, da si svetovalni delavci želijo dodatnega 

izobraževanja. 
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Slika 15: Vzorec glede na druženje s prijatelji 

 

Slika 15 prikazuje, da se večina sodelujočih (92,2 %) redno druži s prijatelji. Rezultat je 

optimističen, saj pomeni redno druženje s prijatelji močan varovalni dejavnik pred škodljivimi 

vplivi stresa.  

 

 

 
            
           Slika 16: Vzorec glede na redno telesno aktivnost 

 

Slika 16 prikazuje, da je 76,5 % sodelujočih redno telesno aktivnih. Rezultat me ne preseneča 

in kaže na veliko ozaveščenost svetovalnih delavcev glede pomena skrbi za redno telesno 

aktivnost za ohranjanje dobre duševne ter telesne kondicije. 
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Slika 17: Vzorec glede na redno izvajanje sprostitvenih tehnik 

 

Slika 17 prikazuje, da redno izvaja sprostitvene tehnike 20,6 % sodelujočih. Rezultat me 

preseneča v negativnem smislu, saj sem pričakovala, da redno izvaja sprostitvene tehnike 

večina svetovalnih delavcev. Sprostitvene tehnike so eden izmed najmočnejših načinov za 

preventivo pred stresom. 

 

 

Slika 18: Vzorec glede na iskanje pomoči zaradi stresa 

 

Slika 18 prikazuje, da je pomoč zaradi simptomov stresa že kdaj poiskalo 20,5 % sodelujočih. 

Rezultat me ne preseneča, saj je skoraj enak deležu svetovalnih delavcev, ki zaznavajo visok 

nivo stresa (20,6 %). Nisem pa ugotavljala neposredne povezave, torej ali gre za iste 

svetovalne delavce, zastopane v obeh deležih.  

 

 

Slika 19: Vzorec glede na izrabo prostega časa v skladu s svojimi željami 

 

 

Slika 19 prikazuje, da 73,3% sodelujočih izrablja svoj prosti čas v skladu s svojimi željami, 

kar se mi zdi presenetljivo in hkrati dobro v smislu preventive pred stresom. 
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Slika 20: Vzorec glede na jemanje zdravil 

 

Slika 20 prikazuje, da 4,2 % sodelujočih redno jemlje zdravila za lajšanje simptomov stresa. 

Drugih raziskav za področje svetovalnih delavcev, ki bi omenjale medikamentozne ukrepe pri 

spoprijemanju s simptomi stresa, nisem našla.  

 

 

Slika 21: Vzorec glede na doživljanje stresnosti delovnega mesta  

 

Slika 21 prikazuje, da 74,1 % sodelujočih doživlja svoje delovno mesto kot stresno. Rezultat 

se mi zdi visok in primerljiv z raziskavo DeMata in Curcie (2004), ki sta ugotovila, da skoraj 

90 % svetovalnih delavcev svoje delo doživlja kot stresno.  
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Slika 22: Vzorec glede na mnenje glede stresnosti poklica 

 

Slika 22 prikazuje, da 91 % sodelujočih meni, da je poklic svetovalnega delavca stresen.  

 

 

7.2 Nivo stresa 
 

 

Slika 23: Nivo stresa – razporeditev rezultatov 

 

Slika 23 prikazuje, da največ sodelujočih (43,5 %) zaznava zmeren nivo stresa, 35,9 % nizek 

nivo stresa in 20,6 % visok nivo stresa.  

Rezultati v uporabljenem vprašalniku o nivoju stresa, ki se gibljejo v mejah zmernosti, 

pomenijo, da je stres pri svetovalnih delavcih prisoten in da simptomi niso zanemarljivi. Če 

poleg upoštevam še, da kar 20,6 % svetovalnih delavcev zaznava visok nivo stresa, kar 

upoštevajoč simptome v vprašalniku pomeni bodisi pogosto zaznavanje posamičnih 

simptomov zaradi stresa bodisi srednje pogosto zaznavanje več različnih simptomov zaradi 

stresa v zadnjih šestih mesecih, lahko rečem, da je rezultat primerljiv z raziskavo Huebnerja 

(1993), ki ugotavlja, da 25 % svetovalnih delavcev kaže znake visoke čustvene izčrpanosti.  
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7.3 Soočanje s stresom 
 

Tabela 2: Soočanje s stresom 

 

        N           M          SD           f 
 

 »pogosto 4« 

          % 
 

 »pogosto 4« 
 

Samozamotenje 170 2,45 0,93 47 13,82 

Aktivno soočanje 170 3,60 0,66 227 66,76 

Zanikanje 170 1,54 0,70 4 1,18 

Uporaba substanc 170 1,15 0,46 2 0,59 

Uporaba čustv. podpore 170 3,00 0,79 96 28,23 

Vedenjska neaktivnost 170 1,46 0,68 3 0,88 

Sproščanje 170 2,64 0,97 73 21,47 

Uporaba instr. podpore 170 3,03 0,83 109 32,06 

Pozitivno prevrednotenje 170 3,25 0,74 135 39,70 

Samoobtoževanje 170 2,19 0,81 18 5,29 

Načrtovanje 170 3,44 0,70 184 54,12 

Humor 170 2,66 0,89 61 17,94 

Sprejemanje 170 3,09 0,75 100 29,41 

Vera 170 1,76 0,99 32 9,41 

 

Rezultati povprečnih ocen pogostosti uporabe posameznih strategij kažejo, da je najpogosteje 

uporabljena strategija aktivno soočanje (M = 3,60). Sledijo načrtovanje (M = 3,44), pozitivno 

prevrednotenje (M = 3,25), sprejemanje (M = 3,09), uporaba instrumentalne podpore (M = 

3,03) in uporaba čustvene podpore (M = 3,00). Rezultati kažejo na to, da svetovalni delavci 

ob soočanju s stresorjem uporabljajo funkcionalne strategije spoprijemanja in da se aktivno 

usmerjajo na reševanje problema ter odstranjevanje ali omilitev stresne situacije. Tudi 

pozitivno prevrednotenje in sprejemanje sta funkcionalni strategiji, če posameznik ne ostaja le 

na nivoju redukcije negativnega stresa in pasivnega sprejemanja situacije. S tem, ko 

posameznik sprejme realnost situacije in čustveno prevrednoti svoje zaznavanje ter 

doživljanje iz negativnega v nevtralnega ali celo pozitivnega, lahko deluje izjemno varovalno 

v smislu ohranitve svojega telesnega in duševnega ravnotežja. Seveda pa to ne more veljati 

vedno in za vse situacije.   

Aktivno usmerjanje naporov za odstranjevanje stresorja pogosto uporabi 66,76 % svetovalnih 

delavcev, razmišljanje in načrtovanje o potrebnih korakih za rešitev problema pa pogosto 

uporabi 54,12 % svetovalnih delavcev.  
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7.4 Poklicni in organizacijski viri stresa 
 

Tabela 3: Poklicni in organizacijski viri stresa 

    N    M   SD                 f  
    intenziven vir stresa * 

              % 
  intenziven vir stresa * 

Težavnost delovne problematike 170 3,61 1,08 106 62,35 
Negotovost izidov dela in/ali 

zapoznela manifestacija pozitivnih 

učinkov dela 

170 3,02 1,01 56 32,94 

Odgovornost in skrb za druge ljudi 170 3,34 1,15 87 51,18 
Necenjenost poklica svetovalnega 

delavca 
170 2,74 1,28 54 31,76 

Komunikacija z vodstvom šole 170 2,40 1,25 38 22,35 
Komunikacija z učitelji 170 2,77 1,13 44 25,88 
Komunikacija z učenci 170 2,15 0,91 14 8,24 
Komunikacija s starši 170 3,21 1,06 64 37,65 
Previsoka pričakovanja in/ali 

zahteve učiteljev in staršev glede na 

znanja, ki jih imam 

170 2,64 1,14 42 24,71 

Previsoka pričakovanja in/ali 

zahteve učiteljev in staršev glede na 

delovne pogoje, ki jih imam 

170 2,91 1,14 57 33,53 

Previsoka pričakovanja učiteljev, 

staršev in vodstva šole glede hitrosti 

učinkov …pri delu z učenci z učno 

in/ali vedenjsko problematiko 

170 3,20 1,21 74 43,53 

Prevelika količina administrativnega 

dela … 
170 3,88 1,09 113 66,47 

Dodelitev del in nalog, ki nimajo 

zveze s svetovalnim delom 
170 3,32 1,29 84 49,41 

Časovni pritiski (več različnih nalog 

naenkrat – nujnost hitrega odločanja 

glede prioritetnih nalog) 

170 3,81 1,12 106 62,35 

Pomanjkanje prostora in/ali  

pripomočkov za individualno delo z 

učenci 

170 2,13 1,21 29 17,06 

Pomanjkanje administrativnega 

in/ali svetovalnega osebja na šoli 
170 2,52 1,31 40 23,53 

Uporaba sodobne tehnologije pri 

administrativnem delu 
170 1,93 1,09 16 9,41 

Kombiniranje svetovalnega dela z 

drugimi zadolžitvami (npr. 

poučevanje, OPB, dod. str.pomoč…) 

170 2,81 1,41 67 39,41 

Pomanjkanje možnosti za dodatno 

izobraževanje oziroma 

izpopolnjevanje 

170 2,19 1,09 22 12,94 

Pomanjkanje možnosti za strokovno 

vodeno refleksijo svojega dela 

(supervizija) 

170 2,71 1,28 53 31,18 

Pomanjkanje socialne podpore med 

sodelavci 
170 2,36 1,12 27 15,88 

Pomanjkanje strokovne podpore 

med sodelavci 
170 2,56 1,12 35 20,59 

Konfliktnost vlog 170 3,56 1,11 88 51,76 
Nejasnost vloge – brez jasnih 

navodil glede pričakovanj in … 
170 3,09 1,24 70 41,18 

Preobremenjenost z vlogami 170 3,61 1,15 100 58,82 
Visoka stopnja formalizacije 

organizacije (npr. avtoritarnost, 

hierarhičnost odnosov) 

170 2,25 1,12 25 14,71 

Pomanjkanje možnosti odločanja pri 

strokovni organizaciji in delovanju 

sv. sl. 

170 2,18 1,10 24 14,12 

Pomanjkanje spodbujanja občutka 

pomembnosti, kompetentnosti … 

strani uprave 

170 2,26 1,16 27 15,88 

*Za potrebe statistične analize odgovora 4 »je močan vir stresa« in 5 »je zelo močan vir 

stresa« obravnavam kot intenzivna vira stresa.   
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Rezultati kažejo, da noben od posameznih virov ne dosega povprečja M ≥ 4, kar bi pomenilo, 

da ga svetovalni delavci zaznavajo v povprečju intenzivno. Najvišje povprečne vrednosti po 

vrsti od najvišjega povprečja navzdol dosegajo naslednji viri: prevelika količina 

administrativnega dela (M = 3,88), časovni pritiski (M = 3,81), težavnost delovne 

problematike (M = 3,61) in preobremenjenost z vlogami (M = 3,61), konfliktnost vlog (M = 

3,56), odgovornost in skrb za druge ljudi (M = 3,34), dodelitev del, ki nimajo zveze s 

svetovalnim delom (M = 3,32), komunikacija s starši (M = 3,21), previsoka pričakovanja 

učiteljev, staršev in vodstva šole glede hitrosti učinkov ter rešitev pri delu z učenci z učno 

in/ali vedenjsko problematiko s povprečjem (M = 3,20), nejasnost vloge (M = 3,09) ter 

negotovost izidov dela in/ali zapoznela manifestacija pozitivnih učinkov dela s povprečjem 

(M = 3,02).  

Rezultati tudi kažejo na odstotek svetovalnih delavcev, ki ocenjujejo posamezne poklicne in 

organizacijske vire kot intenzivne. Rezultati se ujemajo z zgornjimi povprečji. Viri si od 

najbolj stresnih sledijo v naslednjem vrstnem redu: preveliko količino administrativnega dela 

intenzivno zaznava 66,47 % sodelujočih, sledijo časovni pritiski (62,35 %) in težavnost 

delovne problematike (62,35 %), preobremenjenost z vlogami (58,82 %), konfliktnost vlog 

(51,76 %) in odgovornost ter skrb za druge ljudi (51,18 %). Drugi viri so zastopani kot 

intenzivni z manj kot 50 % odgovorov svetovalnih delavcev.  

Spodbudno se mi zdi, da komunikacijo z učenci kot intenziven vir stresa zaznava le 8,24 % 

svetovalnih delavcev. Spodbudno se mi zdi zato, ker so ravno učenci tisti, s katerimi naj bi 

imeli svetovalni delavci največ interakcij pri svojem delu, in ker se mi zdi, da bi zaznavanje 

intenzivne stresnosti komunikacije z učenci delovalo močno oteževalno na motivacijo in 

uspešnost dela z njimi. 

  

Prvi trije najbolj stresni viri se na neki način prepletajo, pa tudi dodelitev del, ki nimajo zveze 

s svetovalnim delom. Po mojem mnenju ni slučaj, da se vsi štirje pojavljajo tako blizu skupaj. 

Preobremenjenost z vlogami je lahko posledica tudi prevelike količine administrativnega dela 

in dodelitve nesvetovalnih del, zaradi česar svetovalni delavec poleg strokovnega dela 

opravlja še veliko administrativnega ter drugega dela. Vse skupaj povzroča časovne pritiske, 

zaradi česar se delavec znajde v stiski in v stresni situaciji.  

Zmerna do intenzivna stresnost težavnosti delovne problematike, odgovornosti in skrbi za 

druge ljudi ter negotovosti izidov dela me ne presenečajo, saj gre za vire stresa, ki spadajo k 

samemu poklicu ter se jim je težko izogniti. 

Konfliktnost vlog je lahko povezana s preobremenjenostjo z vlogami, lahko pa stoji sama zase 

in se nanaša na nasprotujoče si zahteve, ki prihajajo od sodelavcev ali vodstva ali so v 

nasprotju s strokovnim mnenjem svetovalnega delavca. 

Komunikacija s starši je lahko povezana s previsokimi pričakovanji staršev glede hitrosti 

učinkov in rešitev pri delu z učenci z učno in/ali vedenjsko problematiko. Podobno ugotavlja 

Kovač (2012a), da je najbolj stresno delo s starši otrok, ki imajo vedenjske težave. 
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7.5 Strategije spoprijemanja, poklicni in organizacijski viri stresa (faktorska 

analiza) 
 

Strategije spoprijemanja (faktorska analiza) 

 

Da bi dobila dimenzije strategij, sem naredila faktorsko analizo z metodo Principal Axis 

factoring (PAF). Za lažjo interpretacijo rezultatov sem naredila še pravokotno rotacijo 

(Varimax). Pri določanju števila faktorjev sem se opirala na naslednje kriterije: a) lastne 

vrednosti nad 1, b) izrazito višje lastne vrednosti, kar je razvidno iz diagrama lastnih 

vrednosti, in c) delež pojasnjene variance vsaj 50 %.  

 

V faktorski model sem izmed 14 strategij vključila deset, naslednje štiri pa sem izločila: 

uporaba substanc, vera, sproščanje in samoobtoževanje. 

 

Tabela 4: Strategije spoprijemanja – komunalitete 

  
Začetne 

vrednosti 

Izluščene 

vrednosti 

SAMOZAMOTENJE 0,167 0,23 

AKTIVNO SOOČANJE 0,288 0,368 

ZANIKANJE 0,286 0,475 

UPORABA ČUSTVENE PODPORE 0,595 0,722 

VEDENJSKA NEAKTIVNOST 0,269 0,356 

UPORABA INSTRUMENTALNE 

PODPORE 0,589 0,771 

POZITIVNO PREVREDNOTENJE 0,334 0,397 

NAČRTOVANJE 0,45 0,573 

HUMOR 0,281 0,341 

SPREJEMANJE 0,428 0,53 

 

 

Komunalitete povedo, kolikšen delež pojasnjene variance posamezne spremenljivke je zajet v 

faktorskem modelu. Zaželene so vrednosti, ki so čim bližje 1. Najnižjo vrednost komunalitet 

zasledim pri strategiji samozamotenje (0,23), kar je še sprejemljiva vrednost, da jo obdržim v 

faktorskem modelu. 
 
 

  



68 
 

 
 

Slika 24: Strategije spoprijemanja – diagram lastnih vrednosti 
 

Slika 24 prikazuje diagram lastnih vrednosti, ki se prelomi pri treh komponentah, torej je 

smiselno deset strategij obravnavati v sklopu treh faktorjev. Kriterij, ki mu skušam slediti pri 

določanju števila faktorjev, je tudi lastna vrednost in kot lahko razberem iz Tabele 5, imajo 

prav tako tri komponente lastno vrednost, višjo od 1.  

 

Tabela 5: Strategije spoprijemanja– delež pojasnjene variance 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Izluščene lastne vrednosti Lastne vrednosti po rotaciji 

Skupaj 
% 

variance 

Kumulativa 

% 
Skupaj 

% 

variance 

Kumulativa 

% 
Skupaj 

% 

variance 

Kumulativa 

% 

1 2,73 27,28 27,28 2,28 22,79 22,79 1,86 18,63 18,63 

2 1,89 18,91 46,19 1,28 12,84 35,64 1,62 16,17 34,79 

3 1,59 15,94 62,13 1,20 11,99 47,62 1,28 12,83 47,62 

4 0,85 8,49 70,62             

5 0,71 7,14 77,75             

6 0,63 6,29 84,04             

7 0,52 5,21 89,25             

8 0,45 4,50 93,75             

9 0,40 3,96 97,72             

10 0,23 2,29 100,00             

 

Delež pojasnjene variance s tremi faktorji znaša 47,6 %, kar je le nekoliko nižje od kriterija 

50 %, ki sem si ga postavila. S prvim faktorjem se pojasni 22,8 % variance spremenljivk, po 

pravokotni rotaciji pa se delež nekoliko zniža (18,6 %). Z drugim faktorjem se pojasni 12,8 % 

variance, po rotaciji pa se dvigne na 16,2 %. S tretjim faktorjem se pojasni 12,0 % variance, 

po rotaciji pa 12,8 %. Rotacija torej ni bistveno vplivala na delež pojasnjene variance 

spremenljivk po posameznih faktorjih. 
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Tabela 6: Strategije spoprijemanja– faktorska struktura po pravokotni rotaciji 

  

Faktor 

Pozitiven 

pristop k 
reševanju 

problema 

Iskanje 
podpore 

Neaktivnost 

SPREJEMANJE 0,72 0,107 0,026 

NAČRTOVANJE 0,675 0,299 -0,168 

POZITIVNO PREVREDNOTENJE 0,604 -0,013 0,177 

HUMOR 0,497 -0,079 0,296 

AKTIVNO SOOČANJE 0,496 0,183 -0,298 

UPORABA INSTRUMENTALNE 

PODPORE 0,108 0,871 -0,006 

UPORABA ČUSTVENE PODPORE 0,125 0,829 0,138 

ZANIKANJE 0,053 -0,005 0,687 

VEDENJSKA NEAKTIVNOST 0,035 -0,035 0,594 

SAMOZAMOTENJE -0,004 0,169 0,449 

 

Na prvem faktorju imajo močne uteži naslednje strategije: sprejemanje, načrtovanje, 

pozitivno prevrednotenje, humor in aktivno soočanje. Skupna značilnost teh strategij je 

pozitiven pristop k reševanju problema. Na drugem faktorju imata močne uteži naslednji 

strategiji: uporaba instrumentalne podpore in uporaba čustvene podpore. Skupna značilnost 

teh strategij je iskanje podpore. Na tretjem faktorju imajo močne uteži zanikanje, vedenjska 

neaktivnost in samozamotenje. Skupna značilnost teh strategij je neaktivnost. 

 

Poklicni in organizacijski viri stresa (faktorska analiza) 

Da bi dobila dimenzije poklicnih in organizacijskih virov stresa, sem naredila faktorsko 

analizo z metodo Principal Axis factoring (PAF). Za lažjo interpretacijo rezultatov sem 

naredila še pravokotno rotacijo (Varimax). Pri določanju števila faktorjev sem se opirala na 

naslednje kriterije: a) lastne vrednosti nad 1, b) izrazito višje lastne vrednosti, kar je razvidno 

iz diagrama lastnih vrednosti, in c) delež pojasnjene variance vsaj 50 %.  

V faktorski model sem izmed 28 postavk vključila 25, naslednje tri pa sem izločila: težavnost 

delovne problematike, necenjenost poklica svetovalnega delavca, previsoka pričakovanja 

in/ali zahteve učiteljev ter staršev glede na znanja, ki jih imam.  
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Tabela 7: Poklicni in organizacijski viri stresa – komunalitete 

  Začetne vrednosti Izluščene vrednosti 

41. Negotovost izidov dela in/ali zapoznela manifestacija 

pozitivnih učinkov dela 0,35 0,26 

42. Odgovornost in skrb za druge ljudi 0,33 0,23 

44. Komunikacija z vodstvom šole 0,60 0,64 

45. Komunikacija z učitelji 0,48 0,41 

46. Komunikacija z učenci 0,32 0,32 

47. Komunikacija s starši učencev 0,47 0,80 

49. Previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in 
staršev glede na delovne pogoje  

0,46 0,41 

50. Previsoka pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva 

šole glede hitrosti učinkov in rešitev pri delu z učenci z 

učno in/ali vedenjsko problematiko 0,47 0,44 

51. Prevelika količina administrativnega dela, zaradi 

katerega je manj časa za drugo strokovno delo 
0,51 0,46 

52. Dodelitev del in nalog, ki nimajo zveze s svetovalnim 

delom 0,64 0,60 

53. Časovni pritiski (več različnih nalog naenkrat – 

nujnost hitrega odločanja glede prioritetnih nalog) 
0,53 0,56 

54. Pomanjkanje prostora in/ali pripomočkov za 
individualno delo z učenci 0,35 0,41 

55. Pomanjkanje administrativnega in/ali svetovalnega 
osebja na šoli 0,39 0,36 

56. Uporaba sodobne tehnologije pri administrativnem 

delu 0,30 0,23 

57. Kombiniranje svetovalnega dela z drugimi 

zadolžitvami 0,40 0,34 

58. Pomanjkanje možnosti za dodatno izobraževanje 

oziroma izpopolnjevanje 0,46 0,56 

59. Pomanjkanje možnosti za strokovno vodeno 

refleksijo svojega dela v obliki rednega obiskovanja 

supervizije 
0,47 0,38 

60. Pomanjkanje socialne podpore med sodelavci 
0,65 0,69 

61. Pomanjkanje strokovne podpore med sodelavci 
0,66 0,77 

62. Konfliktnost vlog – soočenje z nesprejemljivimi 
zahtevami s strani več sodelavcev ali z zahtevami, ki 

nasprotujejo prepričanjem svet. delavca 0,58 0,62 

63. Nejasnost vloge – brez jasnih navodil glede 

pričakovanj in odgovornosti na delovnem mestu 
0,42 0,35 

64. Preobremenjenost z vlogami 0,53 0,53 

65. Visoka stopnja formalizacije organizacije (npr. 

avtoritarnost, hierarhičnost odnosov) 0,57 0,55 

66. Pomanjkanje možnosti odločanja pri strokovni 

organizaciji in delovanju svetovalne službe na šoli 
0,64 0,64 

67. Pomanjkanje spodbujanja občutka pomembnosti, 
kompetentnosti in občutka nadzora nad pomembnimi 

odločitvami svetovalnih delavcev s strani uprave šole 
0,71 0,74 
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Komunalitete povedo, kolikšen delež pojasnjene variance posamezne spremenljivke je zajet v 

faktorskem modelu. Zaželene so vrednosti, ki so čim bližje 1. Najnižjo vrednost komunalitet 

zasledim pri virih odgovornost in skrb za druge ljudi (0,23) ter uporaba sodobne tehnologije 

pri administrativnem delu (0,23), kar je še sprejemljiva vrednost, da ju obdržim v faktorskem 

modelu. 

 

 

 

 

Slika 25: Poklicni in organizacijski viri – diagram lastnih vrednosti 
 

Slika 25 prikazuje diagram lastnih vrednosti, ki se prelomi pri petih komponentah, torej je 

smiselno 25 virov obravnavati v sklopu petih faktorjev. Kriterij, ki mu skušam slediti pri 

določanju števila faktorjev, je tudi lastna vrednost in kot lahko razberem iz Tabele 8, ima prav 

tako pet komponent lastno vrednost, višjo od 1. 
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Tabela 8: Poklicni in organizacijski viri stresa – delež pojasnjene variance 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Izluščene lastne vrednosti Lastne vrednosti po rotaciji 

Skupaj % variance 
Kumulativa 

% 
Skupaj % variance 

Kumulativa 

% 
Skupaj % variance 

Kumulativa 

% 

1 7,59 30,36 30,36 7,11 28,44 28,44 3,85 15,41 15,41 

2 2,21 8,86 39,22 1,76 7,03 35,47 2,97 11,89 27,30 

3 1,86 7,44 46,65 1,38 5,52 40,99 1,99 7,95 35,24 

4 1,58 6,31 52,97 1,17 4,68 45,67 1,92 7,70 42,94 

5 1,27 5,09 58,06 0,88 3,50 49,17 1,56 6,23 49,17 

6 1,03 4,12 62,17             

7 0,94 3,75 65,92             

8 0,89 3,58 69,49             

9 0,83 3,32 72,82             

10 0,75 3,00 75,81             

11 0,64 2,57 78,38             

12 0,58 2,33 80,71             

13 0,56 2,25 82,96             

14 0,53 2,11 85,07             

15 0,52 2,09 87,16             

16 0,49 1,98 89,13             

17 0,44 1,75 90,89             

18 0,41 1,64 92,53             

19 0,39 1,57 94,10             

20 0,35 1,38 95,47             

21 0,29 1,15 96,62             

22 0,25 1,01 97,62             

23 0,23 0,92 98,54             

24 0,19 0,76 99,30             

25 0,18 0,70 100,00             

 

Delež pojasnjene  variance s petimi faktorji  znaša 49,2 %, kar je le nekoliko nižje od kriterija 

50 %, ki sem si ga postavila. S prvim faktorjem se pojasni 28,4 % variance spremenljivk, po 

pravokotni rotaciji pa se delež zniža (15,4 %). Z drugim faktorjem se pojasni 7 % variance, po 

rotaciji pa se delež dvigne na 11,9 %. S tretjim faktorjem se pojasni 5,5 % variance, po 

rotaciji pa se delež dvigne na 8 %. S četrtim faktorjem se pojasni 4,7 % variance, po rotaciji 

pa se delež dvigne na 7,7 %. S petim faktorjem se pojasni 3,5 % variance, po rotaciji pa se 

delež dvigne na 6,2 %.  
 

 

 

 

 



73 
 

Tabela 9: Poklicni in organizacijski viri stresa – faktorska struktura po pravokotni rotaciji 

  

Faktor 

Delovna 

obremenjenost 

Pomanjkanje 

možnosti 
odločanja o 

delovanju 

svet. službe 

Pogoji dela 
Pomanjkanje 

podpore 
Komunikacija 

53. Časovni pritiski  
0,73 0,09 0,12 0,04 0,06 

64. Preobremenjenost z vlogami 0,70 0,15 0,10 0,04 0,12 

51. Prevelika količina administrativnega dela 
0,62 0,01 0,27 -0,03 0,02 

62. Konfliktnost vlog  
0,60 0,19 -0,13 0,35 0,29 

52. Dodelitev del in nalog, ki nimajo zveze s svetovalnim 

delom 0,58 0,38 0,35 0,00 -0,04 

50. Previsoka pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva šole 

glede hitrosti učinkov ter rešitev pri delu z učenci z učno in/ali 

vedenjsko problematiko 
0,50 0,23 0,15 0,25 0,22 

63. Nejasnost vloge – brez jasnih navodil glede pričakovanj in 
odgovornosti na delovnem mestu 0,43 0,26 0,17 0,27 0,02 

41. Negotovost izidov dela in/ali zapoznela manifestacija 

pozitivnih učinkov dela 0,43 0,13 0,04 0,21 0,13 

42. Odgovornost in skrb za druge ljudi 0,42 0,01 -0,05 0,17 0,14 

57. Kombiniranje svetovalnega dela z drugimi zadolžitvami 
0,42 0,16 0,35 0,12 -0,02 

49. Previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in staršev 

glede na delovne pogoje (časovne in prostorske možnosti) 
0,39 0,16 0,33 0,26 0,25 

67. Pomanjkanje spodbujanja občutka pomembnosti, 

kompetentnosti in občutka nadzora nad pomembnimi 

odločitvami svetovalnih delavcev s strani uprave šole 
0,09 0,81 0,10 0,22 0,09 

66. Pomanjkanje možnosti odločanja pri strokovni organizaciji 
in delovanju svetovalne službe na šoli 0,03 0,73 0,22 0,24 0,10 

44. Komunikacija z vodstvom šole 0,30 0,72 -0,01 -0,05 0,17 

65. Visoka stopnja formalizacije organizacije (npr. 

avtoritarnost, hierarhičnost odnosov) 0,20 0,68 0,08 0,18 0,06 

58. Pomanjkanje možnosti za dodatno izobraževanje oziroma 

izpopolnjevanje 0,07 0,05 0,69 0,21 0,18 

54. Pomanjkanje prostora in/ali pripomočkov za individualno 

delo z učenci -0,03 0,04 0,63 -0,05 0,08 

55. Pomanjkanje administrativnega in/ali svetovalnega osebja 
na šoli 0,37 0,22 0,40 -0,07 0,07 

59. Pomanjkanje možnosti za strokovno vodeno refleksijo 

svojega dela v obliki rednega obiskovanja supervizije 
0,34 0,23 0,40 0,22 0,01 

56. Uporaba sodobne tehnologije pri administrativnem delu 
0,26 0,03 0,40 0,04 -0,08 

61. Pomanjkanje strokovne podpore med sodelavci 0,24 0,20 0,14 0,79 0,16 

60. Pomanjkanje socialne podpore med sodelavci 0,14 0,26 0,07 0,76 0,16 

47. Komunikacija s starši učencev 0,18 -0,02 0,09 0,11 0,87 

46. Komunikacija z učenci 0,05 0,25 0,13 0,10 0,48 

45. Komunikacija z učitelji 0,27 0,35 -0,02 0,19 0,42 
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Na prvem faktorju imajo močne uteži naslednji poklicni in organizacijskih viri stresa: časovni 

pritiski, preobremenjenost z vlogami, prevelika količina administrativnega dela, konfliktnost 

vlog, dodelitev del in nalog, ki nimajo zveze s svetovalnim delom, previsoka pričakovanja 

učiteljev, staršev in vodstva šole glede hitrosti učinkov ter rešitev pri delu z učenci z učno 

in/ali vedenjsko problematiko, nejasnost vloge, negotovost izidov dela in/ali zapoznela 

manifestacija pozitivnih učinkov dela, odgovornost in skrb za druge ljudi, kombiniranje 

svetovalnega dela z drugimi zadolžitvami, previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev ter 

staršev glede na delovne pogoje. Skupna značilnost teh virov je delovna obremenjenost.  

Na drugem faktorju imajo močne uteži naslednji viri: pomanjkanje spodbujanja občutka 

pomembnosti, kompetentnosti in občutka nadzora nad pomembnimi odločitvami svetovalnih 

delavcev s strani uprave šole, pomanjkanje možnosti odločanja pri strokovni organizaciji in 

delovanju svetovalne službe na šoli, komunikacija z vodstvom šole in visoka stopnja 

formalizacije organizacije (npr. avtoritarnost, hierarhičnost odnosov). Skupna značilnost teh 

virov je pomanjkanje možnosti odločanja o delovanju svetovalne službe. 

Na tretjem faktorju imajo močne uteži naslednji viri: pomanjkanje možnosti za dodatno 

izobraževanje oziroma izpopolnjevanje, pomanjkanje prostora in/ali pripomočkov za 

individualno delo z učenci, pomanjkanje administrativnega in/ali svetovalnega osebja na šoli, 

pomanjkanje možnosti za strokovno vodeno refleksijo svojega dela v obliki rednega 

obiskovanja supervizije in uporaba sodobne tehnologije pri administrativnem delu. Skupna 

značilnost teh virov so pogoji dela.  

Na četrtem faktorju imata močne uteži naslednja vira: pomanjkanje strokovne podpore med 

sodelavci in pomanjkanje socialne podpore med sodelavci. Skupna značilnost teh virov je 

pomanjkanje podpore. 

Na petem faktorju imajo močne uteži naslednji viri: komunikacija s starši učencev, 

komunikacija z učenci in komunikacija z učitelji. Skupna značilnost teh virov je komunikacija. 

 

Pri nekaterih spremenljivkah se kaže bipolarnost, kar pomeni, da imajo višje faktorske uteži 

(več kot 0,3) na dveh faktorjih. To se kaže pri sedmih spremenljivkah, pri eni spremenljivki 

pa so take uteži celo na treh faktorjih. To kaže na nekoliko nejasno faktorsko strukturo.  
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7.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja in preverjanje hipotez   
 

Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako visoko raven stresa zaznavajo svetovalni delavci v osnovni 

šoli?  

Z rezultatom glede nivoja zaznanega stresa, ki je prikazan v Tabeli 21: Nivo stresa in na Sliki 

23: Nivo stresa – razporeditev rezultatov, lahko odgovorim na raziskovalno vprašanje št. 1, da 

svetovalni delavci zaznavajo zmerno raven stresa. Na to kažeta dobljena povprečna vrednost 

ravni stresa (M = 58,1; p < 0,001) pa tudi porazdelitev rezultatov, po kateri največ svetovalnih 

delavcev (43,5 %) zaznava zmeren nivo stresa, 35,9 % nizek nivo stresa in 20,6 % visok nivo 

stresa. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kateri poklicni in organizacijski viri stresa se povezujejo z 

zaznavanjem stresa?  

 

Tabela 10: Povezanost zaznavanja stresa s posamičnimi poklicnimi in organizacijskimi viri 

stresa 

    Nivo stresa 

40. Težavnost delovne problematike  
r 0,219 

p 0,004 

41. Negotovost izidov dela in/ali zapoznela manifestacija 

pozitivnih učinkov dela 

r 0,359 

p < 0,0001 

42. Odgovornost in skrb za druge ljudi 
r 0,256 

p 0,001 

43. Necenjenost poklica svetovalnega delavca 
r 0,232 

p 0,002 

44. Komunikacija z vodstvom šole 
r 0,238 

p 0,002 

45. Komunikacija z učitelji 
r 0,228 

p 0,003 

46. Komunikacija z učenci 
r 0,259 

p 0,001 

47. Komunikacija s starši učencev 
r 0,305 

p < 0,0001 

48. Previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in 

staršev glede na znanja, ki jih imam 

r 0,36 

p < 0,0001 

49. Previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in 
staršev glede na delovne pogoje  

r 0,421 

p < 0,0001 
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50. Previsoka pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva 

šole glede hitrosti učinkov ter rešitev pri delu z učenci z 
učno in/ali vedenjsko problematiko 

r 0,426 

p < 0,0001 

51. Prevelika količina administrativnega dela, zaradi 
katerega je manj časa za drugo strokovno delo 

r 0,285 

p < 0,0001 

52. Dodelitev del in nalog, ki nimajo zveze s svetovalnim 

delom 

r 0,285 

p < 0,0001 

53. Časovni pritiski 
r 0,395 

p < 0.0001 

54. Pomanjkanje prostora in/ali pripomočkov za 
individualno delo z učenci 

r 0,118 

p 0,125 

55. Pomanjkanje administrativnega in/ali svetovalnega 

osebja na šoli 

r 0,227 

p 0,003 

56. Uporaba sodobne tehnologije pri administrativnem 

delu 

r 0,301 

p < 0,0001 

57. Kombiniranje svetovalnega dela z drugimi 
zadolžitvami 

r 0,228 

p 0,003 

58. Pomanjkanje možnosti za dodatno izobraževanje 

oziroma izpopolnjevanje 

r 0,23 

p 0,003 

59. Pomanjkanje možnosti za strokovno vodeno 

refleksijo svojega dela v obliki rednega obiskovanja 
supervizije 

r 0,303 

p < 0,0001 

60. Pomanjkanje socialne podpore med sodelavci 
r 0,099 

p 0,197 

61. Pomanjkanje strokovne podpore med sodelavci 
r 0,269 

p < 0,0001 

62. Konfliktnost vlog – soočenje z nesprejemljivimi 

zahtevami s strani več sodelavcev ali z zahtevami, ki 

nasprotujejo prepričanjem svet. delavca 

r 0,296 

p < 0,0001 

63. Nejasnost vloge – brez jasnih navodil glede 
pričakovanj in odgovornosti na delovnem mestu 

r 0,269 

p < 0,0001 

64. Preobremenjenost z vlogami 
r 0,377 

p < 0,0001 

65. Visoka stopnja formalizacije organizacije 
r 0,281 

p < 0,0001 

66. Pomanjkanje možnosti odločanja pri strokovni 
organizaciji in delovanju svetovalne službe na šoli 

r 0,199 

p 0,009 

67. Pomanjkanje spodbujanja občutka pomembnosti, 
kompetentnosti in občutka nadzora nad pomembnimi 

odločitvami svetovalnih delavcev s strani uprave šole 

r 0,193 

p 0,012 

 

Analiza rezultatov kaže, da je Pearsonov korelacijski koeficient pri vseh virih stresa pozitiven, 

kar pomeni, da obstaja povezanost med viri stresa in nivojem zaznanega stresa.  

Vsi viri, razen štirih (pomanjkanje prostora in/ali pripomočkov za individualno delo z učenci, 

pomanjkanje socialne podpore med sodelavci, pomanjkanje možnosti odločanja pri strokovni 

organizaciji in delovanju svetovalne službe, pomanjkanje spodbujanja občutka pomembnosti, 

kompetentnosti in občutka nadzora nad pomembnimi odločitvami svetovalnih delavcev s 

strani uprave šole), ki imajo neznatno povezanost z nivojem stresa, imajo vsaj šibko 

povezanost z nivojem zaznanega stresa.  
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Najmočneje pa je nivo stresa povezan tremi viri stresa, s previsokimi pričakovanji učiteljev, 

staršev in vodstva šole glede hitrosti učinkov ter rešitev pri delu z učenci z učno in/ali 

vedenjsko problematiko (r = 0,426; p < 0,0001), s previsokimi pričakovanji in/ali zahtevami 

učiteljev in staršev glede na delovne pogoje (r = 0,421; p < 0,0001) in s časovnimi pritiski (r = 

0,40; p < 0,0001). Med spremenljivkami gre za srednje močno povezanost. 

Bolj stresno kot svetovalni delavci ocenjujejo pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva glede 

hitrosti učinkov ter rešitev pri delu z učenci z učno in/ali vedenjsko problematiko, višji je nivo 

stresa, ki ga zaznavajo. Prav tako velja za pričakovanja učiteljev in staršev glede na delovne 

pogoje ter za časovne pritiske. Časovne pritiske pravzaprav vsebujeta tudi prva dva omenjena 

vira tako da lahko posplošim, da bolj stresno kot ocenjujejo svetovalni delavci časovne 

pritiske, večji nivo stresa zaznavajo. 

Za šibko povezanost z nivojem stresa pa gre pri vseh ostalih virih (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65).  

 

Raziskovalno vprašanje 3: Na kakšne načine se svetovalni delavci spoprijemajo s stresom? 

Rezultati v Tabeli 2: Soočanje s stresom kažejo, da je najpogosteje uporabljena strategija 

aktivno soočanje s povprečjem 3,60. Po vrstnem redu ji sledijo naslednje strategije: 

načrtovanje s povprečjem 3,44, pozitivno prevrednotenje s povprečjem 3,25, sprejemanje s 

povprečjem 3,09, uporaba instrumentalne podpore s povprečjem 3,03, uporaba čustvene 

podpore s povprečjem 3,00, humor s povprečjem 2,66, sproščanje s povprečjem 2,64, 

samozamotenje s povprečjem 2,45 in samoobtoževanje s povprečjem 2,19. Nikoli ali redko 

uporabljajo substance, vedenjsko neaktivnost, zanikanje in vero. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali med svetovalnimi delavci v osnovni šoli obstajajo razlike v 

zaznavanju stresa glede na delovne izkušnje, starost, smer izobrazbe, lokacijo šole, možnost 

obiskovanja supervizije, telesno aktivnost, uporabo sprostitvenih tehnik in izrabo prostega 

časa? 

 

Tabela 11: Razlike v nivoju zaznanega stresa glede na delovne izkušnje 

  M SD 
F (Levenov 

preizkus) 
p F p 

Do 5 let (N = 41) 55,8 14,56 

0,584 0,559 0,651  0,523  
Od 6 do 18 let (N = 66) 58,2 16,77 

Več kot 18 let (N = 63) 59,4 15,87 

Skupaj (N = 170) 58,1 15,90 

 

Rezultati kažejo na to, da ni razlik med nivojem zaznavanja stresa svetovalnih delavcev glede 

na dolžino delovne dobe. Rezultati drugih raziskav tudi ne dajejo enotnega odgovora glede 

razlik v zaznavanju stresa med svetovalnimi delavci z različno dolgimi delovnimi izkušnjami 

(Kovač, 2012a).  
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Tabela 12: Razlike v nivoju zaznanega stresa glede na starost 

  M SD 

F 

(Levenov 

preizkus) 

p F p 

Preizkus 

post hoc 

(Tukeyev*) 

Do 30 let (N = 18) 
54,2           13,59 

1,474 0,224 2,846  0,039  
od 41 do 50 

let-nad 50 let 

Od 31 do 40 let (N = 63) 
59,0 17,15 

Od 41 do 50 let (N = 48) 
54,1 13,37 

Več kot 50 let (N = 41) 
63,1 16,45 

Skupaj (N = 170) 
58,1 15,90 

 

Rezultati kažejo na to, da obstajajo statistično pomembne razlike med višino zaznanega stresa 

svetovalnih delavcev glede na njihovo starost. Statistično pomembna razlika se kaže med 

skupinama svetovalnih delavcev, starih od 41 do 50 let, in tistih, ki so starejši od 50 let. Nivo 

stresa je najvišji v starosti več kot 50 let. Rezultat se mi zdi rahlo presenetljiv, saj bi 

pričakovala, da višji nivo stresa zaznavajo svetovalni delavci v petem desetletju življenja, saj 

imajo običajno takrat še veliko opraviti z usklajevanjem skrbi za družino in so obenem na 

višku svojih profesionalnih zmožnosti ter ambicij. Seveda pa po drugi strani ne preseneča, da 

najvišji nivo stresa dosegajo starejši od 50 let, sploh glede na značilnosti vprašalnika z 

vsebujočimi telesnimi simptomi, ki pa so morda pogostejši že sami po sebi v tem starostnem 

obdobju. V skladu s tem bi rezultat vzela malce z zadržkom, saj morda vseh simptomov le ne 

smemo pripisovati stresu. Seveda pa lahko rezultat interpretiram tudi tako, da so starejši že 

bolj utrujeni in težje vzdržijo pritiske ter dinamiko delovnega vsakdana in so zato bolj 

podvrženi zaznavanju stresa.   

 

Tabela 13: Razlike v nivoju zaznanega stresa glede na smer izobrazbe 

  M SD SN 
F (Levenov 

preizkus) 
p F p 

Psiholog (N = 48) 58,44 15,59 2,25 

1,061 0,378 0,663  0,619  

Pedagog (N = 52) 58,33 15,68 2,17 

Socialni pedagog (N = 

27) 

54,52 15,31 2,95 

SRP-pedagog (N = 13) 57,54 14,37 3,99 

Socialni delavec (N = 

24) 

61,75 18,77 3,83 

Skupaj (N = 164) 
58,17 15,92 1,24 

 

Rezultati kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v zaznavanju stresa med svetovalnimi 

delavci različnih strokovnih profilov. Rezultat se razlikuje od rezultata raziskave ZRSŠ in 

Javrhove (2014), ki ugotavlja, da največ znakov izgorevanja med vsemi profili izražajo 

pedagogi.  
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Tabela 14: Razlike v nivoju zaznanega stresa glede na lokacijo šole 

  
Lokacija 

šole 
N M SD 

F 

(Levenov 

preizkus) 

p t g p 

Nivo stresa 
mesto 90 59,23 15,48 

0,6 0,439 1,001 168 0,318 
podeželje 80 56,79 16,35 

 

Rezultati kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v nivoju zaznanega stresa med 

svetovalnimi delavci glede na lokacijo šole, v kateri so zaposleni. Pričakovala sem, da se 

bodo pojavile vsaj minimalne razlike v smislu zaznavanja večjega nivoja stresa pri zaposlenih 

v mestnih šolah. Izhajala sem iz domneve, da so podeželske šole manj visoko formalizirane, 

da vladajo v njih bolj sproščeni in topli odnosi med zaposlenimi ter da se delavci v njih 

počutijo bolj pripadne in na splošno bolj zadovoljne.  

 

 

Tabela 15: Razlike v nivoju zaznanega stresa glede na možnost obiskovanja supervizije 

  Supervizija N M SD 

F 

(Levenov 

preizkus) 

p t g p  

Nivo stresa 
NE 117 58,44 16,01 

0,186 0,667 0,727 164 0,469 
DA 49 56,47 15,89 

 

Rezultati kažejo, da ni razlik med nivojem zaznanega stresa svetovalnih delavcev glede na to, 

ali imajo možnost obiskovanja supervizije ali ne. Rezultat me preseneča, saj bi, sploh glede na 

ugotovitve drugih avtorjev, pričakovala, da tisti svetovalni delavci, ki imajo možnost 

supervizije, zaznavajo nižji nivo stresa. Kovač (2012a) ugotavlja, da izkušnja supervizije 

znižuje zaznavanje stresa. Tudi Constable in Russell (1986, v Fengler, 2007, str. 77) 

ugotavljata, da je »odsotnost supervizije pri nekaterih avtorjih tesno povezana s stanji 

izčrpanosti, ki so podobna izgorelosti«.  

 

 

Tabela 16: Razlike v nivoju zaznanega stresa glede na sprostitvene tehnike 

  
Sprostitvene 

tehnike 
N M SD 

F 

(Levenov 

preizkus) 

p t g p 

Nivo stresa 
NE 135 59,24 16,26 

1,941 0,165 1,874 168 0,063 
DA 35 53,63 13,71 

 

Rezultati kažejo, da ni statistično pomembnih razlik v zaznavanju stresa med svetovalnimi 

delavci glede na to, ali redno uporabljajo sprostitvene tehnike ali ne. Rezultat me preseneča, 

saj sem predvidevala, da se bodo pojavile vsaj minimalne razlike med skupinama svetovalnih 

delavcev.  
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Tabela 17: Razlike v nivoju zaznanega stresa glede na telesno aktivnost 

  
Telesna 

aktivnost 
N M SD 

F 

(Levenov 

preizkus) 

p t g p 

Nivo stresa 
NE 40 63,1 16,43 

1,102 0,295 2,312 168 0,022 
DA 130 56,54 15,47 

 

Rezultati kažejo na obstoj statistično pomembnih razlik med nivojem zaznanega stresa med 

svetovalnimi delavci glede na to, ali so redno telesno aktivni ali ne. Tisti, ki so redno telesno 

aktivni, imajo nižji nivo stresa. Rezultat potrjuje moje predvidevanje. 

 

 

Tabela 18: Razlike v nivoju zaznanega stresa glede na izrabo prostega časa v skladu s svojimi 

željami 

  

Prosti čas v 

skladu z 

željami 

N M SD 

F 

(Levenov 

preizkus) 

p t g p 

Nivo stresa 
NE  44 66,27 16,83 

2,414 0,122 4,145 163 
< 

0,001 DA 121 55,27 14,40 

 

Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike v nivoju zaznanega stresa med 

svetovalnimi delavci glede na to, ali svoj prosti čas izrabljajo v skladu s svojimi željami ali 

ne. Tisti, ki svoj prosti čas izrabljajo v skladu s svojimi željami, imajo nižji nivo stresa. 

Rezultat me ne preseneča in potrjuje moje predvidevanje. Domnevam namreč, da so tisti, ki 

ne izrabljajo vsaj dela svojega prostega časa v skladu s svojimi željami, bolj nezadovoljni s 

svojim življenjem in zato tudi bolj podvrženi stresu ter njegovim negativnim posledicam.  
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Raziskovalno vprašanje 5: Ali med svetovalnimi delavci v osnovni šoli obstajajo razlike v 

strategijah spoprijemanja s stresom glede na delovne izkušnje in starost? 

 

Tabela 19: Razlike v strategijah spoprijemanja glede na delovne izkušnje  

        M SD 

 F 

(Levenov 

preizkus) 

p 

      F p 

Preizkus post hoc 

(Tamhaneov ali 

Tukeyev*) 

ZANIKANJE 

do 5 let (N = 41) 1,49 0,53 

3,438 0,034 8,528 < 0,001 

 

od 6 do 18 let – več kot 

18 let 

od 6 do 18 let (N = 66) 1,36 0,51 

več kot 18 let (N = 63) 1,77 0,66 

skupaj (N = 170) 1,54 0,60 

UPORABA 

ČUSTVENE 

PODPORE 

do 5 let (N = 41) 3,35 0,62 

0,431 0,651 12,807 < 0,001 do 5 let – nad 18 let 
od 6 do 18 let (N = 66) 3,07 0,63 

več kot 18 let (N = 63) 2,69 0,73 

skupaj (N = 170) 3,00 0,71 

VEDENJSKA 

NEAKTIVNOST 

do 5 let (N = 41) 1,41 0,45 

2,507 0,085 3,02 0,051 6 do 18 let – nad 18 let 
od 6 do 18 let (N = 66) 1,36 0,50 

več kot 18 let (N = 63) 1,59 0,61 

skupaj (N = 170) 1,46 0,54 

UPORABA 

INSTRUMENTA

LNE PODPORE 

do 5 let (N = 41) 3,35 0,70 

0,745 0,476 8,355 < 0,001 do 5 let – nad 18 let 
od 6 do 18 let (N = 66) 3,07 0,67 

več kot 18 let (N = 63) 2,77 0,78 

skupaj (N = 170) 3,03 0,75 

 

Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med svetovalnimi delavci v 

uporabi strategij soočanja s stresom glede na dolžino delovne dobe.  

Statistično pomembne razlike se kažejo pri uporabi strategije zanikanja ob soočenju s 

stresnimi situacijami. Zanikanje je pri tistih, ki so zaposleni več kot 18 let, precej večje kot pri 

ostalih. 

Razlike so statistično pomembne tudi pri uporabi čustvene podpore. Najvišja razlika se kaže 

med skupinama svetovalnih delavcev, ki so zaposleni do 5 let, in tistimi, ki so zaposleni kot 

svetovalni delavci več kot 18 let. Uporaba čustvene podpore je statistično pomembno manjša 

pri tistih z daljšo delovno dobo. 

Statistično pomembne so tudi razlike med svetovalnimi delavci pri uporabi vedenjske 

neaktivnosti. Najbolj se kažejo med zaposlenimi z delovno dobo na mestu svetovalnega 

delavca od 6 do 18 let in tistimi, ki so na tem mestu več kot 18 let. Tisti z daljšo delovno dobo 

bolj uporabljajo vedenjsko neaktivnost kot tisti z od 6 do 18 let dolgim stažem. 

Pri uporabi instrumentalne podpore je največja razlika med delavci z najkrajšo delovno dobo 

in tistimi z delovno dobo, ki je daljša od 18 let. Svetovalni delavci, ki so v svetovalni službi 

zaposleni več kot 18 let, uporabljajo manj instrumentalne podpore kot svetovalni delavci, ki 

imajo do 5 let delovnih izkušenj v svetovalni službi.     

Rezultat kaže na to, da se delavci, ki imajo več kot 18 let delovne dobe, pomembno manj 

funkcionalno soočajo s stresnimi situacijami kot njihovi mlajši kolegi ali pa celo težijo k 

zanikanju danih stresnih okoliščin. Uporabljajo statistično pomembno več strategij, ki kažejo 

na to, da so ob stresnih situacijah bolj pogosto vedenjsko neaktivni, torej raje ne ukrenejo nič 

v zvezi z iskanjem vzroka stresne situacije ali celo v smeri njegove odprave. Skladno s tem 
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tudi ne iščejo virov pomoči, podpore in nasvetov, pa tudi podpore v smeri čustvene 

razbremenitve ne. 

 

Tabela 20: Razlike v strategijah spoprijemanja glede na starost 

    M SD 
F (Levenov 

preizkus) 
p   F p  

Preizkus post 

hoc 

(Tamhaneov 
ali 

Tukeyev*)  

ZANIKANJE 

do 30 let (N = 18) 1,39 0,56 

1,854 0,139  3,229 0,024  

 od 31 do 40 

– več kot 50 
let 

od 31 do 40 let (N = 

63) 1,44 0,52 

od 41 do 50 let (N = 

48) 1,52 0,57 

več kot 50 let (N = 

41) 1,78 0,71 

skupaj  (N = 170) 
1,54 0,60 

UPORABA 

ČUSTVENE 

PODPORE 

do 30 let (N = 18) 3,3 0,58 

0,346 0,792  8,358 < 0,001  

 do 30 let – 
več kot 50 let 

od 31 do 40 – 

od 41 do 50 
let 

od 31 do 40 let (N = 

63) 3,2 0,63 

od 41 do 50 let (N = 

48) 2,9 0,67 

nad 50 let 2,6 0,77 

skupaj  (N = 170) 
3,0 0,71 

VEDENJSKA 

NEAKTIVNOST 

do 30 let (N = 18) 1,36 0,41 

2,299 0,079  3,666 0,014  

 od 31 do 40 

let – več kot 
50 let 

od 31 do 40 let (N = 

63) 1,37 0,49 

od 41 do 50 let (N = 

48) 1,41 0,49 

nad 50 let 1,70 0,65 

skupaj  (N = 170) 
1,46 0,54 

UPORABA 
INSTRUMENTALN

E PODPORE 

do 30 let (N = 18) 3,3 0,67 

0,497 0,685  5,469 0,001  

 do 30 let – 

več kot 50 let 
od 31 do 40 

let – več kot 

50 let 
od 41 do 50 

let – več 50 

let  

od 31 do 40 let (N = 
63) 3,2 0,72 

od 41 do 50 let (N = 

48) 3,1 0,65 

nad 50 let 2,6 0,82 

skupaj  (N = 170)  

3,0 0,75 

 

Iz rezultatov je razvidno, da pogostost zanikanja z leti narašča. Statistično značilne razlike pa 

lahko potrdimo med skupinama od 31 do 40 let in starejšimi od 50 let.  

Pogostost uporabe čustvene podpore pa se z leti zmanjšuje. Statistično pomembne razlike 

lahko potrdimo med skupinama starih do 30 let in starejših od 50 let ter med skupinama starih 

od 31 do 40 let in starih od 41 do 50 let. 

Pogostost vedenjske neaktivnosti pri soočanju s stresnimi situacijami z leti narašča. Kot 

pomembne razlike v strategiji vedenjska neaktivnost glede na starost lahko potrdimo razlike 

med skupinama starih od 31 do 40 let in starejših od 50 let.  

Uporaba instrumentalne podpore z leti upada in je posebej majhna pri starejših od 50 let. 

Statistično pomembne razlike v uporabi instrumentalne podpore pa lahko potrdimo med tremi 

pari skupin, in sicer med skupinama starih do 30 let in starih več kot 50 let, med skupinama 
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starih od 31 do 40 let in starih več kot 50 let ter med skupinama starih od 41 do 50 let in starih 

več kot 50 let.  

Rezultat je podoben kot pri razlikah med uporabo strategij glede na dolžino delovne dobe. 

Kaže na to, da se delavci, starejši od 50 let, manj funkcionalno soočajo s stresnimi situacijami 

kot njihovi mlajši kolegi ali pa celo težijo k zanikanju danih stresnih okoliščin. Uporabljajo 

statistično pomembno več strategij, ki kažejo na to, da so ob stresnih situacijah bolj pogosto 

vedenjsko neaktivni, torej raje ne ukrenejo nič v zvezi z iskanjem vzroka stresne situacije ali 

celo v smeri njegove odprave. Skladno s tem tudi ne iščejo virov pomoči, podpore in 

nasvetov, pa tudi podpore v smeri čustvene razbremenitve ne.  

 

Raziskovalno vprašanje 6: Katere poklicne in organizacijske vire stresa zaznavajo svetovalni 

delavci intenzivno? 

K intenzivnim virom za potrebe statistične analize prištevam odgovora 4 (je močan vir stresa) 

in 5 (je zelo močan vir stresa).  

Z rezultati, ki so prikazani v Tabeli 3: Poklicni in organizacijski viri stresa lahko odgovorim 

na raziskovalno vprašanje št. 6, da svetovalni delavci vse poklicne in organizacijske vire 

zaznavajo tudi intenzivno. Največ jih zaznava kot intenziven vir stresa preveliko količino 

administrativnega dela (66,47 %), časovne pritiske (62,35 %), težavnost delovne problematike 

(62,35 %), preobremenjenost z vlogami (58,82 %), konfliktnost vlog (51,76 %) in 

odgovornost ter skrb za druge ljudi (51,18 %). Drugi viri so zastopani kot intenzivni stresorji 

z manj kot 50 % odgovorov svetovalnih delavcev. 

Rezultati so pričakovani, sploh glede na pretekle ugotovitve drugih avtorjev (npr. Davis, 

2005; Kovač, 2012a, 2013; Maslach in Leiter, 2002). Ocene stresnosti posamičnih virov kot 

intenzivnih s strani 50 % in več svetovalnih delavcev se mi zdijo pomembni pokazatelji stanja 

stresnosti poklicnih in organizacijskih virov pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli.   

 

Preverjanje hipotez 

 

Preverjanje hipoteze H1: Svetovalni delavci zaznavajo visoko raven stresa 

 

Tabela 21: Nivo stresa 

  
f Min Maks M SD 

testna vrednost = 71 

t g p 

Nivo stresa 170 31 102 58,08 15,90 -10,60 169 < 0,001 

 

Hipotezo sem preverila s t-preizkusom za aritmetično sredino. Povprečna vrednost ravni 

stresa znaša M = 58,1 in je celo statistično značilno nižja od testne vrednosti 71 (p < 0,001). 

Hipotezo H1, da svetovalni delavci zaznavajo visoko raven stresa, zavrnem. 
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Preverjanje hipoteze H2: Izbira strategij spoprijemanja je povezana z oceno zaznavanja 

poklicnih in organizacijskih virov stresa 

 

Tabela 22: Korelacijska matrika strategij in virov stresa 

    
Delovna 

obremenjenost 

Pomanjkanje 

možnosti 

odločanja o 

delovanju svet. 

službe 

Pogoji dela 
Pomanjkanje 

podpore 
Komunikacija 

Pozitiven pristop k 

reševanju problema 

r ,185(*) -0,004 0,031 -0,026 -,231(**) 

p 0,016 0,96 0,69 0,735 0,002 

Iskanje podpore 
r ,157(*) 0,066 -0,017 ,169(*) 0,132 

p 0,041 0,391 0,824 0,027 0,086 

Neaktivnost 
r 0,078 ,167(*) 0,133 0,015 0,07 

p 0,31 0,029 0,084 0,85 0,364 

Legenda: r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = stopnja tveganja 

** stopnja značilnosti, manjša od 0,01 

* stopnja značilnosti, manjša od 0,05 

 

Pri interpretaciji upoštevam le tiste korelacijske koeficiente, ki so večji od absolutne vrednosti 

0,2. 

Strategija pozitivnega pristopa k reševanju problema je zelo šibko negativno povezana s 

komunikacijo (r = -0,231; p = 0,002), kar pomeni, da bolj ko svetovalni delavci pri 

spoprijemanju s stresom uporabljajo strategije pozitivnega pristopa k reševanju problema, 

manj stresna je zanje komunikacija s starši, učenci in učitelji, oziroma manj ko uporabljajo te 

strategije, bolj stresna je zanje komunikacija s starši, učenci in učitelji.  

 

Hipotezo H2, da je izbira strategij spoprijemanja povezana z oceno zaznavanja 

poklicnih in organizacijskih virov stresa, lahko potrdim.  

 

 

V nadaljevanju sem preverila še povezanost posameznih elementov strategij in virov stresa, 

kot jo prikazuje Tabela 23. 

 

 
 



 
 

 Tabela 23: Korelacijska matrika strategij in virov stresa (elementi) 
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40. Težavnost delovne problematike  r 0,07 0,10 0,09 -0,01 ,27** 0,11 ,16* ,19* 0,09 ,18* 0,11 0,00 0,04 -0,07 

41. Negotovost izidov dela in/ali zapoznela manifestacija pozitivnih učinkov 
del a 

r 0,10 -0,04 0,05 0,02 0,02 ,17* ,17* 0,03 0,09 ,33** 0,04 0,00 0,01 0,02 

42. Odgovornost in skrb za druge ljudi r 0,00 -0,01 0,07 -0,02 0,10 ,18* 0,05 0,07 0,03 ,21** -0,01 -0,05 0,07 -0,06 

43. Necenjenost poklica svetovalnega delavca r -0,12 0,04 0,03 0,04 0,11 0,09 -0,10 0,03 0,03 0,11 0,09 0,05 0,01 -0,03 

44. Komunikacija z vodstvom šole r -0,06 -0,05 0,09 0,01 0,08 ,18* 0,03 0,06 -0,02 0,08 0,05 -0,06 0,10 0,12 

45. Komunikacija z učitelji r 0,11 -0,01 0,03 0,06 0,10 0,05 -0,04 0,08 -0,02 0,02 -0,01 -0,07 0,04 0,08 

46. Komunikacija z učenci r 0,10 -0,13 0,10 0,02 0,08 0,09 -,18* -0,04 -0,09 0,08 -
,216** 

-
,205** 

-
,198** 

-0,07 

47. Komunikacija s starši učencev r ,22** -0,15 0,06 0,03 ,19* 0,05 -,16* 0,08 -,17* ,16* -0,08 -

,224** 
-0,10 0,00 

48. Previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in staršev glede na znanja, ki 

jih imam 
r ,24** -0,10 0,07 ,17* 0,04 0,09 -0,02 0,06 -0,02 ,16* 0,00 -0,14 -0,06 0,06 

49. Previsoka pričakovanja in/ali zahteve učiteljev in staršev glede na delovne 

pogoje (časovne in prostorske možnosti) 
r ,17* 0,06 0,08 ,20** ,19* 0,12 0,11 0,14 0,04 ,24** ,16* -0,11 0,12 0,09 

50. Previsoka pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva šole glede hitrosti uči 

nkov in rešitev pri delu z učenci z učno in/ali vedenjsko problematiko 
r 0,13 -0,02 0,08 ,18* 0,14 ,17* 0,10 0,15 0,09 ,16* 0,07 -0,02 0,09 0,05 

51. Prevelika količina administrativnega dela, zaradi katerega je manj časa za 
drugo strokovno delo 

r 0,00 0,11 ,16* 0,08 0,00 ,16* 0,08 0,09 0,15 ,16* 0,03 0,09 0,10 ,17* 

52. Dodelitev del in nalog, ki nimajo zveze s svetovalnim delom r -0,04 -0,01 0,14 0,10 0,07 0,11 0,04 0,12 0,06 0,04 0,03 0,03 0,11 ,19* 

53. Časovni pritiski (več različnih nalog naenkrat – nujnost hitrega odločanja 
glede prioritetnih nalog) 

r 0,06 0,02 0,06 0,12 0,15 0,14 0,07 ,17* 0,11 0,14 ,21** 0,04 ,22** 0,13 

54. Pomanjkanje prostora in/ali pripomočkov za individualno delo z učenci r 0,10 -0,09 0,09 0,11 0,02 0,14 0,04 -0,03 0,09 0,07 -0,11 0,07 -0,09 0,10 

55. Pomanjkanje administrativnega in/ali svetovalnega osebja na šoli r 0,15 0,03 0,08 0,10 0,07 0,12 0,03 0,08 0,07 ,17* 0,02 0,03 ,16* 0,08 

56. Uporaba sodobne tehnologije pri administrativnem delu r 0,09 -0,12 ,18* 0,11 -0,08 ,22** 0,07 -0,09 0,00 0,12 -0,02 0,07 -0,01 0,08 

57. Kombiniranje svetovalnega dela z drugimi zadolžitvami r 0,07 0,04 0,04 0,14 0,09 0,06 0,00 0,03 0,10 0,09 0,05 0,02 0,05 0,04 

58. Pomanjkanje možnosti za dodatno izobraževanje oziroma izpopolnjevanje r 0,00 -0,01 0,03 0,15 0,08 -0,01 0,08 0,02 0,11 0,10 0,04 -0,01 0,03 0,02 

59. Pomanjkanje možnosti za strokovno vodeno refleksijo svojega dela v obliki 

rednega obiskovanja supervizije 
r 0,12 0,09 0,09 ,17* ,15* 0,02 ,17* ,17* ,17* ,17* ,19* 0,02 ,15* 0,13 

60. Pomanjkanje socialne podpore med sodelavci r 0,12 0,00 0,08 0,02 ,15* 0,11 -0,09 0,08 0,04 0,12 0,03 -,16* -0,10 0,04 

61. Pomanjkanje strokovne podpore med sodelavci r 0,09 0,02 0,05 0,07 ,21** 0,15 -0,01 ,18* 0,02 ,22** 0,12 -0,12 -0,06 0,07 

62. Konfliktnost vlog – soočenje z nesprejemljivimi zahtevami s strani več 

sodelavcev ali z zahtevami, ki nasprotujejo prepričanjem svet. delavca 
r 0,11 0,15 0,04 -0,03 ,23** 0,01 0,04 ,18* -0,01 ,16* ,16* -0,06 0,09 0,08 

63. Nejasnost vloge – brez jasnih navodil glede pričakovanj in odgovornosti na 
delovnem mestu 

r 0,05 0,06 0,11 0,13 ,15* 0,11 0,07 ,19* 0,04 ,19* 0,11 -0,03 -0,01 0,10 

64. Preobremenjenost z vlogami r 0,02 0,01 0,11 0,13 ,16* 0,06 0,08 ,20** 0,13 ,19* 0,08 0,07 0,11 ,22** 

65. Visoka stopnja formalizacije organizacije (npr. avtoritarnost, hierarhičnost 

odnosov) 
r 0,02 -0,08 ,16* 0,11 0,10 ,19* 0,05 0,08 0,06 0,09 -0,07 -0,09 0,04 ,18* 

66. Pomanjkanje možnosti odločanja pri strokovni organizaciji in delovanju 

svetovalne službe na šoli 
r 0,06 0,02 0,13 0,07 ,15* ,15* 0,07 0,09 0,06 0,12 -0,02 -0,11 0,10 0,14 

67. Pomanjkanje spodbujanja občutka pomembnosti, kompetentnosti in občutka 

nadzora nad pomembnimi odločitvami svetovalnih delavcev s strani uprave šole 
r 0,09 -0,06 ,17* 0,09 ,17* ,28** 0,04 0,10 0,05 ,21** -0,05 -0,09 0,10 0,13 

** stopnja značilnosti, manjša od 0,01 

* stopnja značilnosti, manjša od 0,05 

Pri interpretaciji upoštevam le tiste korelacijske koeficiente, ki so večji od absolutne vrednosti 0,2.

8
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Pregled povezanosti posameznih strategij spoprijemanja s stresom in posameznih poklicnih 

ter organizacijskih virov stresa pokaže naslednje pozitivne, a šibke povezave med njimi: 

- Bolj ko je za svetovalnega delavca stresna težavnost delovne problematike, bolj išče 

pri drugih moralno podporo in razumevanje (r = 0,27; p < 0,01). 

 

- Bolj ko je za svetovalnega delavca stresna preobremenjenost z vlogami, bolj išče 

nasvete in pomoč pri soočanju s stresom (r = 0,20; p < 0,01) ter išče čustveno podporo 

v veri (r = 0,22; p < 0,01). 

 

- Bolj stresni ko so za svetovalnega delavca časovni pritiski, bolj pogosto se s stresnimi 

situacijami sooča preko sprejemanja (r = 0,22; p < 0,01) in načrtovanja (r = 0,21; p < 

0,01). 

 

- Bolj ko sta svetovalnemu delavcu stresni negotovost in zapoznelost učinkov dela, bolj 

pogosto se v stresnih situacijah kritizira in obtožuje samega sebe (r = 0,33; p < 0,01). 

 

- Bolj ko sta za svetovalnega delavca stresni odgovornost in skrb za druge, bolj pogosto 

v stresnih okoliščinah sam sebe kritizira ter obtožuje (r = 0,21; p < 0,01).   

 

- Bolj ko je za svetovalnega delavca stresna komunikacija s starši, bolj pogosto v 

stresnih situacijah izbira strategijo samozamotenja, torej počne vse kaj drugega, da bi 

ne prišel v stik z razmišljanjem o stresorju  (r = 0,22; p < 0,01). 

 

- Bolj stresno ko zaznava svetovalni delavec previsoka pričakovanja in/ali zahteve 

učiteljev ter staršev glede na znanja, ki jih ima, bolj pogosto v stresnih situacijah izbira 

strategijo izogibanja razmišljanju o stresorju ter ovirah, ki jih stresor postavlja na 

njegovi poti do cilja (r = 0,24; p < 0,01).   

 

- Bolj stresno ko svetovalni delavec zaznava previsoka pričakovanja in/ali zahteve 

učiteljev ter staršev glede na delovne pogoje, bolj pogosto ob soočanju s stresorjem 

izbira uporabo substanc (r = 0,20; p < 0,01) in samoobtoževanje  (r = 0,24; p < 0,01).  

 

- Bolj ko je za delavca stresna uporaba sodobne tehnologije pri administrativnem delu, 

bolj pogosto izbere neaktivnost. Ne trudi se spoprijemati s stresorjem ali se celo raje 

odpove cilju (r = 0,22; p < 0,01). 

 

- Bolj ko je za svetovalnega delavca stresno pomanjkanje strokovne podpore med 

sodelavci, bolj išče moralno podporo in razumevanje (r = 0,21; p < 0,01) ter sam sebe 

obtožuje (r = 0,22; p < 0,01). 

 

- Bolj ko je za svetovalnega delavca stresna konfliktnost vlog, bolj uporablja iskanje 

razumevanja in moralne ter čustvene podpore (r = 0,23; p < 0,01).  

 

- Bolj ko je stresno za svetovalnega delavca pomanjkanje spodbujanja občutka 

pomembnosti, kompetentnosti in občutka nadzora nad pomembnimi odločitvami 

svetovalne službe s strani uprave šole, bolj pogosto se v stresnih situacijah odziva z 

nemočjo (r = 0,28; p < 0,01) ter z obtoževanjem in s kritiziranjem samega sebe (r = 

0,21; p < 0,01).  
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Pri večini povezav gre za izbiro manj funkcionalnih ali nefunkcionalnih strategij pri soočanju 

s stresorjem. V celoti gledano, je največ strategij, ki pozitivno korelirajo s poklicnimi in 

organizacijskimi viri stresa, usmerjenih na čustveno plat soočanja s stresom, torej v smeri 

iskanja razumevanja ter ukvarjanja s spremljajočimi čustvi in prizadevanja za podelitev 

občutkov z drugimi ali pa za negativna čustva, s katerimi svetovalni delavci sami sebe 

obtožujejo ter krivijo.  

Najbolj funkcionalna in na reševanje problema usmerjena strategija spoprijemanja pa je v 

povezavi s časovnimi pritiski.  

 

Preverjanje hipoteze H3: Zaznavanje različnih poklicnih in organizacijskih virov stresa 

vpliva na nivo zaznanega stresa  

 

Tabela 24: Vpliv poklicnih in organizacijskih virov stresa na nivo stresa – delež pojasnjene 

variance in F-preizkus 

Multipli korelacijski 

koeficient 
R-kvadrat Prilagojeni R-kvadrat F p 

0,533 0,284 0,262 13,011 < 0,0001 

 

S petimi faktorji, ki opisujejo vire stresa, se pojasni 26,2 % variance nivoja stresa, kar je dokaj 

malo. To pomeni, da na nivo stresa vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih v regresijski model 

nisem vključila. 
 

Tabela 25: Vpliv poklicnih in organizacijskih virov stresa na nivo stresa – regresijski 

koeficienti 

  
Nestandardizirani 

beta koeficienti 

Standardizirani 

beta koeficienti 
t p 

Konstanta 58,082   55,464 < 0,0001 

Delovna obremenjenost 6,99 0,40 6,04 < 0,0001 

Pomanjkanje možnosti odločanja o 

delovanju svetovalne službe 1,79 0,10 1,568 0,119 

Pogoji dela 3,45 0,19 2,828 0,005 

Pomanjkanje podpore 1,08 0,06 0,916 0,361 

Komunikacija 3,72 0,21 3,176 0,002 

 

Na nivo stresa pozitivno vplivajo delovna obremenjenost, pogoji dela in komunikacija, 

medtem ko pomanjkanje možnosti odločanja o delovanju svetovalne službe ter pomanjkanje 

podpore  nimata statistično značilnega vpliva. Največji nestandardizirani beta koeficient 

zasledimo pri faktorju delovna obremenjenost (β = 6,99; p < 0,0001), kar pomeni, da če se 

delovna obremenjenost poveča za eno enoto, se nivo stresa v povprečju poveča za 6,99 enot 

ob predpostavki, da so ostali viri stresa nespremenjeni. Drugi največji beta koeficient ima 

komunikacija (β = 3,72; p = 0,002), tretjega pa pogoji dela (β = 3,45; p = 0,005).  
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Standardizirani beta koeficienti nam omogočajo primerjavo vpliva posameznih neodvisnih 

spremenljivk. Glede na to, da so vse spremenljivke standardizirane in normalno porazdeljene, 

vrstni red spremenljivk glede na moč vpliva lahko razberemo tako iz vrednosti 

nestandardiziranih kot standardiziranih beta koeficientov. 

 

Hipotezo H3, da poklicni in organizacijski viri stresa vplivajo na nivo stresa, potrdim. 

 

Rezultat pokaže, kako pomemben vpliv imajo poklicni in organizacijski viri stresa, ki 

opredeljujejo delovno obremenjenost, pogoje dela in komunikacijo, na nivo stresa.  

 

Preverjanje hipoteze H4: Izbira strategij spoprijemanja vpliva na nivo zaznanega stresa 

 

Tabela 26: Vpliv strategij spoprijemanja s stresom na nivo stresa – delež pojasnjene variance 

in F-preizkus 

Multipli 

korelacijski 

koeficient 

R-kvadrat 
Prilagojeni -

R kvadrat 
F p 

0,352 0,124 0,108 7,823 < 0,0001 

 

S tremi faktorji, ki opisujejo strategije spoprijemanja s stresom, se pojasni 10,8 % variance 

nivoja stresa, kar je dokaj malo. To pomeni, da na nivo stresa vplivajo tudi druge strategije, ki 

jih v regresijski model nisem vključila. 
 

Tabela 27: Vpliv virov stresa na nivo stresa – regresijski koeficienti 

  
Nestandardizirani 

beta koeficienti 

Standardizirani 

beta koeficienti 
t p 

Konstanta 58,082   50,444 < 0,0001 

Pozitivni 

pristop k 

reševanju 

problema -1,225 -0,068 -0,929 0,354 

Pomanjkanje 

podpore 1,914 0,111 1,523 0,13 

Neaktivnost 6,299 0,328 4,511 < 0,0001 

 

Na nivo stresa pozitivno vpliva strategija spoprijemanja neaktivnost, medtem ko pozitivni 

pristop k reševanju problema in pomanjkanje podpore nimata statistično značilnega vpliva. 

Največji nestandardizirani beta koeficient zasledim pri strategiji neaktivnost (β = 6,299; p < 

0,0001), kar pomeni, da če se izbira strategije neaktivnost ob soočanju s stresno situacijo 

poveča za eno enoto, se nivo stresa v povprečju poveča za 6,299 enot ob predpostavki, da so 

ostale strategije spoprijemanja nespremenjene.  

Standardizirani beta koeficienti nam omogočajo primerjavo vpliva posameznih neodvisnih 

spremenljivk. Glede na to, da so vse spremenljivke standardizirane in normalno porazdeljene, 
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vrstni red spremenljivk glede na moč vpliva lahko razberemo tako iz vrednosti 

nestandardiziranih kot standardiziranih beta koeficientov. 

Hipotezo H4, da izbira strategij spoprijemanja vpliva na nivo stresa, potrdim. 

Rezultat kaže na neizogibnost aktivnega spoprijema s stresnimi situacijami, saj neaktivnost 

samo še povečuje nivo stresa in pri svetovalnih delavcih kopiči nove probleme.   
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8 Diskusija rezultatov 
 

Raziskava je pokazala, da zmeren stres zaznava 43,5 % svetovalnih delavcev, visok nivo 

stresa pa 20,6 % svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovnih šolah po Sloveniji. Pogostost 

pojavljanja telesnih in duševnih simptomov, kot so opisani v vprašalniku »Nivo stresa«, kaže 

v primeru rezultata visokega nivoja stresa na visoko stopnjo čustvene ter telesne utrujenosti 

svetovalnih delavcev. Slednjih pa je 20,6 %. To pa je podatek, ki ni zanemarljiv. Sploh, če 

poleg upoštevam še, da kar 74,1 % svetovalnih delavcev doživlja svoje delovno mesto kot 

stresno, 91 % pa jih meni, da je poklic svetovalnega delavca stresen. Rezultati so primerljivi z 

raziskavo Kovača (2012a), ki je ugotovil, da kar 87,4 % svetovalnih delavcev zaznava visok 

nivo stresa.  

Primerjava med skupinami svetovalnih delavcev v nivoju zaznavanja stresa pokaže, da 

najvišjo raven stresa zaznavajo delavci, ki so starejši od 50 let, in da tisti delavci, ki so redno 

telesno aktivni ter ki izrabljajo prosti čas v skladu s svojimi željami, zaznavajo tudi manjši 

nivo stresa. Rezultat ponuja dokaj optimistično napoved v smislu zaščite pred stresom, glede 

na to, da je  redno telesno aktivnih 76,5 % svetovalnih delavcev in da se večina (92,2 %) 

svetovalnih delavcev redno druži s prijatelji.  

Presenečena sem bila, da analiza ni pokazala statistično pomembnih razlik med skupinama, ki 

ima možnost obiskovanja supervizije in ki te možnosti nimajo.  

Možnost obiskovanja supervizije ima 29,5 % svetovalnih delavcev, kar me je po eni strani 

pozitivno presenetilo, saj sem pričakovala veliko manjši delež, glede na ugotovitve Kovača 

(2012a), da le 2,3 % svetovalnih delavcev prejema podporo v obliki supervizije. Po drugi 

strani pa sem upala na izboljšanje stanja v zadnjih letih, sploh glede na to, da je Kovačeva 

raziskava pokazala tudi, da 72,2 % svetovalnih delavcev meni, da podporo supervizije 

potrebujejo. Od slednjih jih 15,6 % superviziji pripisuje namen zmanjševanje stresa. 

 

Pregled analize ocene stresnosti poklicnih in organizacijskih virov pokaže, da svetovalni 

delavci kot najbolj stresne vire zaznavajo preveliko količino administrativnega dela, časovne 

pritiske, težavnost delovne problematike, preobremenjenost z vlogami, konfliktnost vlog, 

odgovornost in skrb za druge ljudi, dodelitev del in nalog, ki nimajo zveze s svetovalnim 

delom, ter previsoka pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva šole glede hitrosti učinkov ter 

rešitev pri delu z učenci z učno in/ali vedenjsko problematiko. Te rezultate lahko smiselno 

povežem tudi z ugotovitvami merjenja vpliva poklicnih in organizacijskih virov na nivo 

stresa, ki kažejo na pozitivno vplivanje delovne obremenjenosti na nivo stresa. Poleg delovne 

obremenjenosti pozitivno vplivajo na nivo stresa tudi pogoji dela in komunikacija, medtem ko 

pomanjkanje podpore ter pomanjkanje možnosti odločanja o delovanju svetovalne službe ne 

vplivata na nivo stresa. Preseneča me, da pomanjkanje možnosti odločanja o delovanju 

svetovalne službe ne vpliva na nivo stresa in ne izstopa kot vir, ki bi ga svetovalni delavci 

zaznavali kot močno stresnega. Sprašujem se, ali imajo možnost odločanja ali so se le 

sprijaznili s stanjem odločanja drugih o organizaciji njihovega dela.  

Rezultati stresnosti poklicnih in organizacijskih virov pri slovenski populaciji svetovalnih 

delavcev so podobni ugotovitvam avtorjev (Bardoshi, Schweinle in Duncan, 2014; Černigoj 

Sadar, 2002; Davis, 2005; Fengler, 2007; Jerman, 2005; Kovač, 2013; Kovač in Javornik 

Krečič, 2014; Maslach in Leiter, 2002; Resman, 1999; Slivar, 2013; Stephan, 2005, 

Wilkerson in Bellini, 2006, v Cervoni, 2011), od katerih sem črpala teoretično znanje o 

poklicnih in organizacijskih virih stresa ter na podlagi katerih sem sestavila četrti del 

vprašalnika z naslovom »Viri stresa«.  
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Analiza strategij spoprijemanja je pokazala, da pogostost uporabe aktivnega soočanja s 

stresnimi situacijami kaže na aktiven spoprijem svetovalnih delavcev, z namenom 

usmerjenosti na odpravo stresorja in na rešitev problema ali njegovih neugodnih posledic. 

Svetovalni delavci v veliki meri izbirajo funkcionalne strategije spoprijemanja s stresom, kar  

je dobro tako zanje kot za druge, s katerimi delajo in so v stiku. Glede na rezultate zaznavanja 

stresnosti poklicnih in organizacijskih virov pa se vseeno sprašujem, koliko se svetovalni 

delavci ne usmerjajo le bolj na odpravo neugodnih posledic stresnih situacij, za iskanje 

vzrokov nastanka teh situacij pa menijo, da to ni v njihovih rokah in raje potrpijo in so zaradi 

tega v stresu. 

 

Pregled razlik med skupinami pri uporabi spoprijemalnih strategij pokaže na razlike med 

svetovalnimi delavci glede na dolžino delovne dobe in glede na starost. Tako pri dolžini 

delovne dobe kot pri starosti se delavci med seboj razlikujejo v uporabi zanikanja, čustvene 

podpore, vedenjske neaktivnosti ter instrumentalne podpore. Zanikanje in vedenjska 

neaktivnost sta najbolj pogosto uporabljeni pri svetovalnih delavcih, starejših od 50 let, in pri 

tistih, ki imajo več kot 18 let delovne dobe. Uporaba čustvene podpore in instrumentalne 

podpore pa se z leti niža ter je najmanjša pri svetovalnih delavcih, ki imajo delovno dobo 

daljšo od 18 let, in pri starejših od 50 let.  

Analiza povezanosti poklicnih in organizacijskih virov stresa ter izbire spoprijemalnih 

strategij je pokazala, da bolj ko svetovalni delavec izbira pozitiven pristop k reševanju 

problema, ki izvira iz stresne situacije, manj stresno zaznava komunikacijo s starši, učenci in 

učitelji. Analiza vpliva izbire strategij na nivo stresa pa je pokazala, da izbira neaktivnosti pri 

soočanju s stresom vpliva na povečanje nivoja stresa.  
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9 Zaključek 
 

 

Cilj naloge je bil raziskati, koliko stresa zaznavajo svetovalni delavci v osnovni šoli s 

poudarkom na poklicnih in organizacijskih virih stresa, in katere strategije uporabljajo ob 

soočanju s stresom.   

  

Ugotovitve raziskave vodijo v ponoven razmislek glede vlog in nalog svetovalnega delavca v 

osnovni šoli. Ugotovljena stresnost, ki izhaja iz delovne obremenjenosti, se namreč ne nanaša 

le na dejavnike, ki so lastni poklicu, torej težavnosti delovne problematike in odgovornosti ter 

skrbi za druge, temveč tudi na dejavnike, ki posegajo v sam smisel obstoja svetovalne službe, 

to pa so preventivno-razvojne dejavnosti, dejavnosti pomoči in dejavnosti načrtovanja ter 

evalvacije. Ti dejavniki (prevelika količina administrativnega dela in dodelitev nalog, ki 

nimajo zveze s svetovalno službo, preobremenjenost z vlogami, konfliktnost vlog, prevelika 

pričakovanja učiteljev, staršev in vodstva glede hitrosti rešitev ter učinkov pri delu z učenci z 

učno in/ali vedenjsko problematiko) nakazujejo, da gre za ujetost svetovalne službe oziroma 

delavcev v njej v sistem navodil in zahtev, ki prihajajo od vodstva glede na trenutne potrebe 

šole ali kot razširitev obsega del ter nalog za daljše obdobje, zaradi česar svetovalno delo 

svetovalne službe zagotovo ne more biti tako uspešno opravljeno, in to tako iz objektivnega 

vidika kot iz subjektivnega doživljanja delavca samega.  

Glede stresnosti previsokih pričakovanj učiteljev, staršev in vodstva v zvezi s hitrostjo 

učinkov ter rešitev pri delu z učenci z učno in/ali vedenjsko problematiko menim, da gre za 

občutek pritiska, ki deluje stresno. Je pa res, da lahko, da tudi ne gre vedno ali pa vsaj ne z 

enako intenziteto za dejanski zunanji pritisk, temveč gre lahko bolj za notranji pritisk, ki ga 

občuti svetovalni delavec. Lahko da se niti sam ne zaveda, od kod prihaja. Seveda pa ni vedno 

tako. Nekateri starši, učitelji ali člani vodstva šole včasih pričakujejo, da ima svetovalni 

delavec čarobno palčko, s katero se bodo težave učenca kmalu omilile ali celo odpravile.   

 

Če se pred koncem usmerim še na obravnavo stresa v smislu njegovega obvladovanja, bi 

rekla, da je treba stres obravnavati: 1) iz vidika posameznikovega preventivnega delovanja, 

kar pomeni skrb za vzdrževanje svojega psihofizičnega ravnovesja, 2) iz vidika preventivnega 

delovanja organizacije, kar pomeni skrb organizacije za svoje delavce, in 3) iz vidika 

posameznikovega in organizacijskega kurativnega delovanja.    

Kot smo videli, imajo svetovalni delavci iz moje raziskave dokaj dobro izhodišče za uspešno 

soočanje s stresom, saj uporabljajo aktivne, v rešitev problema usmerjene strategije, pri tem 

pa si tudi poiščejo nasvet in podporo. Večina jih je redno telesno aktivnih in se redno druži s 

prijatelji. Tudi partnerstvo in družina lahko predstavljata močan varovalni dejavnik pri 

soočanju s stresom. Nekateri avtorji ugotavljajo, da so za stres in izgorelost manj ogroženi 

strokovnjaki, ki pomagajo drugim, ki so poročeni ali ki imajo otroke, kot tisti, ki so samski in 

brez otrok (Fengler, 2007). In svetovalni delavci iz tega vzorca v večini živijo v partnerstvu in 

imajo otroke.   

Pa vendar to še ni vse in ni dovolj za uspešno obvladovanje stresnih situacij ter dalj časa 

ponavljajočega se stresa.  

Na individualnem nivoju bi morali svetovalni delavci, po mojem mnenju, več pozornosti 

usmeriti v redno uporabo sprostitvenih tehnik, saj te učinkovito blažijo vplive stresa in 

varujejo posameznike pred telesnimi ter duševnimi simptomi izgorevanja. To še zlasti velja za 

tiste, ki so nagnjeni k motnjam čustvovanja, za starejše delavce in delavce v obdobjih večje 

ranljivosti (na primer mame z majhnimi otroki, delavci s kronično boleznijo, žalujoči delavci, 

delavci s socialno-ekonomskimi težavami). 
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V množici literature sem o različnih načinih, ki pripomorejo k posameznikovemu 

obvladovanju oziroma shajanju s stresom, našla naslednje načine, ki jih avtorji najpogosteje 

omenjajo kot učinkovite preventivne ukrepe: 

- skrb za redno fizično aktivnost,  

- upoštevanje smernic uravnotežene prehrane ob upoštevanju potreb in omejitev 

lastnega telesa, 

- zadosten vnos tekočine v telo, 

- mentalno sproščanje in telesno sproščanje (na primer masaža, različne oblike terapij za 

zdravje in dobro počutje), 

- počitek (redna in zadostna količina spanja, počitek ob utrujenosti, povečanih 

obremenitvah organizma in bolezni), 

- meditacija (metode iskanja stika s seboj, tehnike umirjanja, tehnike razmišljanja, 

tehnike sproščanja itn.), 

- vedenjsko-kognitivne tehnike (načrtno spreminjanje neučinkovitih ali neprimernih 

vedenjskih vzorcev in iracionalnih ali negativnih miselnih vzorcev v primernejše 

vedenjske odzive in pozitivnejše miselne vzorce), 

- načrtovanje časa in aktivnosti (strukturiranja časa vnaprej olajša marsikatero zadrego 

in zmanjšuje možnost stresa), 

- samohipnoza (npr. avtogeni trening, s pomočjo katerega posameznik pridobi nadzor 

nad svojimi fiziološkimi procesi (Lindemann, 1982)), 

- čuječnost (»je nepresojajoče sprejemajoče zavedanje svojega življenja v sedanjem 

trenutku« (Černetič, 2011)), katere cilj je, da oseba stres začuti, sprejme in ga ne 

spreminja ali se ga izogiba (Černetič, 2005); učinek čuječnosti je tudi večja 

sproščenost, 

- zadovoljstvo v prostem času (preživljanje prostega časa v skladu s svojimi potrebami, 

željami in interesnimi področji), 

- medosebni odnosi, ki človeka napolnjujejo s smislom in ljubeznijo (negovanje 

medosebnih odnosov), ter 

- psihoterapija (kot strokovna pomoč pri obvladovanju stresa). 

 

Vsi omenjeni pristopi pomenijo neko osnovo za ohranjanje telesnega in duševnega 

ravnovesja, manjka pa jim osredotočenost na problem in reševanje. Zato k preventivnemu 

delovanju posameznika proti stresu na delovnem mestu nujno prištevam še naslednje 

aktivnosti: temeljit razmislek o svojem delu in delovnem mestu ter o svoji poklicni identiteti, 

o svojih poklicnih kompetencah in znanjih ter o potrebah, ki se nanašajo na strokovno delo, 

pogovor s sodelavci v svetovalni službi in pogovor z vodstvom šole, razmislek o možni 

racionalizaciji postopkov, o zmanjševanju kompleksnosti določenih postopkov, določitev 

prioritetnih nalog in zagovarjanje te odločitve, postavitev realnih ciljev, upoštevanje časa za 

odmor ter upoštevanje časa za premislek, ločevanje med osebnim in poklicnim, iskanje 

socialne in/ali strokovne podpore pri sodelavcih ter kolegih izven šole. 

Na nivoju organizacije pa menim, da bi morala vsaka šola delavcem nuditi možnost redne 

strokovne supervizije, ki bi bila obvezna. Seveda so nujni tudi pogovori s sodelavci o 

strokovnem delu, intervizije in študijske skupine ter posveti, a supervizija je po mojem 

mnenju tista oblika refleksije svojega dela, skozi katero lahko svetovalni delavec raste kot 

strokovnjak in kot osebnost. Supervizija ima izobraževalno in podporno funkcijo ter kot 

najpomembnejše za potrebe te naloge, supervizija je ena od oblik pomoči, ki pripomore k 

varovanju pred stresom in izgorelostjo. Tudi več možnosti za dodatna strokovna 

izobraževanja, ki prinašajo več znanja, bi zagotovo pripomogle k lažjemu soočanju z 
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marsikatero težko rešljivo strokovno situacijo, kar bi posledično lahko pomenilo tudi manjši 

stres za posameznika. Menim, da bi šola za vse svoje delavce, tudi za učitelje, z namenom 

preprečevanja stresa in izgorelosti, lahko vpeljala razne oblike izobraževanj, na primer 

programe obvladovanja stresa, vedenjsko-kognitivne tehnike, učenje tehnik dihanja, 

sprostitvene tehnike, tečaj komunikacije, trening asertivnosti, trening socialnih spretnosti. 

Zelo pomembno pa se mi zdi, da je treba na ravni šole razmisliti, katere so prednostne naloge 

in vloge svetovalnega delavca kot strokovnjaka ter kakšne pogoje za delo potrebuje.  

Ker pa vsaka posamična šola ne more storiti vsega v smislu preventivnega delovanja, bi se 

lahko sosednje šole združevale v preventivni skrbi za svoje svetovalne delavce.  

 

Potrebno se mi zdi tudi zavedanje, da stres posameznika ni samo njegov problem, ampak je 

problem širše skupnosti in da posledice stresa lahko vodijo v izgorelost ter bolezni in da 

negativno vplivajo tako na delovanje organizacije kot tudi širše družbe. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

10 Literatura 
 

Avsec, A. in Musek. J. (b. l.). Stres – osnovna shema poteka (slika 1). Pridobljeno 1. 10. 2015        

s http://www.psiha.net/aavsec/PPT/9Osebnost_zdravje.pdf  

 

Bardhoshi, G., Schweinle, A. in Duncan, K. (2014). Understanding the Impact of School     

Counselor Burnout: A Mixed-Methods Study. Pridobljeno 15. 5. 2015 s     

http://www.tpcjournal.nbcc.org/understanding-the-impact-of-school-factors-on-school-    

counselor-burnout-a-mixed-methods-study/  
 

Beales, D. in Nunn, J. (2011). Odnos med stresom in zmogljivostjo zaposlenih (slika 2).     

Pridobljeno 6. 10. 2015 s http://www.produktivnost.si   

 

Bečaj (1999) Organizacijska struktura šole, vodenje in položaj šolske svetovalne službe. V M.                             

Resman (ur.) Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. (157–174). Ljubljana:     

Zavod RS za šolstvo.  

 

Berger, N. (2010). Pedagoški delavci in stres. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska     

fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko. 

 

Beton, D. (2010). Soočanje s stresom pri zaposlenih, ki rešujejo probleme drugih: primer     

Centrov za socialno delo. Diplomsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.  

 

Bogataj, B. (1997). Supervizija v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah. Socialna     

pedagogika 1 (3), 47–69. 

 

Cajnko, J. (1999). Varovalni in ogrožajoči dejavniki psihosocialnega razvoja skozi     

perspektivo življenjskega cikla. Socialna pedagogika 3 (3), 215–226.  

 

Carver, S.C. (1997). You want to measure coping but your protocol 's too long: Consider the     

Brief COPE. (abstract). Pridobljeno 14. 3. 2015 s     

http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/abstracts/AbBrCOPE.html  

 

Carver, S. C. (2007). Brief COPE.  Pridobljeno 14. 3. 2015 s      

http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclBrCOPE.html  

 

Carver, S.C. in Connor-Smith, J. (2010). Personality and coping. Pridobljeno 7. 4. 2015 s     

http://www.psy.miami.edu/media/college-of-art-and-sciences/content-assets/psychology/                              

documents/faculty/publications/10_annualRewiew.pdf     

 

Carver, S.C., Weintraub, J. K. in Scheier, M. F. (1989). Assesing Coping Strategies: A     

Theoretically Based Approach. Journal of Personality and Social Psychology 56 (2), 267–    

283. 

 

Cooper, C., Katona, C. in Livingston, G. (2008). Validity and reliability of the Brief COPE in               

careers of people with dementia: the LASER-AD Study (abstract). Pridobljeno 14. 3. 2015     

s http://www.ncbi.nlm.nih.ga/pubmed/19008735  

 

 

http://www.psiha.net/aavsec/PPT/9Osebnost_zdravje.pdf
http://www.tpcjournal.nbcc.org/understanding-the-impact-of-school-factors-on-school-
http://www.produktivnost.si/
http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/abstracts/AbBrCOPE.html
http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclBrCOPE.html
http://www.ncbi.nlm.nih.ga/pubmed/19008735


96 
 

Cervoni, A. (b.l.). Role Conflict and Ambiguity as Predictors of Job Satisfaction in High     

School Counselors. Pridobljeno 7. 4. 2015 s  http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ914271.pdf  

 

Černetič, M. (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja.     

Psihološka obzorja 14 (2), 73–92.  

 

Černetič, M. (2011). Kjer je bil id, tam naj bo … čuječnost – Nepresojajoče zavedanje in     

psihoterapija. Kairos 5 (3-4), 37–48. 

 

Černigoj Sadar, N. (2002). Stres na delovnem mestu. Teorija in praksa 39 (1), 81–102. 

 

Davidyan, A. (2008). Theories of stress. Pridobljeno 13. 10. 2015 s     

http://www.severehypertension.net/hbp/more/theories-of-stress/    

 

Davis, T: (2005). Exploring School Counseling. Boston, New York: Lahaska Press, Houghton     

Mifflin Company. 

 

Demšar, I. (2003). Sindrom izgorelosti pri učiteljih. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska     

fakulteta, Oddelek za psihologijo. 

 

Dernovšek, M. Z., Gorenc, M. in Jeriček, H. (2006). Ko te strese stres : kako prepoznati in     

zdraviti stresne, anksiozne in depresivne motnje. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja     

Republike Slovenije. 

 

Fengler, J. (2007). Nudenje pomoči utruja. O analizi in obvladovanju izgorelosti in poklicne     

deformacije. Ljubljana: Temza. 

 

Goldstein, D. (2009). Walter Cannon: Homeostasis, the Fight-or-Flight Response, the     

Sympathoadrenal, and the Wisdom of the Body. Pridobljeno 13. 10. 2015 s     

http://brainimmune.com/walter-cannon-homeostasis-the-fight-or-flight-response-the-         

sympathoadrenal-and-the-wisdom-of-the-body/    

 

Grubiša, N. (2010). Zdravje 1: kako upočasniti proces staranja in obuditi mladostno telo ter     

duha. Ljubljana: Inisa.  

 

Gunduz, B. (2012). Self-Efficacy and Burnout in Profesional School Counsellors.     

Educational Sciences: Theory & Practice 12 (3),  1761–1767. 

 

Harnois, D. A. (2014). The impact of coping strategies upon work stress, burnout, and job     

satisfaction in school counsellors (abstract). Pridobljeno 7. 4. 2015 s     

http://www.gradworks.umi.com/36/16/3616866.html  

 

Hemerich, I. (2015). Hiperstres in hipostres. Pridobljeno 6. 10. 2015 s     

http://www.slideshore.net/biocentar  

 

Horvat, M. (2001). Latentna struktura prostora izgorevanja in njegovih determinant v          

slovenskih vzgojnih zavodih, mladinskih in prevzgojnem domu. Socialna pedagogika 5     

(2), 169–191. 

 

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ914271.pdf
http://www.severehypertension.net/hbp/more/theories-of-stress/
http://brainimmune.com/walter-cannon-homeostasis-the-fight-or-flight-response-the-
http://www.gradworks.umi.com/36/16/3616866.html
http://www.slideshore.net/biocentar


97 
 

Hribernik, O. L. (2007). Supervizija za pedagoge v slovenskih kazenskih ustanovah. Socialna     

pedagogika 11 (1), 77–98. 

 

Hutinski, B. (2014). Vpliv stresa na delo medicinskih sester. Magistrsko delo. Univerza v     

Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede. 

 

IDO Primorska. (2012). Potek stresa po Selye. Splošni prilagoditveni sindrom (slika 3).     

Pridobljeno 10. 2. 2015 s  http://www.izboljsanje-delovnega-okolja.si/sl/raziskave/stres  

 

Javrh, P. (2014). Stabilna poklicna identiteta svetovalnih delavcev v času sprememb. Šolsko     

svetovalno delo XVIII, (3–4), 9–14. 

 

Jeriček, H. (2007). Ko učenca strese stres in kaj lahko pri tem naredi učitelj. Ljubljana:     

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

 

Jerman, J. (2005). Stres pri strokovnih delavcih v vzgojno-izobraževalnih in prevzgojnih     

zavodih. Socialna pedagogika 9 (4), 469–498. 

 

Kovač, J. (2012a). Model individualne supervizije svetovalnih delavcev na osnovnih šolah.     

Doktorska disertacija. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za     

pedagogiko.  

 

Kovač, J. (2012b). Pojav stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli. Revija za elementarno     

izobraževanje 5 (2–3), 37–54. 

 

Kovač, J. (2013). Supervizija, stres in poklicna izgorelost šolskih svetovalnih delavcev.     

Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska     

fakulteta. 

 

Kovač, J. in Javornik Krečič, M. (2014).  Poklicna izgorelost pri šolskih svetovalnih delavcih     

v osnovni šoli. Revija za elementarno izobraževanje 7 (3–4), 89–104.  

 

Lapajne, P. (2012). Duševna motnja kot posledica neugodne objektivne situacije. V A.     

Žmitek (ur.) Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 4: (zbornik), Begunje, 30.     

november in 1. december 2012 (str. 33–49). Begunje: Psihiatrična bolnišnica. 

 

Lindemann, H. (1982). Sprostitev v stiski. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

Looker, T., Gregson, O. (1993). Obvladajmo stres. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

Lorger, I. (2009). Poklicni stres pri učiteljih v osnovni šoli. Magistrsko delo. Ljubljana:     

Pedagoška fakulteta, Oddelek za poučevanje na razredni stopnji. 

 

Luban Plozza, B. in Pozzi, U. (1994). V sožitju s stresom. Ljubljana: DZS. 

 

Maslach, C. in Leiter, M. O. (2002). Resnica o izgorevanju na delovnem mestu. Ljubljana:     

Educy.  

 

Mc Leod, S. (2011). Type A Personality. Pridobljeno 15. 10. 2015 s     

http://www.simplypsychology.org/personality-a.html  

http://www.izboljsanje-delovnega-okolja.si/sl/raziskave/stres
http://www.simplypsychology.org/personality-a.html


98 
 

Mesarec, T. (2014). Doživljanje stresa pri strokovnih delavcih v vrtcu Beltinci. Diplomsko     

delo. Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Visokošolski študijski     

program prve stopnje Predšolska vzgoja. 

 

Michie, S. (2002). Causes and management of stress at work. Pridobljeno 7. 7. 2015 s      

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1740194/pdf/v059p00067.pdf  

 

Middleton, K. (2014). Stres: kako se ga znebimo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Mikek, K. (2014). Organizacijska kultura in klima v šoli. Socialna pedagogika 18 (12), 117–    

137. 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2015). Podatki_osnovne_sole(3). Pridobljeno     

12. 6. 2015 z osebno elektronsko komunikacijo.   

 

Musek, J. (1993). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy. 

 

Musek, J. (2010). Psihologija življenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.  

 

Napret, M. (2011). Socialna pedagogika v osnovni šoli. Diplomsko delo. Ljubljana: Oddelek     

za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti. 

 

Pediček, F. (1967). Svetovalno delo in šola. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

Powell, T. (1999). Kako premagamo stres. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Prah, S. (2015). Predihajmo stres. Novo mesto: Psihoterapevtsko društvo Izbira. 

 

Programske smernice. Svetovalna služba v osnovni šoli. (1999). Pridobljeno 26. 3. 2015 s     

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podroce/os/devetletka/      

program-dr ugo/Programske_smernice_za_svetovalno_sluzbo_v_osnovni_soli.pdf      

 

Programske smernice. Svetovalna služba v osnovni šoli. (2008). Pridobljeno 3. 9. 2015 s     

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/    

Programske_smernice_OS.pdf 

 

Pšeničny, A. (2006). Recipročni model izgorelosti (RMI): prikaz povezave med     

interpersonalnimi in intrapersonalnimi dejavniki. Psihološka obzorja 15 (3), 19–36. 

 

Rakovec Felser, Z. (2002). Zdravstvena psihologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola. 

 

Rebula, A. (2007). Možgani in stik. Pridobljeno 10. 10. 2014 s    http://www.os-

sodrazica.si/Zanimivi prispevki/Izguba stika-drugi del.pdf     

 

Resman, M. (1999).  Pojem in karakteristike šolskega svetovanja. V M. Resman (ur.)    

Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. (67–84). Ljubljana: Zavod RS za    

šolstvo.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1740194/pdf/v059p00067.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/


99 
 

Resman, M. (2008). Svetovalno delo v vrtcih in šolah. Pridobljeno 1. 7. 2015 s     

http://www.superfarm.net/pedagogika/images/stories/2008-2-

slo/2008_2_slo_01_metod_resman_svetovalno_delo.pdf  

 

Schmidt, A. (2001). Najmanj kar bi morali vedeti o stresu. Ljubljana: Zbirka navodil za     

uporabo homo sapiens-a. 

 

Sincero Sarah Mae (2012). General Adaptation Syndrome. Pridobljeno 10. 2. 2015 s      

https://explorable.com/general-adaptation-syndrome  

 

Slivar, B. (1996). Osebna čvrstost in spoprijemanje s stresom. Psihološka obzorja 5 (3), 33–    

48. 

 

Slivar, B. (2009). Raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljicah, učiteljicah in     

učiteljih. Pridobljeno 6. 6. 2015 s  http://www2.sviz.si/media/RAZISKAVA O     

DELOVNEM STRESU PRI SLOVENSKIH uciteljih in vzgojiteljicah.pdf   

 

Slivar, B. (2013). Na poti k dobremu počutju: obvladovanje stresa v  šoli – teoretični vidik.     

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Srebot, R. in Menih, K. (1994). Sprostitve : praktični napotki za boljše telesno in duševno             

počutje. Ljubljana: Domus. 

 

Statistični urad Republike Slovenije. (2013). Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strokovni     

delavci po delovnem mestu, delovnem času in spolu, Slovenija, konec šolskega leta, letno.     

Pridobljeno 12. 6. 2015 s http://www.pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp  

 

Stephan, J. (2005). School Environment and Coping Resources: A Predictive Model of     

School Counselor Burnout. Pridobljeno 7. 4. 2015 s     

http://www.libres.uncg.edu/ir/uncg/f/umi-uncg-1060.pdf  

 

Ščuka, V. (1999). Izgorelost delavcev v službah pomoči. Defectologica Slovenica 7 (2), 64–

69. 

 

Šimon, N. (2011). Poklicna identiteta šolskega pedagoga. Diplomsko delo. Ljubljana:     

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete.  

 

The American Institute for Stress. (1979). Definitions of stress. Pridobljeno 21. 1. 2015 s     

http://www.stress.org./daily-life  

 

Tušak, M. in Masten, R. (ur.) (2008). Stres in zdravje. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut     

za kineziologijo. 

 

Vec, T. (2012). Supervizija kot sistematičen proces preprečevanja stresa in izgorelosti.           

Pridobljeno  7. 11. 2015 s http://www.zbds-    

zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2012/vec_2012.pdf  

 

Vogrinc, J. in Krek, J. (2012). Delovanje svetovalne službe. Pridobljeno 1. 7. 2015 s     

http://www.pefprints.uni-lj.si/1188/1/Vogrinc_Krek_Delovanje_svetovalne_pdf  

 

http://www.superfarm.net/pedagogika/images/stories/2008-2-slo/2008_2_slo_01_metod_resman_svetovalno_delo.pdf
http://www.superfarm.net/pedagogika/images/stories/2008-2-slo/2008_2_slo_01_metod_resman_svetovalno_delo.pdf
https://explorable.com/general-adaptation-syndrome
http://www2.sviz.si/media/RAZISKAVA
http://www.pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
http://www.libres.uncg.edu/ir/uncg/f/umi-uncg-1060.pdf
http://www.stress.org./daily-life
http://www.zbds-/
http://www.pefprints.uni-lj.si/1188/1/Vogrinc_Krek_Delovanje_svetovalne_pdf


100 
 

Wikipedia. (2015a). Fight-or-flight response. Pridobljeno 6. 6. 2015 s     

https://en.wikipedia.org/wiki/Fight-or-flight_response  

 

Wikipedija. (2015b). Hans Selye. Pridobljeno 22. 1. 2015 s     

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye  

 

Wikipedija. (2015c). Stres. Pridobljeno  22. 1. 2015 s http://www.sl.wikipedia.org/Wiki/Stres     

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. (23. 2. 2007). Pridobljeno 3.     

9. 2015 s https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/67-clen-svetovalna-sluzba  

 

Zakon o osnovni šoli. (31. 7. 2006). Pridobljeno 2. 9. 2015 s     http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535  

 

Žorga, S. (1997). Vloga supervizije pri poklicnem in osebnostnem razvoju strokovnih            

delavcev. Socialna pedagogika 1 (3), 9–26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fight-or-flight_response
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye
http://www.sl.wikipedia.org/Wiki/Stres
https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/67-clen-svetovalna-sluzba
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535


101 
 

11 Priloge 

 

11.1 Preverjanje normalnosti distribucije  

 

Tabela  28: Preverjanje normalnosti distribucije podatkov za vprašalnik o soočanju s stresom 

 

  
Kolmogorov-

Smirnov Z 
p 

SAMOZAMOTENJE 
2,248 < 0,001 

AKTIVNO SOOČANJE 
3,484 < 0,001 

ZANIKANJE 3,273 < 0,001 

UPORABA 
SUBSTANC 6,05 < 0,001 

UPORABA 
ČUSTVENE 
PODPORE 2,016 0,001 

VEDENJSKA 
NEAKTIVNOST 

3,483 < 0,001 

SPROŠČANJE 
2,062 < 0,001 

UPORABA 
INSTRUMENTALNE 
PODPORE 

1,964 0,001 

POZITIVNO 
PREVREDNOTENJE 

2,122 < 0,001 

SAMOOBTOŽEVANJE 
2,257 < 0,001 

NAČRTOVANJE 
2,717 < 0,001 

HUMOR 1,837 0,002 

SPREJEMANJE 
2,782 < 0,001 

VERA 2,834 < 0,001 
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Tabela 29: Preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov za vprašalnik o poklicnih in 

organizacijskih virih stresa 

 

  N 

Normal 

Parameters(a,b) 
Most Extreme Differences Kolmogor

ov-

Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Absolute Positive Negative 

40. Težavnost delovne 
problematike 170 3,606 1,08403 0,254 0,158 -0,254 3,308 < 0,01 

41. Negotovost izidov dela 

in/ali zapoznela … 170 3,024 1,01441 0,191 0,186 -0,191 2,487 < 0,01 

42. Odgovornost in skrb za 

druge ljudi 170 3,335 1,14584 0,207 0,14 -0,207 2,703 < 0,01 

43. Necenjenost poklica 

svetovalnega delavca 170 2,741 1,28397 0,183 0,183 -0,148 2,384 < 0,01 

44. Komunikacija z 

vodstvom šole 170 2,4 1,24701 0,249 0,249 -0,131 3,251 < 0,01 

45. Komunikacija z učitelji 170 2,771 1,12543 0,183 0,183 -0,151 2,381 < 0,01 

46. Komunikacija z učenci 170 2,147 0,91446 0,264 0,264 -0,189 3,441 < 0,01 

47. Komunikacija s starši 
učencev 170 3,206 1,05974 0,201 0,201 -0,17 2,615 < 0,01 

48. Previsoka pričakovanja 
… glede na znanja, ki jih … 170 2,641 1,13865 0,19 0,19 -0,147 2,475 < 0,01 

49. Previsoka pričakovanja 

…glede na delovne pogoje  170 2,912 1,14011 0,188 0,188 -0,165 2,452 < 0,01 

50. Previsoka pričakovanja 

… glede hitrosti učinkov …  170 3,2 1,20943 0,169 0,142 -0,169 2,208 < 0,01 

51. Prevelika količina 

administrativnega dela 170 3,877 1,09438 0,212 0,152 -0,212 2,769 < 0,01 

52. Dodelitev del in nalog, ki 

nimajo  170 3,318 1,28911 0,19 0,147 -0,19 2,477 < 0,01 

53. Časovni pritiski 
170 3,806 1,1163 0,211 0,142 -0,211 2,745 < 0,01 

54. Pomanjkanje prostora 
in/ali pripomočkov 170 2,129 1,20932 0,243 0,243 -0,175 3,163 < 0,01 

55. Pomanjkanje 

administrativnega in/ali 
svetovalnega osebja na šoli 170 2,518 1,30644 0,183 0,183 -0,123 2,392 < 0,01 

56. Uporaba sodobne 

tehnologije 170 1,929 1,08555 0,275 0,275 -0,196 3,581 < 0,01 

57. Kombiniranje 
svetovalnega dela z drugimi  170 2,812 1,40577 0,195 0,166 -0,195 2,544 < 0,01 

58. Pomanjkanje možnosti 

za dodatno izobraževanje 170 2,194 1,08947 0,199 0,199 -0,147 2,592 < 0,01 

59. Pomanjkanje možnosti 
za strokovno vodeno 

refleksijo  170 2,712 1,27997 0,158 0,158 -0,155 2,06 < 0,01 

60. Pomanjkanje socialne 

podpore med sodelavci 170 2,365 1,1184 0,216 0,216 -0,127 2,817 < 0,01 

61. Pomanjkanje strokovne 

podpore med sodelavci 170 2,565 1,12473 0,175 0,175 -0,168 2,276 < 0,01 

62. Konfliktnost vlog  
170 3,565 1,11416 0,176 0,176 -0,17 2,298 < 0,01 

63. Nejasnost vloge  170 3,094 1,23675 0,18 0,171 -0,18 2,345 < 0,01 

64. Preobremenjenost z 

vlogami 170 3,612 1,15225 0,22 0,125 -0,22 2,87 < 0,01 

65. Visoka stopnja 
formalizacije organizacije  170 2,247 1,1243 0,222 0,222 -0,134 2,898 < 0,01 

66. Pomanjkanje možnosti 
odločanja pri strokovni … 170 2,177 1,10058 0,205 0,205 -0,137 2,671 < 0,01 

67. Pomanjkanje 

spodbujanja občutka 

pomembnosti… 170 2,259 1,16307 0,19 0,19 -0,138 2,475 < 0,01 
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Tabela 30: Preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov za vprašalnik o nivoju stresa 

 

    
Nivo 

stresa 

N 170 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 58,0824 

Std. 

Deviation 15,8959 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,071 

Positive 0,071 

Negative -0,061 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,927 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,357 
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