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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava prisotnost sindroma izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za 

varstvo in usposabljanje. Za sindrom izgorevanja je značilna čustvena izčrpanost, 

depersonalizacija in znižana osebna izpopolnitev. Pojavlja se predvsem v poklicih dela z 

ljudmi.  

V nalogi smo opisali stres, vzroke za nastanek stresa in kako je dolgotrajni poklicni stres 

povezan s sindromom izgorevanja. Opisali smo sindrom izgorevanja in njegove komponente.   

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali je pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje 

prisotno izgorevanje. Vzorec je zajemal 104 zaposlene. Uporabili smo vprašalnik Maslach 

Burnout inventory (MBI), ki je standardiziran vprašalnik za ugotavljanje prisotnosti 

izgorevanja. 

S statistično obdelavo podatkov smo iz vzorca ugotovili prisotnost sindroma izgorevanja. 

Najmočneje izražena komponenta sindroma izgorevanja je čustvena izčrpanost, nekoliko 

šibkeje pa sta bili izraženi depersonalizacija in osebna izpopolnitev. Pri posameznih 

komponentah sindroma izgorevanja so bile ugotovljene statistično pomembne razlike med 

spoloma, pri stopnji izobrazbe zaposlenih, med starostnimi skupinami zaposlenih, pri delovni 

dobi,  količini tedenskih ur dela z varovanci ter pri številu ur priprav na delo. Med vrstami 

delovnih mest ni bilo ugotovljenih statistično pomembnih razlik, prav tako ne med skupinami 

zaposlenih glede na starostno populacijo varovancev, s katerimi delajo. Ugotovljene so bile 

statistično pomembne razlike v doživljanju izgorelosti med zaposlenimi, ki uporabljajo 

sprostitvene tehnike in tistimi, ki jih ne.  

Preučeni so bili tudi ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje sindroma izgorevanja. 

Predlagana je bila izvedba raziskave o virih izgorevanja v posameznih zavodih, ter uvedba 

sistemskih oziroma organizacijskih ukrepov. Pri zaposlenih z ugotovljeno prisotnostjo 

izgorelosti naj se ustrezni ukrepi določijo s pomočjo psihoterapevtskih obravnav. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

sindrom izgorevanja, stres, zavodi za varstvo in usposabljanje oseb s posebnimi potrebami, 

čustvena izčrpanost, depersonalizacija, osebna izpopolnitev, sprostitvene tehnike 



 
  

Burnout syndrome among professionals employed in institutions for people with special 

needs  

ABSTRACT 

This thesis discusses the presence of burnout syndrome among professionals employed in 

institutions for people with special needs. Burnout syndrome is characterised by emotional 

exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment. It commonly affects 

employees in people-oriented occupations. 

The thesis initially characterises stress, causes of stress and the relationship between long-

term job stress and burnout syndrome. Burnout syndrome and its components are then 

described. The primary purpose of this study is to determine whether burnout syndrome is 

present among professionals employed in institutions for people with special needs. The 

sample consisted of 104 employees. To establish the presence of burnout syndrome we used 

the Maslach Burnout inventory (MBI), which is a standardised questionnaire for evaluating 

the presence of burnout syndrome. 

Burnout syndrome prevalence was established through the statistical analysis of data from the 

sample. The core component of burnout syndrome is emotional exhaustion, while 

depersonalization and reduced personal accomplishment are described as additional 

components. Statistical analysis of these components has found significant differences by 

gender, education level, age groups, length of employment, the weekly number of hours 

working with people in their care and hours spent preparing for work. No statistically 

significant differences were found between different positions of employment or between 

groups of employees in terms of their patients’ age structure. Finally, the study found 

statistically significant differences in perception of burnout syndrome between employees 

who use relaxations techniques and those who do not. 

Additionally, the thesis studies measures to prevent and reduce burnout syndrome. It 

recommends the conduct of a survey on the sources of burnout syndrome in individual 

institutions and the implementation of systemic or organisational measures at the institution 

level. Finally, psychotherapeutic studies should be conducted to determine suitable measures 

for employees suffering from burnout syndrome. 

 

KEY WORDS: 

burnout syndrome, stress, institutions for people with special needs, emotional exhaustion, 

depersonalization, personal accomplishment, relaxation techniques 
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1. UVOD 

 

Izraz izgorevanje je sredi sedemdesetih let 20. stoletja uvedel Herbert Freudenberger. 

Uporabil ga je kot metaforo za opis pojava, ki ga je zaznal pri svojih sodelavcih. Ti so kazali 

znake čustvene izčrpanosti in izgube motivacije ter predanosti. Do danes še koncept 

izgorevanja ni nič izgubil na aktualnosti. Pomembnost pojava je pojasnjena z dejstvom, da je 

na primer na Nizozemskem pri eni tretjini prejemnikov nadomestila za invalidnost vzrok 

delovna nezmožnost na psihični bazi. Primerljiv delež je le še pri osebah z 

muskuloskeletalnimi okvarami (Janssen, Schaufeli in Houkes, 1999). Podobne ocene veljajo 

tudi za Veliko Britanijo (Gray, 1999).  

Ob podatku o visokem deležu delovne nezmožnosti zaradi psihičnih razlogov je z 

izgorevanjem povezan še visok delež bolniške odsotnosti, delovna neučinkovitost, slabi 

medosebni odnosi, posledično zmanjšana produktivnost in dodatni stroški zaradi 

nadomeščanja manjkajočih zaposlenih.  Za zmanjšanje negativnih posledic stresa na 

delovnem mestu in izgorevanja morajo delodajalci aktivno oblikovati zdravo delovno okolje z 

ukrepi, kot so: 

- odstranjevanje ali minimiziranje virov stresa, 

- zmanjševanje negativnih učinkov stresa z izobraževanjem in strategijami vodenja, 

- pomoč posameznikom, ki se soočajo s posledicami stresa. 

Velik pomen ima tudi ustrezna vključitev na delo po odsotnosti z dela, ki je bila posledica 

stresa na delovnem mestu. V večini primerov je rehabilitacija tudi stroškovno učinkovitejša 

kot zgodnja upokojitev in zaposlitev ter usposabljanje novega zaposlenega (Gray,1999).   

Delo v poklicih pomoči, kot je delo v zavodih za varstvo in usposabljanje, je na področju 

medosebnih odnosov zelo občutljivo. Uspešnost dela je močno odvisna od medsebojnega 

sodelovanja med zaposlenim in varovancem. V primeru izgorelosti pa je uspešnost pod 

velikim vprašajem. 

Sama sem se za študij in delo na področju specialne pedagogike odločila zaradi želje po 

pomoči osebam s posebnimi potrebami. Že več let pred začetkom študija sem vedela, da je 

osebam s posebnimi potrebami s strokovnim delom možno izboljšati življenje in jim določene 

primanjkljaje tudi odpraviti. Delo specialnega pedagoga je zanimivo in raznoliko, takšno kot 

delo z ljudmi po navadi je. Je pa tudi čustveno in fizično naporno. To sem sama izkusila, ko 

sem med študijem izvajala prakso in pomagala v zavodu za varstvo in usposabljanje. Delo te 
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izpopolni in izčrpa hkrati. Izpolni te tudi z občudovanjem do zaposlenih tam. Tistih, ki to delo 

opravljajo vsakodnevno.  

Začela sem se spraševati, kako se zaposleni v zavodih za varstvo in usposabljanje spopadajo s 

stresom, ki takšno službo zagotovo spremlja, kako ta stres vpliva na učinkovitost pri delu. 

Poleg dela z varovanci sem začela opazovati tudi zaposlene. S preučevanjem literature sem 

ugotovila, da je pri zaposlenih v poklicih pomoči pogost pojav izgorelost. Ker sem imela željo 

bolje spoznati ta pojav, sem se odločila, da na to temo izdelam diplomsko delo. Sindrom 

izgorevanja zmanjšuje učinkovitost pri delu in povzroča negativne posledice na človekovem 

fizičnem in psihičnem počutju. Zato me je zanimalo, ali se bo pri zaposlenih v  zavodih za 

varstvo in usposabljanje pokazala prisotnost sindroma izgorevanja.  

Za raziskavo prisotnosti izgorevanja sem uporabila MBI vprašalnik (Maslach burnout 

inventory). S pomočjo le-tega sem želela izvedeti: 

- Ali je sindrom izgorevanja prisoten pri zaposlenih v zavodih za varstvo in 

usposabljanje, 

- ali stopnja izobrazbe, delovna doba, delovno mesto, starost vplivajo na pojav in 

spopadanje s stresom ter posledično sindromom izgorevanja, 

- ali uporaba sprostitvenih tehnik vpliva na spopadanje s stresom in posledično 

izgorevanjem. 

Diplomsko delo zajema dva dela: teoretični in empirični del. Christina Maslach, ena od 

pionirk raziskovanja sindroma izgorevanja, sindrom izgorevanja opredeljuje kot profesionalni 

stres (Maslach, 2002).  V teoretičnem delu sem najprej opisala teoretična spoznanja o stresu 

na splošno. V naslednjem poglavju je predstavljen sindrom izgorevanja kot posebna oblika 

stresa oziroma posledica dolgotrajnega stresnega stanja ter ukrepi za preprečevanje 

izgorevanja in zmanjševanja v primerih prisotnosti izgorevanja. Zadnje poglavje teoretičnega 

dela predstavlja delo v zavodih za varstvo in usposabljanje, kot je predpisano s slovensko 

zakonodajo (vsebine, normativi ...), in ugotovitve raziskav glede dela v zavodih za varstvo in 

usposabljanje ter ostalih organizacijah za pomoč ljudem in prisotnostjo sindroma izgorevanja. 

Empirični del vsebuje raziskavo o prisotnosti sindroma izgorevanja v zavodih za varstvo in 

usposabljanje. V raziskavo sta bila vključena dva zavoda, in sicer Zavod za usposabljanje, 

delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (v nadaljevanju ZUDV Dornava) in Center 

za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju CUDV Dobrna). Rezultate za 

empirični del sem pridobila s pomočjo statistične analize rezultatov anket (MBI – vprašalnik). 
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2. STRES 

2.1. OPREDELITEV POJMA »STRES« 

 

Po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika pomeni stres odziv organizma na 

škodljive (zunanje) vplive (SSKJ, 2000). 

Stres kot odziv telesa na škodljive zunanje vplive je torej normalen telesni pojav, ki telo 

pripravi na obrambo pred zunanjim vplivom. Običajno so ti stresni dogodki kratkotrajni in se 

telo hitro povrne v normalno stanje. V sodobni družbi pa je opazen pojav, ko stresno obdobje 

traja dalj časa. Telo oziroma obrambni sistem telesa »pregori« in v teh primerih pride do 

izgorelosti, kar pomeni do bistvenih sprememb v psihičnem in tudi fizičnem zdravstvenem 

stanju osebe. Pšeničny (Stopnje izgorelosti – simptomi, b.d., Pšeničny, 2009) navaja, da po 

treh stopnjah izgorelosti (izčrpanost, ujetost in sindrom adrenalne izgorelosti) pride do 

adrenalnega zloma, pri katerem je pogosto potrebna hospitalizacija. 

Glede na to, da je stres bistveni dejavnik za povzročitev izgorelosti, je najprej potrebna 

podrobnejša preučitev pojava stresa. 

Jerman (Jerman, 2005) navaja definicije pojma stres po različnih avtorjih, ki z različnih 

vidikov razširjajo osnovno definicijo stresa kot odziva organizma na škodljive zunanje vplive. 

Tako Mielke (Mielke, 1997) stres opredeljuje kot življenjsko pomembno dogajanje, ki je pri 

človeku prisotno in s človeškim življenjem povezano že od prazgodovine. Ob občutku 

ogroženosti se človeku mobilizirajo vse zaloge energije zato, da bi maksimalno usposobile 

človeško telo za beg ali boj. Powel (Powell, 1999) pojem stresa razlaga s pomočjo principa 

ravnotežja. Človek za ohranitev zdravja oziroma preprečevanje pojava simptomov  stresa 

išče ravnotežje med zahtevami vsakdanjega življenja in sposobnostjo, da se s temi zahtevami 

spopade. Looker in Gregson (Looker, Gregson, 1993) osvetljujeta pojem stresa z vidika 

individualne izkušnje, kar pomeni, da je ista situacija za nekoga lahko prijetna in pozitivna, za 

drugega pa neprijetna ali celo škodljiva in negativna. To je še posebej opazno pri namernem 

sprejemanju izzivov. Tudi Boben-Bardutzky (Boben-Bardutzky, 2000) navaja, da je osebna 

zaznava situacije tista, ki določa odziv. Tako lahko situacijo doživimo kot grožnjo ali kot 

izziv. Ribič Hederih (Ribič Hederih, 2003) pa navaja, da je stres posledica telesnih in 

duševnih obremenitev, pojavi, ki nas obremenjujejo, so stresorji, ki pa niso vsi škodljivi. 

Torej je mnenja, da stres povzročajo zunanji dejavniki. Youngs (Youngs, 2001) stres 

poimenuje kot telesno reakcijo na mobilizacijo obrambnih sistemov proti grožnji, ki jo zazna 

naše telo. Stres je sklop telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih reakcij na okoliščine, ki 
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sprožijo v človeku zmedenost, nejevoljo in vzburjenost. Youngs je mnenja, da te reakcije ne 

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

in našega odziva nanj. Zato deluje stres pozitivno ali negativno. Z drugimi besedami – 

nadzorujemo svoje zaznavanje stresne reakcije.  

Ayalon (Ayalon, 1995) se osredotoča na stres kot posledico sprememb. Spremembe vplivajo 

na posameznikove že utečene navade in ravnotežje v njegovem življenju. Ko napor pri 

prilagajanju na novonastale spremembe preseže človekove sposobnosti, se pojavi stres. Po 

mnenju endokrinologov in fiziologov gre pri stresu za moteno delovanje tako s fiziološkega 

kot s psihološkega vidika funkcioniranja posameznika. Stres označuje neka nespecifična 

telesna reakcija, ki se pojavi zaradi zahteve, ki jo postavimo organizmu (Kneževič, 1997). Z 

medicinskega vidika navaja Schmidt (Schmidt, 2003) opredelitev endokrinologa Hansa 

Selyea iz leta 1949. Selye stres označuje kot program telesnega prilagajanja novim 

okoliščinam, njegov odgovor na dražljaje okolja, kot psihosomatski mehanizem za 

uravnavanje in uravnoteženje napetosti, kar enostavno povedano pomeni zaznavo in pripravo 

telesa na posebne obremenitve.   

 

2.2. SIMPTOMATIKA STRESA 

 

Ko posameznik zazna ogroženost, se v njegovem telesu sprožijo različne reakcije. Schmidt 

navaja, da nadledvična žleza prične v velikih količinah izločati hormone, predvsem: 

- Adrenalin, ki v hipu nakopiči vso trenutno razpoložljivo energijo v organe, ki 

sodelujejo v obrambni reakciji. Povečajo se zaznave v vseh čutilih, sluhu, vidu, vonju, 

otipu ... Napnejo se živci in mišice, da bo v krvi na voljo čim več kisika za oskrbo 

organov, razširijo se pljuča in pospeši se dihanje. Kri se preusmeri iz za obrambo manj 

pomembnih organov (prebavila, jetra, koža ...) v organe, ki so ključni za obrambo 

(možgani, srce, pljuča, mišice ...). Skratka, telesu je omogočeno, da hitro odreagira. 

- Kortizol ima nalogo, da tem organom v času ogroženosti zagotavlja neprekinjen dotok 

energije na račun manj pomembnih organov toliko časa, dokler nevarnost ne poneha, 

oziroma se telo popolnoma ne izčrpa. 

- Noradrenalin skrbi za popuščanje napetosti in čim hitrejšo vzpostavitev normalnega 

stanja v telesu. Noradrenalin nam zagotavlja občutek sprostitve in ugodja. Ta hormon 

se izloča v velikih količinah tudi v trenutkih omame (Schmidt, 2003). 

 



5 
 

2.3 POZITIVNI IN NEGATIVNI STRES 

 

Že v poglavju o opredelitvi stresa je bilo s strani več avtorjev navedeno, da ima v stresnih 

situacijah velik pomen posameznikovo zaznavanje. Zato je Mielke mnenja (Mielke, 1997), da 

se izraz stres pogosto napačno uporablja. S tem izrazom ljudje skoraj vedno opisujejo 

negativne stresne dejavnike, vendar pa stres povzroči tako negativne kot tudi pozitivne 

posledice. Psihološko so najbolj pomembni tisti stresorji, ki povzročajo duševne in vedenjske 

učinke. Vsi stresorji niso škodljivi ali obremenjujoči – ločimo pozitivni ali evstres in 

negativni ali distres (Mielke, 1997). 

Mielke navaja, da je glavna razlika med pozitivnim in negativnim stresom, da se pri zdravem 

stresu spremembi zlahka in naglo prilagodimo, pri škodljivem pa se ji prilagodimo s težavo ali 

se ji sploh ne. Pomembno je tudi, kako človek ocenjuje tisto, kar učinkuje nanj kot stresor. 

Stresne situacije ljudje občutimo individualno zelo različno, poleg tega pa različno predelamo 

sami v sebi dražljaje, ki jih sprejemamo iz okolja. Isti dražljaj ima lahko pri več ljudeh čisto 

druge učinke. Boječi ljudje se na primer v kakšni situaciji počutijo ogrožene, drugi pa bi se v 

isti situaciji počutili povsem normalno (Mielke, 1997).  

Pozitivni stres imenujemo tudi prijazni stres. Občutek prijaznega stresa nastopi takrat, ko so 

sposobnosti večje od zahtev in zaradi tega dobimo občutek samozavesti. Znamenja prijaznega 

stresa so: vznemirjenost, evforičnost, motiviranost, prijaznost, družabnost, umirjenost, 

ljubeznivost, samozavest, ustvarjalnost, jasno mišljenje, učinkovitost, marljivost, vednost in 

odločnost (Powell, 1999).  

Za negativni stres se pojavlja tudi pojem škodljivi stres. Zanj so značilne preobremenitve, ki 

lahko porušijo ravnovesje, opravljanje zahtevnih nalog v časovni stiski, spoprijemanje z 

nalogami, ki jim nismo kos, itd. Negativni stres najpogosteje povzroči pretirana zaskrbljenost. 

Negativen učinek je odvisen od možnosti, ki jih ima posameznik, da se spopade z 

obremenitvijo. Kadar nima možnosti, da bi situacijo poskušal rešiti, je učinek stresne situacije 

večji (Powell, 1999).  
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2.4 NARAVNI IN UMETNI STRES  

 

Schmidt (Schmidt, 2003) loči dve obliki stresa, naravnega in umetnega. V našem vsakdanjem 

življenju smo prisiljeni uravnavati razmerje med izzivi iz okolja in našo usposobljenostjo za 

njihovo obvladovanje. Gre torej za dva različna stresa, ki imata vsak svojo funkcijo in namen. 

Naravni oziroma koristni stres, pri katerem je evolucija poskrbela za vse mehanizme 

ponovnega uravnoteženja telesa. Pojavi se kot posledica občutka ogroženosti ali ugodja. Stres, 

kot posledica občutka ogroženosti, se pojavi kot reakcija na nevarnosti iz okolja. Ima nalogo 

obrambe, pobega ali napada. Stres kot občutek ugodja, se pojavi, kadar verjamemo, da naša 

usposobljenost presega neko zahtevo. Pri tem stresu občutimo željo po čimprejšnjem 

delovanju in doživljamo prijeten, vznemirljiv občutek pričakovanja pred doživetjem 

(ugodjem).  

Umetni, škodljivi stres te sposobnosti nima. Pri tem stresu moramo sami poskrbeti za 

uravnoteženje telesa in s tem za svoje zdravje. Pojavi se, kadar zahteve presegajo naše 

sposobnosti (Schmidt, 2003).   

Z vidika pojava sindroma izgorevanja je pomemben predvsem umetni stres, saj le-ta škodljivo 

vpliva na posameznika. 

 

2.5 BIOLOGIJA STRESA 

 

Po Youngsovi (Youngs, 2001) je prvi korak k razumevanju stresa ter njegovega zmanjšanja in 

obvladovanja biološki. Večini ljudi pomeni stres zahteve, ki jim jih vsak dan postavlja 

življenje. Strokovno te zahteve poimenujemo stresorji, njihov akutni vpliv na naše telo pa 

stres. Stresorji so lahko biokemični dražljaji, lahko so fizična poškodba, lahko je tudi 

čustveno vzburjenje. Odgovor telesa in razuma na vzrok in pojav vsakega stresorja – 

pozitivnega in negativnega – se kaže v treh medsebojno povezanih fazah: 

- alarmna reakcija, 

- odpor/prilagoditev (splošni adaptacijski sindrom), 

- izčrpanost/izgorevanje. 

Alarmna reakcija obvesti telo, da je v stresni situaciji. Nastane niz telesnih sprememb. 

Organizem ve, da mora ukrepati: ali se umakniti pred grožnjo ali vrniti napad – boj ali beg. 

Najbolj pogoste reakcije:  

- upočasnjena prebava, da se lahko čim več  krvi usmeri v možgane in mišice,  
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- pospešeno dihanje, ker mišice potrebujejo več kisika,  

- povečan srčni utrip, da bi kri hitro prišla v tiste dele telesa, ki morajo biti prilagojeni na 

reakcijo,  

- pospešeno potenje, da se telo hitreje hladi. 

Odpor ali prilagoditev – ko zaznamo stresno situacijo ali dogodek, se po nekaj trenutkih 

sproži druga faza tega procesa, splošni adaptacijski sindrom. Skoraj trenutno in v neposredni 

zvezi s pojemajočo neposredno grožnjo se telo povrne v stanje biokemične uravnovešenosti 

(homeostaza). Ta odpor povrne biokemične procese, opisane v fazi alarmne reakcije. Telo se 

poskuša umiriti, zato se zniža krvni pritisk, zniža se frekvenca srčnega utripa, uravnovesita se 

dihanje in telesna temperatura. V mnogih pogledih je ta faza ključna. Ko stresor izgine ali pa 

ga oseba premaga, se poskuša telo po stresni situaciji umiriti. Če se izpostavljenost stresorjem 

nadaljuje, zamenja telo zasilne spremembe s prilagoditvami. Tako se ustalijo nekatere stresne 

reakcije. Zato ostanejo na primer mišice napete še dolgo potem, ko stresor ne deluje več. Telo 

zahteva veliko energije in porablja življenjsko pomembne zaloge.  

Izčrpanost/izgorevanje – če se stresno stanje nadaljuje, se sčasoma izčrpajo tudi prilagoditveni 

organizmi, zato se telo izčrpa. Strokovnjaki za stres menijo, da občutimo izčrpanost, če traja 

stanje intenzivnega stresa šest do osem tednov. Posledici tako podaljšanega stresa sta telesna 

utrujenost in izguba prožnosti, ki je potrebna za obvladovanje situacij. To biokemično 

izčrpanost imenujemo »izgorelost«. Če telo še naprej zaznava stresor kot grožnjo, če se 

stresor ponavlja ali se v kratkem obdobju pojavijo novi stresorji, telesu zmanjka energije za 

prilagajanje. Pojavljati se začnejo tako imenovane »prilagoditvene bolezni« (Youngs, 2001). 

 

2.6 PATOLOŠKI STRES 

 

Youngsova navaja (Youngs, 2001), da stres postane patološki, ko telo kljub temu, da je 

dejanska grožnja že zdavnaj minila, še vedno reagira, kot, da je v stanju alarmne reakcije. V 

stresni reakciji se poveča krvni pritisk. Če traja stresna situacija dlje, lahko nastopi 

hipertenzija. Podaljšano stanje pospešenega srčnega utripa imenujemo tahikardija. Ko deluje 

stres, je v želodcu manj krvi, zato je v stresnih situacijah izguba teka povsem običajna. 

Če so normalne reakcije na stres podaljšane in se njihova intenzivnost ne zmanjša, obstaja 

velika verjetnost, da se bodo pojavile psihosomatske bolezni. Izčrpanost pospeši izgoretje, ki 

lahko pripelje do čustvenega ali fizičnega umika.  
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Če posameznik zaide v ta začarani krog, otopijo njegova zanimanja, izgine občutek za 

natančnost, ogrožena je vitalnost, ki jo je včasih prinašal na delo. Posameznik zabrede v 

spiralo nefunkcionalnih ali celo destruktivnih vedenj. Če se izčrpavajoča čustva: frustracija, 

jeza, žalost, brezup nekaj časa ponavljajo, posameznik ni več zadovoljen s svojim življenjem. 
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3. IZGORELOST 

3.1. DEFINICIJA 

 

Psihoanalitik Herbert J. Freudenberger je eden od pionirjev raziskovanja sindroma 

izgorevanja. Po Kraftu (Kraft, 2006) je izraz »sindrom izgorevanja« skoval Freudenberger 

okoli leta 1970. Freudenberger je opazil, da njegova služba ni več napajajoča, ampak 

frustrirajoča in utrujajoča. Ugotovil je tudi, da so zdravniki okrog njega s časom postali 

depresivni in cinični. Posledica tega pa je bilo njihovo hladno in odrezavo ravnanje s pacienti. 

Freudenberger je kmalu začel iskati primere izven zdravstva in našel podobne primere tudi v 

drugih poklicih. Ugotovil je, da prizadeti posamezniki trpijo zaradi motenj spanja, 

koncentracije in neodločnosti. Psihični/mentalni stres pa so spremljale tudi fizične/telesne 

motnje, kot so bolečina v hrbtenici in prebavne težave. Freudenberger je definiral sindrom 

izgorevanja kot stanje psihične in fizične izčrpanosti, ki je povzročena s posameznikovim 

poklicem. 

Sindrom izgorevanja še ni znanstveno (medicinsko) povsem opredeljen. Bolj spada v 

kategorijo »nediferencirane somatske motnje«. Tudi brez konkretnih opredelitev in številk se 

strokovnjaki strinjajo, da pritisk na posameznika v vseh poklicih raste, le-ti pa se z njim vedno 

težje spoprijemajo.  

Dalj časa trajajoč pritisk na delovnem mestu igra osrednjo vlogo pri izgorevanju. Skozi 

človekov razvoj in zgodovino je bila telesna reakcija na stres koristna in je pomenila zaščito 

pred nevarnostjo. Ljudem in živalim je pomagala preživeti neposredno grožnjo. Še preden se 

mi zavemo, naši možgani zaznajo morebitno nevarnost in sprožijo celo serijo telesnih 

odzivov, ki nas pripravijo na borbo ali beg. Možgani v naše mišice poženejo adrenalin, naši 

čuti se izostrijo, telo ugasne nenujne funkcije, kot npr. prebavo, v nameri, da bi ohranilo 

energijo. 

Dandanes najpogostejšo grožnjo, katere posledica je stres, predstavlja pritisk, povezan z 

delovnim mestom. Pri vsakem pritisku, povezanim z delovnim mestom, naše adrenalne žleze 

izločajo stresne hormone, naš srčni utrip se pospeši, krvni pritisk pa zraste. Če so takšni 

pritiski prisotni dalj časa, nastanejo tudi telesne težave. Kronični stres vodi do hipertenzije, 

težav s srcem in do šibkejšega imunskega sistema (Kraft, 2006).  

Christina Maslach je ob Freudenbergerju pionirka raziskovanja sindroma izgorevanja. Velik 

del raziskav sindroma izgorevanja temelji na njenem teoretičnem okvirju, katerega osnova so 

trije pojavi, to so čustvena izčrpanost, depersonalizacija in znižana osebna izpopolnitev 
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(Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). Maslach in Schaufeli (1993) opredeljujeta izgorevanje 

kot stres, povezan s poklicem, službo (predvsem delo z ljudmi). Izgorevanje je posledica 

zahtevnega in s čustvi nabitega odnosa med ljudmi, ki delajo v takih poklicih in prejemniki 

njihovih uslug (npr. medicinska sestra in pacient, učitelj in učenec ...). 

Maslachova, Schaufeli in Leiter (2001) označujejo izgorevanje kot prolongiran odziv na 

kronične čustvene in medosebne stresorje na delovnem mestu ter je definirano s tremi 

značilnostmi: izčrpanost, cinizem in neučinkovitost.  

V zadnjih petindvajsetih letih raziskovanja izgorevanja je bilo ugotovljeno, da izgorevanje ni 

težava posameznika, ampak tudi težava organizacije. 

Odnos, ki ga imajo ljudje do svoje službe, in pa težave, ki se pri posamezniku pojavijo, ko gre 

v službi kaj narobe je pojav moderne dobe. Izraz »izgorevanje« se je začel uporabljati v 

sedemdesetih letih v Združenih državah Amerike, med delavci, ki so zaposleni v službah, 

povezanih z nego in oskrbo ljudi. 

Pojem sindrom izgorevanja dolgo ni imel standardne definicije, kljub številnim mnenjem o 

tem, kaj sindrom izgorevanja je in kako ukrepati proti njemu. Kljub temu je obstajalo soglasje 

o treh osnovnih dimenzijah izgorevanja. Ta teoretični okvir o treh dimenzijah izgorevanja je 

tudi do danes prevladujoč v proučevanju pojava (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). 

Po Pšeničny (2009) je najširše uveljavljeno definicijo postavila Christine Maslach (1976), ki 

izgorelost opredeljuje kot psihološki sindrom, ki se odraža kot čustvena izčrpanost, 

depersonalizacija in zmanjšana učinkovitost ter je posledica kroničnih interpersonalnih 

stresorjev pri delu z ljudmi. Ugotavlja, da čeprav je pojem izgorelosti nastal v klinični praksi 

(Freudenberger, 1974), so se poznejši raziskovalci le redko usmerjali na intrapersonalne 

dejavnike in psihodinamiko izgorelosti, večina se je posvečala interpersonalnim vidikom. 

Pšeničny pa na podlagi raziskave (Pšeničny, 2009) ugotavlja, da je izgorevanje možno 

razumeti kot proces, ki je rezultat neuspešnega (deloholičnega) prizadevanja, da bi z dosežki, 

ki so sestavni del samovrednotenja, ohranjali stabilno samopodobo. Izgorelost je končni 

rezultat tega procesa samoizčrpavanja. Za razliko od Maslach se Pšeničny osredotoča na 

intrapersonalne dejavnike. 

Penko (1994) v prispevku Izgorelost pri delu povzema ugotovitve nekaterih raziskav 

izgorelosti. Z izrazom »izgorelost« (angl. burnout) običajno poimenujemo specifičen sindrom, 

ki je posledica podaljšane izpostavljenosti delovnemu stresu in je značilen predvsem za 

poklice, ki jih označuje obsežno delo z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah. Izgorelost 

opredeljujemo kot »sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in znižane osebne 
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izpolnitve, ki se pojavi pri osebah, ki delajo z ljudmi«, kombinacija treh sestavin sindroma pa 

vključuje posameznikove čustvene in spoznavne odzive na kronični stres (Penko, 1994).  

Maslachova, Schaufeli in Leiter (2001) primerjajo sindrom izgorevanja z drugimi podobnimi 

pojavi. Zgodnejša preučevanja sindroma izgorevanja so se ukvarjala tudi z ugotavljanjem, ali 

je sindrom izgorevanja pomembno različen od drugih, že uveljavljenih pojavov, kot sta 

depresija in zadovoljstvo na delovnem mestu. Sindrom izgorevanja in depresija sta v določeni 

meri sorodna pojava, a je sindrom izgorevanja problem, ki se pojavlja izključno v zvezi z 

delovnim mestom, za razliko od depresije, ki lahko prežema katerokoli področje človekovega 

življenja. Naslednjih pet dejavnikov nadalje ločuje sindrom izgorevanja od depresije: 

• Prevlada neugodnih (disforičnih) simptomov, kot so duševna in čustvena izčrpanost, 

utrujenost in depresivnost, 

• poudarek je bolj na duševnih in vedenjskih simptomih kot fizičnih, 

• simptomi izgorevanja so povezani z delom, 

• simptomi se pojavijo pri osebah, ki prej še niso imele psihopatoloških težav, 

• zmanjšana delovna učinkovitost se pojavi zaradi negativnega odnosa in vedenja. 

V primeru razlikovanja sindroma izgorevanja in zadovoljstva na delovnem mestu je običajno 

najdena negativna korelacija med obema pojavoma. Težje pa je opredeliti, ali sindrom 

izgorevanja povzroča nezadovoljstvo na delovnem mestu, ali je padec zadovoljstva na 

delovnem mestu povzročitelj sindroma izgorevanja. Lahko pa je povzročitelj obeh pojavov 

nek drug dejavnik, na primer slabi delovni pogoji (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). 

 

3.2 RAZISKAVE 

 

Prvi članki o izgorevanju so se pojavili v sedemdesetih letih v ZDA, z namenom, da ta pojav 

opišejo in poimenujejo ter da pokažejo, da ni tako redek. Prve članke sta napisala 

Freudenberger (1975) in Maslach (1976).  

V letu 1980 se je raziskovanje izgorevanja preusmerilo na bolj sistematično, empirično 

raziskovanje. To raziskovanje je bilo bolj kvantitativno usmerjeno, uporabljati so začeli 

vprašalnike in metodologijo raziskovanja ter preučevanja večjih populacij ljudi. V teh 

raziskavah so se posebej osredotočili na ocenitev, ugotovitev izgorevanja. Razvili so več 

načinov merjenja izgorevanja. Lestvica, ki je najbolj uporabljana je MBI (Maslach burnout 

inventory), ki sta jo razvila Maslachova in Jackson (1981). MBI je bil prvotno razvit za 

uporabo v službah, povezanih z nego in oskrbo ljudi. Zaradi velikega odziva so kmalu razvili 
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še drugo verzijo MBI, zgolj za uporabo v poklicih, povezanih z vzgojo in izobraževanjem 

(Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). 

 

3.2.1. TEORETIČNE RAZISKAVE O IZGOREVANJU 

Po Burischu na teoretičnem nivoju obstajata dve šoli razmišljanja o izgorevanju (Burisch, 

2002): 

 Prva dojema izgorevanje kot intrapsihični pojav, za katerega je potreben zunanji 

sprožilec. Torej, zasnove za izgorevanje so že v posamezniku, nekaj (nek dogodek) iz 

okolice pa jih sproži. V to šolo razmišljanja spada tudi Freudenbergerjevo pojmovanje 

k izgorevanju nagnjene osebe. 

 Druga šola, šola sodobnejših raziskovalcev, pa se bolj ali manj osredotoča na zunanje 

dejavnike; slabe situacije in ne slabi ljudje. Maslachova in Leiter (1997) prelagata 

odgovornost za izgorevanje na delovne organizacije in ne na posameznika.  

Po študiji Pregled raziskav o poklicni izgorelosti v slovenskem prostoru (Sedlar, Novak in 

Šprah, 2011) je v slovenskem prostoru opaziti večje zavedanje o pomenu dobrega počutja na 

delovnem mestu, pri čemer je bilo največ raziskovalne pozornosti namenjene dejavnikom 

stresa, ki izhajajo iz delovnega okolja in osebnostnih značilnosti zaposlenega. Nekaj raziskav 

je bilo tudi na temo preventivnih strategij na individualni in organizacijski ravni, medtem ko 

odnos med izgorelostjo in pojavom duševnih motenj še ni bil raziskan. Vsebinska analiza 

znanstvenih in strokovnih publikacij je pokazala, da je v delovnih organizacijah v Sloveniji 

problem izgorelosti sicer prepoznan, vendar je poudarek pri preprečevanju izgorelosti bolj na 

individualnih samopomočnih strategijah kot pa na sistemskih organizacijskih ukrepih. Še več, 

v raziskavah so tudi poročali o pomanjkanju strokovne podpore, ki bi bila na voljo 

zaposlenim, ki trpijo za izgorelostjo (Sedlar, Novak in Šprah, 2011). 

 

3.2.2. EMPIRIČNE RAZISKAVE O IZGOREVANJU 

Glede na predmet raziskovanja v diplomskem delu, ki je usmerjeno v ugotavljanje prisotnosti 

izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje ter ugotavljanje vpliva 

demografskih in nekaterih organizacijskih dejavnikov na razlike v stopnji izgorelosti, so 

raziskave, ki so glede na predmet raziskovanja sorodne pričujoči raziskavi, pokazale naslednje 

rezultate: 

- Glede vpliva spola na razlike v pojavljanju sindroma izgorevanja Jerman (2005) 

ugotavlja, da ni vpliva, prav tako Pšeničny (2009). 
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- Glede vpliva starosti zaposlenih Maslach, Schaufeli in Leiter ugotavljajo, da starost 

vpliva na razlike v pojavljanju, podobno kot delovna doba, Pšeničny (2009) navaja, da 

večina rezultatov študij drugih avtorjev poroča o večji stopnji izgorevanja pri starejših, 

a se v njeni študiji to ni potrdilo. Jerman (2005) ugotavlja, da pri določenih vidikih 

obstajajo razlike pri delovni dobi.  

- Stopnja izobrazbe po Jermanu (2005) ne vpliva na razlike v pojavljanju, prav tako 

ugotavlja Pšeničny (2009), Maslach, Schaufeli in Leiter (2001) pa ugotavljajo, da 

stopnja izobrazbe ima vpliv. 

- Delovno mesto po Kavčičevi (Kavčič, 2004) in Verčkovnikovi (Verčkovnik, 2003) 

vpliva na razlike v izgorevanju. 

- Delovna doba zaposlenega po Kavčičevi (Kavčič, 2004) ni dejavnik, ki bi vplival na 

razlike v izgorevanju, Verčkovnik (Verčkovnik, 2003) pa ugotavlja, da je.  

 

3.3 TRI DIMENZIJE 

 

Po Maslachovi, Schaufeliju in Leiterju (2001) je edina metoda, ki ocenjuje vse tri dimenzije 

sindroma izgorevanja MBI (Maslach burnout inventory). Glede na ocenjevanje sindroma 

izgorevanja v poklicih, kjer so zaposleni velik del delovnega časa v stiku z drugimi ljudmi, so 

te tri sestavine sledeče:  

- čustvena izčrpanost,  

- depersonalizacija in  

- znižana osebna izpopolnitev (tudi zmanjšana delovna učinkovitost). 

Čustvena izčrpanost je osrednji element izgorevanja, ki se tudi najizraziteje kaže pri osebah s 

tem kompleksnim sindromom. Ko osebe govorijo o izgorevanju, se to največkrat nanaša na 

čustveno izčrpanost. Kljub temu, da je to obvezni element sindroma izgorevanja, pa ni edini. 

Čeprav se čustvena izčrpanost odraža kot posledica stresa, pa ne zajema bistvenega vidika 

sindroma izgorevanja – odnosa do ljudi pri svojem delu. Čustvena izčrpanost ni nekaj, kar se 

doživlja, ampak povzroča delovanje, s katerim se poskuša oseba čustveno in kognitivno 

distancirati od dela, kot način soočanja z delovno preobremenitvijo. Čustvene zahteve dela 

lahko izčrpajo delavčevo storilnost, torej zmožnost biti zavzet in dovzeten za potrebe 

koristnika usluge oziroma varovanca. 
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Depersonalizacija je poskus oddaljitve od prejemnika oziroma koristnika usluge z 

ignoriranjem kvalitet, ki človeka delajo priljudnega. Potrebe koristnikov so lažje izpolnljive, 

če zaposleni koristnike pri delu obravnava kot neosebne objekte.  

Zveza zmanjšane delovne učinkovitosti z ostalima dimenzijama sindroma izgorevanja je bolj 

kompleksna. V nekaterih primerih je videti kot posledica čustvene izčrpanosti  ali kot 

posledica depersonalizacije ali kot posledica kombinacije obeh. Delovne razmere s kroničnimi 

prevelikimi zahtevami oziroma preobremenitvami, ki vplivajo na čustveno izčrpanost in 

depersonalizacijo, običajno prispevajo tudi k zmanjšanju delovne učinkovitosti. Nadalje 

čustvena izčrpanost ali depersonalizacija vplivata na delovno učinkovitost, saj je težko 

dosegati občutek delovne dovršenosti ob čustveni izčrpanosti in ob delu z ljudmi, do katerih je 

zaposleni nezavzet (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). 

Po Jackson, Schwab in Schuler (1986) čustveno izčrpanost povzročajo pretirane čustvene 

zahteve, s katerimi se posameznik sooča pri svojem delu, in se kaže v občutkih 

preobremenjenosti in izčrpanosti, ki so odziv na pogosta stanja visoke vzburjenosti. 

Depersonalizacija označuje stanje, ko posameznik namesto simpatije, spoštovanja in 

pozitivnih čustev razvije cinično in dehumanizirano zaznavo svojih strank in ravna z njimi na 

neoseben ali omalovažujoč način. Blage stopnje depersonalizacije ali zmanjšane skrbi za 

stranke in njihove probleme sicer omogočajo znižanje potencialno močnega čustvenega 

vzburjenja, ki bi lahko vplivalo na ravnanje v kriznih situacijah, vendar se ob podaljšani 

izpostavljenosti stresnim situacijam lahko razvijejo v brezčutnost in cinizem, ki sta značilna 

za izgorelost. 

Znižana osebna izpolnitev se kaže v občutkih neučinkovitosti in neuspešnosti. Posameznik 

izgublja občutek osebne izpolnitve, kompetence in uspešnosti pri delu. Občutki znižane 

osebne izpolnitve so empirično dobljena sestavina izgorelosti in jo lahko pojasnimo z 

nemotivirajočimi učinki občutkov neučinkovitosti. Raziskave naučene nemoči namreč kažejo, 

da osebe v situacijah, ko njihovi ponavljajoči se napori ne vodijo do pozitivnih rezultatov, 

razvijejo znake stresa in depresije ter prenehajo s poskušanjem, ker menijo, da s svojim 

ravnanjem ne morejo nič več spremeniti (Jackson, Schwab in Schuler, 1986). 
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3.4 VIRI IN DEJAVNIKI IZGOREVANJA 

 

Po Maslachovi in Leiterju (2002) obstaja šest virov izgorevanja na delovnem mestu: 

- Preobremenjenost z delom, delo je bolj intenzivno, ter zahteva več časa, je bolj 

zapleteno in ustvarja izčrpanost zaradi obremenjenosti. Skratka, opraviti moramo 

preveč v prekratkem času s premalo sredstvi. 

- Pomanjkanje nadzora, saj si ljudje želijo priložnosti, da lahko izbirajo in se odločajo, 

da razmišljajo o problemih in jih rešujejo ter da imajo nekaj vpliva v procesu 

doseganja rezultatov, za katere bodo odgovorni. 

- Nezadostno nagrajevanje: ljudje prejemajo »manj za več« in zato izgubijo veselje do 

dela. Manj ne pomeni samo slabe plače, ampak tudi priznanje za opravljeno delo ter 

primerno vrednotenje le-tega. Za delavca je najbolj pogubna odsotnost notranje 

nagrade, ki naj bi jo prejel takrat, ko se s ponosom zave, da dela nekaj pomembnega in 

dragocenega za druge in da to delo dobro opravlja. 

- Razpad skupnosti je posledica stanja, ko ljudje izgubijo vez z drugimi v delovnem 

okolju. K razpadu skupnosti in trganju medosebnih odnosov najbolj pripomore 

nerazreševanje konfliktov. Vsak dela sam zase, ne skupaj, posamezniki spodkopavajo 

skupinsko delo. 

- Pomanjkanje poštenosti pomeni hudo neskladje med delavci in delovnim okoljem. 

Nepoštenost se najbolj očitno pokaže v postopkih ocenjevanja in napredovanja, a tudi 

v vsakodnevnih stikih, ko se na primer ljudem pripisuje krivda za nekaj, česar niso 

storili. 

- Nasprotujoče si vrednote se pojavljajo tam, kjer prihaja do nasprotij med zahtevami 

v službi in osebnimi načeli. Skratka delavci ne delajo tistega, kar govorijo, ampak 

tisto, kar je v nasprotju z njihovimi vrednotami.  

Ob dejavnikih oziroma virih izgorevanja, ki so prisotni na delovnem mestu, so prisotni tudi 

ostali interpersonalni in intrapersonalni dejavniki. 

Maslachova, Schaufeli in Leiter (2001) ločijo situacijske faktorje in individualne faktorje, od 

katerih je odvisen pojav izgorevanja. 

Situacijski faktorji so značilnosti dela, poklicne značilnosti in organizacijske značilnosti. 

Individualni faktorji pa so demografske značilnosti, osebnostne značilnosti in odnos do dela. 
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3.4.1. ZNAČILNOSTI DELA 

Kvantitativna delovna preobremenitev in časovni pritisk sta pogosta vzroka za sindrom 

izgorevanja. Kvalitativne delovne zahteve, kot so konflikt funkcij (pojavi se ob nasprotujočih 

si zahtevah), dvoumnost funkcij (pojavi se ob premajhni količini potrebnih informacij za 

izvedbo dela) in zahtevnost varovančevih problemov so prav tako povezani z nastankom 

sindroma izgorevanja. S sindromom izgorevanja je povezano tudi pomanjkanje podpore na 

delovnem mestu, še bolj kot z vidika sodelavcev je pomembnejša podpora nadrejenih. 

Naslednji dejavnik, povezan z delovnim mestom, je pomanjkanje povratnih informacij, 

podobno je z nizko stopnjo sodelovanja pri sprejemanju odločitev in avtonomijo pri delu. 

 

3.4.2. POKLICNE ZNAČILNOSTI 

Razlikuje se med poklici, za katere so značilni predvsem čustveni dejavniki (medsebojni 

vplivi z varovanci, pogostost stikov s kronično ali neozdravljivo bolnimi, soočanje s smrtjo ali 

umiranjem), ki vplivajo na pojav sindroma izgorevanja – to so poklici na področju 

izobraževanja in nege ter poklici, za katere so značilni skupni oziroma najpogostejši delovni 

stresorji, kot so delovna preobremenjenost, časovni pritisk, konflikt funkcij. Raziskave so 

pokazale, da čustveni dejavniki, kot so potreba po kazanju ali potlačitvi čustev in potreba po 

čustveni empatiji, presegajo običajne delovne stresorje pri pojavu sindroma izgorevanja.  

 

3.4.3. ORGANIZACIJSKE ZNAČILNOSTI 

Delo posameznega zaposlenega pogosto poteka znotraj večje organizacije, znotraj katere so 

prisotni hierarhija, pravila funkcioniranja, viri oziroma delovna sredstva in prostorska 

razporeditev. Ti dejavniki imajo lahko daljnosežne in nenehne vplive na zaposlene, še 

posebej, če kršijo osnovna pričakovanja poštenosti in pravičnosti. Drugi tip organizacijskih 

značilnosti, ki vplivajo na sindrom izgorevanja, je oblikovan s širšimi družbenimi, kulturnimi 

in gospodarskimi spremembami. V zadnjem času so to predvsem spremembe v organizacijah, 

kot so zmanjševanje števila zaposlenih, združevanje organizacij, ki imajo pomembne učinke 

na življenje zaposlenih. Od zaposlenih se pričakuje vedno več z vidika časa, truda, znanja, 

prilagodljivosti, hkrati pa prejemajo manj z vidika kariernih priložnosti, trajne zaposlitve, 

varnosti zaposlitve itd. To zmanjševanje obojestranskosti oziroma vzajemnosti, ki sta ključni 

za ohranjanje blagostanja in ugodja, povzroča izgorevanje. 
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3.4.4. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

Starost zaposlenih je najpogosteje proučevana spremenljivka pri pojavu sindroma 

izgorevanja. Stopnja izgorevanja je višja pri mlajših zaposlenih, saj je starost povezana z 

delovnimi izkušnjami. Spol je manj pomembna spremenljivka, saj so raziskave pokazale 

različne rezultate, običajno pa je pri moških višja stopnja depersonalizacije in cinizma, pri 

ženskah pa čustvene izčrpanosti, kar pa je lahko posledica poklicev, kjer je velika ločenost po 

spolih (npr. policija, medicinske sestre). Stan je dejavnik, ki glede na raziskave ima vpliv na 

sindrom izgorevanja, saj je pri samskih pogostejši kot pri vezanih. Stopnja izobrazbe po 

raziskavah vpliva na izgorevanje, in sicer se pri višje izobraženih pojavlja pogosteje, saj sta 

pri teh zaposlenih odgovornost in s tem stres višja, ali pa imajo bolj izobraženi zaposleni višja 

pričakovanja glede dela in so bolj pod stresom, če jim delo ne uspe. 

 

3.4.5. OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI 

Osebe s šibkejšim značajem (npr. z nizko stopnjo občutka obvladovanja situacij, 

prilagodljivosti, pripravljenosti na spremembe), ki dosežke prisojajo drugim, močnejšim 

posameznikom namesto svojim sposobnostim in trudu, slabo samopodobo, osebe, ki se 

izogibajo urejanju razmer, pa imajo pogosteje sindrom izgorevanja. 

Po Pšeničny (2009) so osebnostne značilnosti oziroma intrapersonalni dejavniki bistveni za 

pojav izgorelosti. Višja stopnja izgorelosti se pojavlja še posebej pri osebah s storilnostno 

pogojeno samopodobo, predvsem v primeru deloholizma, pri čustveno labilnejših, bolj 

introvertnih in manj vestnih zaposlenih, pri tistih z nižjimi vrednotami, ki se nanašajo na 

uživanje življenja in dosežke, pri osebah, ki odlagajo zadovoljevanje lastnih potreb ter pri 

osebah, katerih samopodoba je bolj odvisna od zunanjih potrditev. 

 

3.4.6. ODNOS DO DELA 

Ljudje se razlikujejo po pričakovanjih, s katerimi prihajajo na delo. Včasih so pričakovanja 

glede rezultatov previsoka, idealistična, tako glede narave dela kot doseganja uspehov. Pri 

nerealnih pričakovanjih obstaja možnost pojava sindroma izgorevanja. Predvideva se, da 

visoka pričakovanja vodijo osebo v prekomerno delovno obremenitev, kar pa lahko vodi v 

izčrpanost, depersonalizacijo in cinizem, kadar pričakovani rezultati niso doseženi (Maslach, 

Schaufeli in Leiter, 2001).  
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3.4.7. UJEMANJE ZAPOSLENEGA Z DELOVNIM OKOLJEM 

Maslachova, Schaufeli in Leiter (2001) razširjajo ločeno obravnavo dejavnikov izgorevanja. 

Sodobnejše raziskave pojava sindroma izgorevanja bolj jasno združujejo individualne in 

situacijske dejavnike in jih ne obravnavajo posebej, ločeno. Ta teoretični okvir temelji na 

stopnji ujemanja človeka z njegovim opravljanjem dela, oziroma v primeru Maslach in Leiter 

(2002) s šestimi področji delovnega okolja. Manjše je ujemanje, večja je možnost pojava 

sindroma izgorevanja. 

Neujemanje v delovni obremenitvi je najpogosteje v preobremenitvi, pri kateri prevelike 

zahteve izčrpajo posameznikovo energijo do stopnje, da se več ne more obnoviti. Neujemanje 

v delovni obremenitvi je lahko tudi posledica neprimernega, neustreznega dela zaradi 

pomanjkanja znanja oziroma veščin. Tako lahko pride do preobremenitve tudi ob sprejemljivi 

količini dela. Delovna obremenitev je najbolj neposredno povezana z izčrpanostjo kot eno od 

vidikov izgorevanja. 

Neujemanje v kontroli največkrat kaže, da ima posameznik premajhno kontrolo nad sredstvi, 

potrebnimi za izvajanje dela, ali ima pomanjkljivo pooblastilo delo usmerjati v smer, ki se mu 

zdi najučinkovitejša in najuspešnejša. Najpogosteje se kaže kot zmanjšana delovna 

učinkovitost. Posamezniki, ki jim je naložena prevelika odgovornost, lahko doživijo težave 

pri delovni obremenjenosti in kontroli. 

Tretji tip neujemanja predstavlja pomanjkanje ustreznih nagrad za opravljeno delo. Včasih je 

to lahko premajhna finančna nagrada, če ima posameznik občutek, da plačilo ni bilo 

sorazmerno opravljenemu delu in dosežkom. Vzrok je lahko tudi pomanjkanje družbene 

nagrade, ko je uspešno opravljeno delo prezrto, in pomanjkanje notranje nagrade (kot je ponos 

ob dobro opravljenem pomembnem delu). Pomanjkanje nagrade je tesno povezano z delovno 

neučinkovitostjo. 

Četrti tip neujemanja se pojavi, ko zaposleni izgubi občutek povezanosti z ostalimi v 

delovnem okolju. Najbolj uničujoči so nerešeni konflikti med sodelavci. Posledica so stalna 

negativna občutenja frustracije, ki zmanjšujejo možnost družbene podpore. 

Pomembno neujemanje se pojavi, ko na delovnem mestu ni zaznane poštenosti. To so 

neenakopravnost, neenakost pri delovnih obremenitvah ali plačilu, goljufanje, neustrezno 

ocenjevanje in napredovanje zaposlenih. Pojavljata se čustvena izčrpanost in 

depersonalizacija. 

Šesti tip neujemanja se pojavi pri konfliktu vrednot. V nekaterih primerih se osebe znajdejo v 

situaciji, ko morajo delovati neetično oziroma v nasprotju z njihovimi vrednotami. Pogosto 

pride tudi do navzkrižja med osebnimi prizadevanji glede kariere in vrednot organizacije, 
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visokimi cilji organizacije in dejansko prakso, ter konflikta posameznih vrednot (npr. visoka 

kakovost in nižanje stroškov). 

Med šestimi tipi neujemanja obstaja medsebojno vplivanje, prav tako obstaja povezanost s 

tremi dimenzijami sindroma izgorevanja. Različna pomembnost tipov neujemanja se odraža 

različno pri posameznikih. Na primer: posamezniki dajo večji pomen nagrajevanju kot 

vrednotam in so zato bolj prizadeti ob pomanjkanju nagrad, kot pa ob konfliktu vrednot. 

Posameznik lahko tolerira veliko delovno obremenitev, če je prisotno nagrajevanje, dobri 

odnosi med sodelavci, če je njegovo delo cenjeno in podobno. Pomen takšnega pristopa k 

proučevanju sindroma izgorevanja je v pogledu na posameznika v kontekstu, oziroma 

njegovega ujemanja s posameznimi elementi delovnega življenja (Maslach, Schaufeli in 

Leiter 2001). 

 

3.5 PREPOZNAVANJE SINDROMA IZGOREVANJA NA DELOVNEM 

MESTU IN ZAVEDANJE O NJEGOVIH POSLEDICAH 

 

Pomen sindroma izgorevanja tako za zaposlene kot organizacije je v posledicah, ki jih 

povzroča. Te posledice lahko delimo na delovno uspešnost in zdravstvene posledice. Glede 

delovne uspešnosti je sindrom izgorevanja povezan z več oblikami umika od dela: 

izostajanjem od dela (absentizem), željo oziroma namero po opustitvi delovnega mesta in 

dejansko odpovedjo. Za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, pa sindrom izgorevanja 

pomeni zmanjšano produktivnost in učinkovitost. Posledično pa je to povezano še z 

zmanjšanim zadovoljstvom na delovnem mestu in zmanjšano zavezanostjo k delovnemu 

mestu in organizaciji. Zaposleni s sindromom izgorevanja slabo vplivajo na sodelavce 

predvsem z medosebnimi konflikti in motnjami delovnih nalog. Glede zdravstvenih posledic 

je sindrom izgorevanja kompleksnejši. Najpogostejša domneva je, da sindrom izgorevanja 

povzroča duševno disfunkcijo, oziroma pospešuje negativne pojave v duševnem zdravju, kot 

so strah, depresija, zmanjšana samozavest in podobno. Alternativna domneva je, da se ljudje z 

boljšim duševnim zdravjem lažje soočajo s ponavljajočimi se stresorji in redkeje doživijo 

sindrom izgorevanja (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). 

Maslachova in Leiter po izvedenih raziskavah ugotavljata (Maslach, Leiter, 2002), da prihaja 

do izogibanja prevzemanja odgovornosti delovnih organizacij za pojav izgorevanja pri 

zaposlenih. Čeprav vsi priznajo, da je izgorevanje problem delovnega mesta, se o tem, da je ta 

problem treba jemati zelo resno, vsi ne strinjajo. Iz različnih nagibov izgorevanju ne 



20 
 

pripisujejo pravega pomena ali pa ga ocenjujejo kot neizogiben, toda obvladljiv del delovnega 

življenja. 

Avtorja ugotavljata, da se organizacije ne menijo za izgorevanje na delovnem mestu. Bojijo 

se, da bi s tem, ko bi priznali izgorevanje na delovnem mestu, sprožili val zaposlenih, naj 

zmanjšajo delovne obremenitve in omogočijo drage programe za »kakovostno delovno 

življenje«. Po njihovem prepričanju izgorevanje ne sodi med obveznosti delodajalcev, prav 

tako niso prepričani, da bi lahko proti izgorevanju karkoli ukrenili, tudi če bi imeli denar, čas 

in strokovno znanje, da bi se posvetili temu problemu. Osnovne predpostavke te trditve: 

 

- To je problem, ki zadeva posameznika 

Ljudje se na izgorevanje običajno odzovejo tako, da krivijo posameznika (dopušča, da težave 

v družini vplivajo na delo, vedenjske težave – venomer se nad vsem pritožuje, preprosto ni iz 

pravega testa – ni dovolj dober ali trmast). Kakršna koli že je diagnoza, vedno se nanaša na 

posameznika. 

 

- To ni delodajalčeva odgovornost 

Če je izgorevanje problem posameznika, potem že po definiciji ni problem organizacije. 

Dolžnost posameznika je, da ugotovi, kako se bo uspešno prilagodil delovnim razmeram. 

Torej ni dolžnost delodajalca, da ugotovi, kako bo delo prilagodil delavcu. S tega vidika 

izgorevanje postane organizacijski problem, ko začne povzročati večje izgube prihodka. 

Dolžnost, da nekaj ukrene, pa organizacija začuti šele potem, ko se problem nazorno pokaže. 

 

- To nima resnejšega vpliva na organizacijo 

Zaradi izgorevanja delavci ne zbolijo ali se poškodujejo. Zaradi izgorevanja ne umrejo, 

izgorevanje na delovnem mestu ni protizakonito, zato organizacije z njim ne tvegajo dragih 

sodnih sporov. 

Zmanjševanje povzročiteljev psihičnega stresa ne sodi med odgovornosti za zdravje in varnost 

na delovnem mestu v enakem smislu, kot mednje sodijo tveganje poškodbe in okužbe. V tem 

pogledu izgorevanje za organizacijo ne pomeni večjega finančnega bremena. 

 

- Organizacija ne more kaj prida ukreniti proti temu 

Največ, kar lahko organizacija stori zoper izgorevanje na delovnem mestu je, da ljudem 

prepusti, da poskrbijo sami zase (počitek, svetovanje in osebna vzpodbuda). Organizacije 

morda skušajo pomagati pri izboljšanju stanja tako, da ljudem omogočijo sodelovanje v 
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posebnih programih ali delovnih terapijah, toda rešitev problema je še vedno v 

posameznikovih rokah. 

To pomeni, da ima organizacija koristi ljudi sicer v mislih, ne naredi pa ničesar, da bi jih 

pomagala doseči. Ne gre za to, da organizacije nočejo ničesar ukreniti zoper izgorevanje, 

temveč, da resnično ne vedo, kaj bi pomagalo (Maslach, Leiter, 2002). 

 

3.5.1 CIKEL IZGOREVANJA 

Kraft (Kraft, 2006) opiše cikel sindroma izgorevanja. Sindrom izgorevanja se ne pojavi čez 

noč, razvije se postopno, skozi daljše časovno obdobje. Psiholog Herbert Freudenberger in 

njegova sodelavka Gail North sta ta proces razdelila v 12 faz. Koraki si ne sledijo nujno v 

spodaj napisanem zaporedju. Mnogi trpeči določene faze preskočijo, nekateri pa se znajdejo v 

različnih fazah naenkrat. Dolžina trajanja posamezne faze pa variira od pacienta do pacienta. 

 

1. Faza - Nujna potreba po dokazovanju 

Posameznikova potreba, da se dokaže na delovnem mestu, se spremeni v nepopustljivo 

odločnost. Posameznik se mora dokazati kolegom, predvsem pa sebi, da svoje delo opravlja 

odlično, vsak dan.  

 

2. Faza - Še bolj delati 

Da posameznik zadovolji svoja visoka pričakovanja, v službi prevzame še več dela in 

odgovornosti. Vse želi opraviti sam, saj s tem želi pokazati, da je nenadomestljiv. 

 

3. Faza - Zanemarjanje lastnih potreb 

Posameznik nima več časa za nič drugega kakor delo. Zaradi dela zanemari pomembne stvari, 

kot so spanje, prehrana, ter videvanje prijateljev in družine.  

 

4. Faza - Izogibanje konfliktom 

Posameznik se zaveda, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti, ne zaveda pa se vzrokov svojih 

problemov.  

 

5. Faza - Padec vrednot 

Osama, izogibanje konfliktom in zanemarjanje osnovnih telesnih potreb spremenijo 

posameznikovo zaznavanje. Posameznik prevrednoti svoj sistem vrednot in tako nekdaj 
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pomembnim stvarem, kot so družina in prijatelji, ne posveča nič več svojega časa. Služba 

sčasoma postane edini standard za ocenjevanje lastnih vrednot. 

 

6. Faza - Ignoriranje nastajajočih problemov 

Posameznik postane nestrpen, svoje kolege pa dojema kot lene, neumne in nedisciplinirane. 

Komuniciranje z drugimi postane neznosno. V posameznikovem vedenju sta vedno bolj 

opazna agresija in cinizem. Za nastajajoče probleme posameznik krivi vedno več dela ter 

časovni pritisk, povezan z njim, ne pa dejstva, da so se spremenili oni sami.  

 

7. Faza - Umik 

Posameznik stike z drugimi zmanjša na minimum. V sebi čuti naraščajoč brezup. Svoje delo 

opravlja vedno strogo po pravilih, vanj ne vloži nič več »človeškega«. Mnogi iščejo olajšanje 

v drogah in alkoholu.  

 

8. Faza - Vidne spremembe vedenja 

Sprememb v posameznikovem vedenju ni več moč spregledati.  Tudi žrtev izgorevanja sama 

se počuti bolj ničvredno.  

 

9. Faza - Depersonalizacija 

Posameznik izgubi stik s samim sabo. Sebe in drugih ne doživlja več kot vredne posameznike. 

Hkrati tudi ne zazna več lastnih potreb. Omejen je samo na sedanjost, življenje postane 

zaporedje mehaničnih funkcij.  

 

10. Faza - Notranja praznina 

Da se znebi občutka notranje praznine, posameznik ves čas išče neko dejavnost, aktivnost. To 

se lahko kaže v prenajedanju, pretiranem uživanju alkohola ali drog, ter v pretirani potrebi po 

spolnosti.  

 

11. Faza - Depresija 

V tej fazi izgorelost preide v depresijo. Nekdaj navdušeni posamezniki postanejo brezupni, za 

nič jim ni mar, so izčrpani, prepričani, da za njih ni prihodnosti. Življenje izgubi smisel. 

 

12. Faza - Sindrom izgorevanja 
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Skoraj vse žrtve izgorevanja imajo samomorilske misli. Sčasoma sledi popoln psihični in 

fizični zlom. V tej fazi posamezniki nujno potrebujejo medicinsko pomoč. Nekateri 

posamezniki samomor celo storijo (Kraft, 2006) 

 

3.6 VPLIV SINDROMA IZGOREVANJA NA REZULTATE V DELOVNI 

ORGANIZACIJI 

 

Maslachova in Leiter (2002) poudarjata, da izogibanje reševanja problematike izgorevanja pri 

zaposlenih v organizaciji vpliva na uspešnost organizacije. Osnovni argument organizacij o 

izgorevanju na delovnem mestu je, da ne vpliva na uspešnost organizacije – nič ne bi moglo 

biti dlje od resnice. Dejstvo je, da izgorevanje lahko povzroči znatne finančne izgube in 

zmanjšanje donosnosti. 

Izgorevanje na delovnem mestu ni zgolj težava ljudi, ki so razdraženi ali imajo slab dan – 

izgorevanje na delovnem mestu veliko stane. Kljub raziskavam, ki kažejo, da je delovno 

mesto bistveni vzrok stresa, se organizacije vseeno več posvečajo posamezniku, in ne 

delovnemu mestu. Ljudje so nagnjeni k napačnemu razmišljanju, da lahko izgorevanje 

odpravijo sami. V resnici pa je izgorevanje prevelik zalogaj, da bi ga bil zmožen obvladati 

posameznik. Čeprav lahko posameznik spremeni svoje vedenje, pa ne more spremeniti 

svojega družbenega okolja. Spreminjanje stvari v službi ni nikoli individualen proces, marveč 

skupinski.  

Argument Maslachove je, da se je izgorevanja potrebno lotiti na organizacijski ravni, ne na 

delavčevi. Organizacija, katere delavci trpijo zaradi izgorevanja na delovnem mestu, je manj 

sposobna sprejeti pomembne spremembe v svojem okolju in v lastni strukturi ali postopkih. 

Izgorevanje izčrpa ustvarjalnost in načne sposobnost učinkovitega dela. Dandanes zaradi 

zaposlitvene krize velika večina ljudi, ki trpi za izgorevanjem na delovnem mestu, ne da 

odpovedi. Če si organizacija prizadeva za produktivnost, tega problema ne sme zanemariti 

(Maslach, Leiter, 2002). 

Organizacijski pristop k obravnavanju izgorevanja in spopadu z njim obeta velike in 

učinkovite spremembe. 

Maslach in Leiter navajata naslednja dejstva, ki govorijo v prid organizacijskega pristopa k 

obravnavanju izgorevanja (Maslach, Leiter, 2002): 

- Verjetnost, da bo prišlo do izgorevanja je prevelika – to ni več redek pojav. 

- Ko izgorevanje postane resen problem, je izredno drag (finančni stroški, zmanjšana 

produktivnost, težave z zdravjem, upadanje kakovosti življenja v celoti).  
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- Proti izgorevanju je težje ukrepati, ko je že v polnem razmahu. 

 

3.7 OSNOVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE IZGORELOSTI NA 

DELOVNEM MESTU 

 

Maslachova in Leiter navajata, da sta dva pristopa, ki sta na voljo, za proces reševanja 

problemov, individualni in organizacijski pristop (Maslach, Leiter, 2002): 

 

INDIVIDUALNI PRISTOP     ORGANIZACIJSKI PRISTOP 

↓   ↓ 

Začne se s posameznikom Začne se z menedžmentom 

↓         ↓ 

Postane skupinska zadeva     Postane organizacijski projekt 

↓         ↓ 

Naveže se na organizacijo      Naveže se na delavce 

↓      ↓ 

Rezultat vpliva na sorodna neskladja 

↓ 

Rezultat je proces 

 

Proces lahko sproži organizacijski menedžment ali posameznik. Kadar ga sprožijo 

posamezniki, se to zgodi zato, ker je stanje na delovnem mestu že doseglo krizno stopnjo. Ko 

pa se proces začne na organizacijski ravni, pa je to pogosteje poskus, da bi preprečili 

izgorevanje v prihodnosti.  

Za učinkovitost ukrepov je potrebno dobro poznati vire in vzroke izgorevanja. Ko so viri 

poznani (poglavje 3.4), so ukrepi vezani na posamezni vir: 

- v primeru preobremenjenosti je potrebno zmanjšati preobremenjenost z delom, 

- v primeru pomanjkanja nadzora nad svojim delom je potrebno doseči določeno 

stopnjo nadzora, 

- v primeru nezadostnega nagrajevanja je potrebno doseči boljše nagrajevanje, 

- v primeru razpada skupnosti je potrebno doseči večji občutek pripadnosti skupnosti, 

- v primeru pomanjkanja poštenosti je potrebno doseči večjo poštenost, spoštovanje in 

pravičnost do zaposlenih, 
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- v primeru nasprotujočih si vrednot je potrebno doseči usklajenost med prepoznanimi 

vrednotami in dejanskim izvajanjem oziroma delom. 

V večini situacij je za reševanje prvih treh oblik običajen individualni pristop, za druge tri 

oblike pa organizacijski pristop, ni pa to pravilo (Maslach, Leiter, 2002). 

Maslachova, Schaufeli in Leiter opozarjajo (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001), da je večina 

primerov pomoči pri sindromu izgorevanja osredotočenih na posamezniku orientirane rešitve, 

kot so premestitev na drugo delovno mesto ali individualne strategije, v katerih zaposleni 

krepi svojo osebnostno čvrstost, ali pa spremeni pristop k delu. To je v nasprotju z 

ugotovitvami, da imajo situacijski in organizacijski dejavniki večji pomen pri pojavu 

sindroma izgorevanja kot individualni.  

K posamezniku orientirani pristopi lahko ublažijo izčrpanost, nimajo pa bistvenega vpliva na 

preostali komponenti sindroma izgorevanja. Razlogi za prevladujočo osredotočenost na 

individualne strategije so tako filozofske kot pragmatične narave, vključno s pojmovanjem 

posameznikove vzročnosti in odgovornosti, ter predpostavke, da je lažje in ceneje spremeniti 

posameznika kot organizacijo. 

 

Spremembe zaposlenega z vidika povečevanja sposobnosti spoprijemanja z virom stresa 

oziroma izgorevanja  

Glavni način odpravljanja sindroma izgorevanja pri posamezniku je izobraževanje z 

namenom povečevanja sposobnosti obvladovanja delovnega mesta. Raziskave, ki so 

proučevale uspešnost teh metod, so pokazale, da se zaposleni uspešno naučijo tehnik za 

spopadanje z izgorevanjem. Manj uspešni so pri uporabi teh tehnik na svojem delovnem 

mestu zaradi različnih ovir. Pri zaposlenih, ki so bili uspešni pri uporabi tehnik na svojem 

delovnem mestu se je pokazalo, da se je zmanjšala izčrpanost, medtem ko se cinizem oziroma 

depersonalizacija in delovna učinkovitost običajno nista popravili. Najpogostejše tehnike so: 

sprostitvene tehnike, trening časovne organiziranosti, trening dviga samozavesti, trening 

medosebnih in socialnih veščin, teambuilding, obvladovanje poklicnih zahtev, meditacija. 

 

Spremembe organizacije 

Ob izobraževanju posameznika so za učinkovito odpravljanje izgorevanja potrebne tudi 

organizacijske spremembe. Delodajalčevo posredovanje je potrebno za odpravljanje 

neujemanja na šestih področjih delovnega okolja (glej poglavje 3.4). Poznavanje vseh šestih 

področij razširi možnosti ukrepanja. Na primer, raje kot osredotočanje na načine odpravljanja 

preobremenitve z delom (soočanje s preobremenitvijo, zmanjševanje količine dela, 
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sproščanje), je lahko usmeritev na druga področja neujemanja učinkovitejša. Zaposleni lahko 

tolerirajo večje obremenitve, če je njihovo delo cenjeno in čutijo, da je njihovo delo 

pomembno ali pa je ustrezno nagrajeno. V tem primeru je ukrepanje usmerjeno na področji 

vrednot in nagrade (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). 

3.7.1 INDIVIDUALNI PRISTOP 

Maslachova in Goldbergova navajata naslednje individualne pristope k reševanju problema 

izgorevanja na individualni ravni: 

 

- Sprememba pri delu 

Eno od osnovnih priporočil za preprečevanje izgorevanja je zmanjšanje količine dela. To je 

lahko v trajnem zmanjšanju števila tedenskih ur, lahko pa tudi namerno zmanjšanje 

intenzivnosti dela. Ostale možnosti so redno jemanje odmorov in izogibanje nadurnemu delu. 

 

- Razvijanje preventivnih tehnik spopadanja s stresom 

Cilj teh tehnik je zmanjšanje vpliva stresa na delovnem mestu, ne z odstranitvijo oziroma 

zmanjšanjem stresorjev, ampak s spremembo odziva osebe na dejavnike stresa. 

V več primerih to pomeni kognitivno prestrukturiranje, na primer zmanjšana pričakovanja, 

reinterpretacija pomena vedenja ljudi, nova določitev lestvice vrednot, postavitev novih ciljev 

in naslednjih korakov, sprememba načina dojemanja vloge posameznikovega dela, predvsem, 

da zmanjša pomen.  

Ostale preventivne tehnike so deljenje čustev in občutkov z drugimi, saj zadrževanje povečuje 

napetost in s tem stres. Strategije upravljanja s časom in reševanja sporov prav tako 

pripomoreta k posameznikovemu spoprijemanju z delom in zmanjšata tveganje za 

izgorevanje. 

 

- Raba družbenih virov 

Profesionalen odnos in podpora sodelavcev, učinkovito vodenje in podpora nadrejenih in 

podpora družine ter prijateljev so primeri, kako drugi ljudje lahko pripomorejo k 

spoprijemanju s stresom na delovnem mestu. 
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- Izboljšanje zdravja 

Dobro zdravstveno stanje in fizična kondicija varujeta osebo pred izgorevanjem. Zato večina 

priporočil za preprečevanje izgorevanja ob ostalih strategijah vsebuje tudi nasvete glede 

prehrane in telesne vadbe (Maslach, Goldberg, 1998). 

Za izboljšanje zdravja so primerne naslednje dejavnosti, ki blažijo oziroma preprečujejo 

izgorevanje (Losyk, 2005) : 

- telesna vadba:  

- aerobna vadba (hoja, tek, kolesarjenje, golf, plavanje), 

- anaerobna vadba (uteži, kalistenika, naprave), 

- vaje za prožnost  (stretching, joga, tai-chi ...); 

- meditacija, pilates, tai chi, chigong, joga; 

- ustrezna hrana; 

- smeh. 

 

Ob omenjenih dejavnostih so zelo pomembne tudi naslednje strategije in načini  blaženja 

stresa oziroma sindroma izgorevanja (Losyk, 2005): 

- vzdrževanje ravnovesja med službo in prostim časom, 

- strategije upravljanja s časom.  

 

 

Uporaba sprostitvenih tehnik 

Sprostitev je namenjena odstranitvi ali vsaj blažitvi stresnih odzivov. Obstajajo številne 

tehnike zmanjšanja stresa oziroma umiritve, na primer biofeedback, meditacija, masaže, tople 

kopeli in druge. Nekatere tehnike so mišljene za uporabo na delovnem mestu, druge so 

osredotočene na sprostitev po končanem delovnem dnevu (Maslach, Goldberg, 1998). Losyk 

(2005) navaja naslednje tehnike: 

- izkoristiti odmore na delu, ki so dopustni; 

- pozitiven odnos do sprememb na delovnem mestu; 

- pozitivno naravnano mišljenje; 

- metoda plus/minus, s katero s plusi oziroma minusi ovrednotimo službo in s tem 

preverimo, ali je čas za spremembo v karieri, ali plusi prevladujejo in je bolj smiselno 

ostati; 

- dela iz službe si ni priporočljivo nositi domov (mišljeno je tako dobesedno kot 

figurativno), če to ni le občasno oziroma redko, ko je nujno potrebno; 
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- če je možno, si doma takoj po prihodu iz službe omogočiti krajši odmor, pred spanjem 

pa toplo kopel ali branje knjige s pomirjujočo glasbo, 

- izklopiti TV-sprejemnik, saj velik del programa negativno vpliva na stres, primerne so 

predvsem izobraževalne in zabavne vsebine; 

- izogibati se je potrebno negativnemu opredeljevanju do malenkosti, saj ob preveč 

porabljene energije za to pripomore k pomanjkanju energije ob resnično težkih in 

stresnih situacijah; 

- vzpostavitev dnevnih rutin, znotraj katerih je smiselno po potrebi občasno dodajati 

spremembe, če pride do moteče enoličnosti in avtomatizma; 

- redni temeljiti pregledi pri zdravniku so pomembni, saj se včasih kakšni znaki 

spregledajo, včasih pa se kljub kakšnim znakom ne odločijo za pregled pri zdravniku 

in si s tem povečujejo stres; 

- zagotoviti dovolj spanja, vsaj sedem do osem ur, ter se pred spanjem izogibati večjim 

obrokom, kofeinu, alkoholu in cigaretam; 

- nadzorovanje jeze – tako v primerih zadrževanja jeze v sebi, kot pretiranega izražanja 

ob malenkostih; 

- druženje s pozitivno naravnanimi ljudmi; 

- deljenje težav z drugimi v težkih in stresnih situacijah; 

- smeh učinkovito odpravlja negativno razpoloženje in stres; 

- beleženje stresnih situacij in vrednotenje situacij ob koncu dneva, z namenom 

preveritve, ali je bila reakcija v situaciji ustrezna; 

- zapisovanje svojih občutkov in čustev, še posebej, če se o tem težko pogovarjamo; 

- nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, prostovoljstvo veliko ljudem daje 

zadovoljstvo in srečo; 

- majhne geste prijaznosti do drugih ljudi imajo pozitiven učinek na zmanjšanje nivoja 

stresa; 

- urejenost, pospravljenost domovanja pripomore k zmanjšanju stresa, še posebej, ko 

zaradi nereda ne najdemo določene stvari, ki jo iščemo; 

- sproščujoča kopel; 

- aromaterapija (na primer vanilja, sivka, jasmin); 

- masaže; 

- akupunktura in akupresura; 

- obisk wellness centra; 

- kuhanje; 
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- romantična večerja; 

- raziskovanje zgodovine svoje družine; 

- kratek dopust – en daljši letni dopust ni dovolj za zmanjševanje stresa, čez celo leto, 

zato so potrebni tudi redni krajši eno- ali dvodnevni dopusti, na katerih se umaknemo 

od vsakdanjih obveznosti; 

- raziskovanje bližnje okolice, ki pa jo kljub temu še slabo poznamo; 

- spoznavanje novih aktivnosti (šport, hobi, ljubiteljske dejavnosti ...), ki popestrijo 

vsakdan; 

- ukvarjanje s hobiji; 

- poslušanje glasbe; 

- branje knjig; 

- vrtnarjenje; 

- hoja v naravi, parku, kolesarjenje, pohodništvo, opazovanje ptic, piknik; 

- obiskovanje koncertov, sejmov in festivalov na prostem; 

- obisk kina, gledališča, muzejev; 

- ukvarjanje s hišnim ljubljenčkom (pes, mačka ...); 

- zapis kratkoročnih in dolgoročnih ciljev in stremljenje k doseganje le-teh (Losyk, 

2005). 

 

Samoanaliza 

Bistvo v tej skupini predlogov in priporočil je v boljšem razumevanju lastne osebnosti, potreb 

in ciljev ter da to razumevanje omogoči vpogled v razloge za tveganje izgorevanja. S takšnim 

samopoznavanjem ima oseba možnost spremeniti sebe in način spoprijemanja z delom, kar 

posledično pripomore k manjšim možnostim za izgorevanje (Maslach, Goldberg, 1998). 

 

3.7.2 ORGANIZACIJSKI PRISTOP 

Organizacijski pristop je način spoprijemanja z izgorevanjem, ko se za strategijo 

spoprijemanja oziroma preprečevanja odloči organizacija. A je kljub temu v večini primerov 

pristop usmerjen v spreminjanje ljudi, ne pa dela. Opazna je odsotnost organizacijskih 

strategij, ki bi poskušale odstraniti ali spremeniti dejavnike stresa. Splošno dojemanje je, da je 

delo stresno in preostane le spoprijemanje s stresom. Pogosto stališče v veliko organizacijah 

je celo, da je stres pozitiven pojav, saj pripomore k večji intenzivnosti in produktivnosti dela. 

To bi lahko bilo smiselno v dejavnostih, kjer je merilo kvantiteta, a je potrebno upoštevati več 
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napak in manjšo učinkovitost pri prekomerni intenzivnosti dela. V dejavnostih, kjer je 

bistvena kvaliteta izvajanja, ali celo delo z ljudmi, pa ima stres močno negativen vpliv 

(Maslach, Goldberg, 1998).  
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4. DELO V ZAVODIH ZA VARSTVO IN USPOSABLJANJE 

4.1. SOCIALNO VARSTVENI ZAVODI ZA USPOSABLJANJE OTROK IN 

MLADOSTNIKOV Z ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Institucionalno varstvo je po Zakonu o socialnem varstvu (Zakon o socialnem varstvu, 2016) 

oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem 

nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno 

oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno 

varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva: 

- za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, zajema 

institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo na življenje, 

- za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem in telesnem razvoju pa obsega 

institucionalno varstvo tudi usposabljanje (po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami), oskrbo in vodenje, 

- odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v okviru 

institucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva. 

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. 

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne 

preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih 

oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja. 

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih 

aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne 

oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, 

delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter 

reševanju osebnih in socialnih stisk. 

Ob socialno varstvenih zavodih za usposabljanje so še naslednji izvajalci storitve 

institucionalnega varstva : 

- domovi za starejše, 

- posebni socialno varstveni zavodi, 

- varstveno delovni centri, 

- nadomestne oblike bivanja in oskrbe. 
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Socialno varstveni zavodi za usposabljanje v svoje dejavnosti vključujejo otroke, mladostnike 

in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Izvajajo 

institucionalno varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb, ki zajema: 

- osnovno oskrbo, 

- socialno oskrbo in 

- zdravstveno varstvo in rehabilitacijo. 

Za otroke in mladostnike se izvaja tudi usposabljanje po predpisih s področja šolstva, odrasle 

osebe pa so vključene v zaposlitve pod posebnimi pogoji (varstveno delovni centri – VDC). 

Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo. S pravilnikom (Pravilnik o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 2010) so za zavode za varstvo in 

usposabljanje določeni standardi in normativi posameznih storitev. Z vidika kakovosti storitve 

in potencialnega vira izgorevanja so zelo pomembni kadrovski normativi. 

Zavodi izvajajo programe za otroke in mladostnike do 26. leta ter programe za odrasle. Otroci 

in mladostniki so vključeni v oddelke vzgoje in izobraževanja (OVI), ki izvajajo Posebni 

program vzgoje in izobraževanja. Za mlajše se izvaja program na osnovnošolski ravni, za 

starejše mladostnike pa na ravni učenja za življenje in delo, ki vključuje nove vsebine in več 

zaposlitev, ki potekajo v delavnicah in na prostem. Socialno varstveni zavodi pa še izvajajo 

veliko različnih dejavnosti, ki dvigujejo kvaliteto življenja varovancem (letovanja, interesne 

dejavnosti, krožki, razni obiski in izleti itd.). Posebni program vzgoje in izobraževanja (MIZŠ, 

2014) je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.  

Posebni program se ob vzgojno-izobraževalnih zavodih izvaja tudi v socialnovarstevnih 

zavodih oziroma centrih za usposabljanje. Kadar so učenci usmerjeni in obenem nameščeni v 

zavod, so hkrati vključeni v vzgojni (socializacijsko namestitveni) program. Deli se na več 

delov, in sicer na: 

- obvezni del, ki traja devet let in vključuje tri stopnje: prvo (I.), drugo (II.) in tretjo 

(III.), 

- nadaljevalni del, ki traja tri leta in vključuje četrto (IV.) stopnjo, 

- nadaljevalni del, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo – in vključuje 

peto (V.) in šesto (VI.) stopnjo. 

Program ima naslednja področja : 

- Razvijanje samostojnosti – zajema hranjenje, usvajanje higienskih navad, oblačenje, 

obuvanje in sezuvanje, osebno urejenost, skrb za varnost in zdravje.  

- Splošna poučenost – zajema spoznavanje okolja, jezik in matematiko. 
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- Gibanje in športna vzgoja – zajema gibanja, ki niso vezana na spretnost hoje, naravne 

oblike gibanja, vaje za razvoj senzomotorike, elementarne igre, ples, športni dnevi, 

tekmovanja, interesne dejavnosti, šola v naravi športni program.  

- Glasbena vzgoja – zajema poslušanje glasbe, petje, igranje na instrumente, gibalno 

izražanje ter glasbeno-didaktične igre in druge dejavnosti v povezavi z glasbo. 

- Likovna vzgoja – zajema risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje, grafiko. 

- Delovna vzgoja – zajema domača opravila in obdelavo gradiv. 

Učenci vsako tretje leto napredujejo na naslednjo stopnjo. Stopenj je šest. Prve štiri stopnje so 

del obveznega in nadaljevalnega programa do 18. leta starosti, peta in šesta stopnja pa sta del 

nadaljevalnega programa od 18. so 26. leta starosti. Ker so si učenci med seboj zelo različni, 

ima vsak poleg splošnih še svoje posebne učne cilje in standarde v skladu s svojimi danimi 

sposobnostmi. Zato ima vsak učenec svoj individualizira program, ki ga sestavijo specialni 

pedagogi s pomočjo drugih strokovnih delavcev ter staršev oziroma skrbnikov. Mladostniki in 

odrasli imajo možnost soodločanja o svojem programu. Ocenjevanje je izključno opisno, saj 

vsak učenec predvsem sledi svojemu programu (MIZŠ, 2014). 

Odrasle osebe so vključene v varstveno delovni center (VDC) in institucionalno varstvo. 

Varstveno delovni centri organizirajo zaposlitev pod posebnimi pogoji za osebe z motnjo v 

duševnem ali telesnem razvoju. Lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, če je ta 

namenjena višji kvaliteti njihovega življenja. Izdelujejo voščilnice, izdelke iz lesa ali gline, 

tekstila in drugih materialov (Storitve in programi, b.d.). 

 

4.2 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU – OPREDELITEV 

 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju se po kriterijih iz dokumenta »Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami« Zavoda RS za 

šolstvo iz leta 2015 delijo v štiri kategorije glede na stopnjo motnje. To so otroci z lažjo, 

srednjo, težjo in težko motnjo. V navedenem dokumentu je motnja v duševnem razvoju 

opredeljena kot nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim 

osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter 

pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti (Vovk-Ornik (ured.), 2015). 

Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju ugotavljamo: 
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- pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi 

sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja;  

- znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti.  

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. 

Stopnjo motnje ne definiramo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč na osnovni 

ugotovljenih prilagoditvenih funkcij. 

Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju. 

 

a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani so 

senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, 

odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni 

ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.  

 

b) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove 

branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 

likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve 

in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno 

ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno 

okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo 

in različno stopnjo pomoči. 

 

c) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in 

navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem 

lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, 

vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo 
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avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, 

druge razvojne motnje in bolezni. 

 

d) Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 

Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in 

upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav 

tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, 

varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, 

bolezni in obolenja (Vovk-Ornik (ured.), 2015). 

 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (AAIDD) je postavilo sledečo 

definicijo motenj v duševnem razvoju (od leta 2010 je vse bolj v uporabi izraz intelektualni 

primanjkljaj):  

»Intelektualni primanjkljaj je primanjkljaj, za katerega so značilne pomembne omejitve 

posameznika na področjih intelektualnega delovanja in prilagojenega vedenja. To je 

primanjkljaj, ki se pojavi pred osemnajstim letom starosti. Intelektualno delovanje se nanaša 

na sposobnosti učenja, mišljenja, reševanja problemov in na drugih področjih intelektualnega 

delovanja. Prilagojeno vedenje je opredeljeno kot konceptualne, socialne in praktične veščine 

v vsakdanjem življenju« (Frequently asked questions on intellectual disabillity, b.d.). 

 

4.3 DELO V ZAVODU ZA VARSTVO IN USPOSABLJANJE IN SINDROM 

IZGOREVANJA 

 

Zaposleni v zavodih za varstvo in usposabljanje sodijo v skupino poklicev za delo z ljudmi, ki 

so ob običajnih dejavnikih stresa in povzročiteljih izgorevanja, kot so preobremenjenost z 

delom, pomanjkanje nadzora, nezadostno nagrajevanje, razpad skupnosti, pomanjkanje 

poštenosti in nasprotujoče si vrednote, tudi pod vplivom dejavnikov zaradi neposrednega dela 

z ljudmi. Christina Maslach (Maslach, 2003) izgorevanje opredeljuje kot odziv na kronične 

čustvene in medosebne stresorje na delovnem mestu, torej specifično za delo z ljudmi. 

Treven (Treven, 2005, cit. po Žgur, 2006) navaja, da prihaja do poklicnega izgorevanja 

strokovnih delavcev, ki usposabljajo osebe z več motnjami predvsem zato, ker so njihova 

pričakovanja večja od napredka otrok ali mladostnikov. Do izgorevanja pogosteje prihaja pri 

posameznikih, ki opravljajo poklice, v katerih je potrebno veliko osebne angažiranosti. 
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Izgorevanje je povezano z absentizmom, zmanjšano učinkovitostjo, medosebnimi konflikti, 

nizko produktivnostjo, nezadovoljstvom, zmanjšanim občutkom pripadnosti organizaciji in 

povečano fluktuacijo osebja. Čustvena izčrpanost je povezana tudi z zdravstvenimi težavami, 

predvsem različnimi obolenji, utrujenostjo, zlorabo drog, depresijo, anksioznostjo, 

vzdražljivostjo (Ducharme, Knudsen in Roman, 2008). 

Žgur navaja (Žgur, 2006a, 2006b), da so s poklicnim izgorevanjem povezane daljše bolniške 

odsotnosti. Za ohranitev kakovostne ravni izobraževalnih in rehabilitacijskih programov mora 

vodstvo specialnoizobraževalnih in rehabilitacijskih ustanov več pozornosti posvetiti 

vzdrževanju in ohranjanju primerne psihofizične kondicije svojih strokovnih delavcev. 

Fluktuacija ima še posebej v določenih poklicih pomoči negativne vplive, ne samo na delovno 

organizacijo, ampak tudi na varovance oziroma učence, paciente ...). Varovanci lahko 

nazadujejo zaradi izgube zaupanja, če prihaja do motenj oziroma sprememb pri terapevtih. 

Posledično se ob odhodih terapevtov poveča breme preostalih terapevtov, na izpraznjeno 

delovno mesto pa običajno pridejo novi, manj izkušeni terapevti (Ducharme, Knudsen in 

Roman, 2008). Nadomeščanje osebja je časovno in finančno problematično, saj je potrebno 

usposabljanje, da zaposleni pride do zadovoljivega nivoja (Blankertz in Robinson, 1997). 

Zato ti učenci potrebujejo stalno, skozi daljše časovno obdobje (nekateri pa celo življenje) 

vodeno utrjevanje in ponavljanje z več strukturiranega specialnopedagoškega dela. Učenje 

učenca z več primanjkljaji je zato učeča se aktivnost, ki si jo mora učenec pridobiti v zato 

najbolj učinkovitejšem obdobju, z učenjem mora pričeti dovolj zgodaj, pravočasno in 

sistematično s strategijo dela, ki je naravnana njegovim primarnim zmožnostim (Žgur, 2013). 

Varovančeve značilnosti in stik z varovancem so lahko ključni dejavniki izgorevanja pri 

poklicih pomoči. Običajno se mora terapevt ukvarjati ravno s tistimi področji pri varovancu, 

ki so problematična, kar vodi do čustvene izčrpanosti. Naslednji vzroki so lahko tudi 

prepočasno napredovanje varovanca, ko to ni v skladu s pričakovanji, varovančev odnos do 

terapevta, večkrat so prisotni negativni odzivi varovancev kot pozitivni. Stik z varovanci je 

bistvenega pomena pri izgorevanju v poklicih pomoči, saj se je pokazala povezanost med 

visoko čustveno stopnjo čustvene izčrpanosti in količino dela direktno z varovanci (Maslach, 

Jackson in Leiter, 1996). 
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5. PREDMET RAZISKOVANJA  

 

Sindrom izgorevanja zmanjšuje učinkovitost pri delu in povzroča negativne posledice na 

človekovem fizičnem in psihičnem počutju. Delo v zavodih za varstvo in usposabljanje je 

čustveno, psihično in fizično naporno, zato je predmet diplomskega dela raziskati, ali se pri 

zaposlenih v teh zavodih kaže prisotnost sindroma izgorevanja, ter če se pojavlja, kakšna je 

intenzivnost izgorevanja, ali obstajajo razlike v izgorevanju med različnimi delovnimi mesti, 

ali je stopnja izgorelosti odvisna od starosti, spola zaposlenega, stopnje izobrazbe, delovne 

dobe, delovne dobe na trenutnem delovnem mestu, količine ur dela z varovanci, količine ur, 

porabljenih za priprave na delo. Namen naloge je tudi raziskati, ali sprostitvene dejavnosti, ki 

jih zaposleni izvajajo samoiniciativno, vplivajo na pojavljanje sindroma izgorevanja in kakšne 

so strategije za spopadanje s sindromom izgorevanja na delovnem mestu v teoriji in praksi. 

Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

- Ali je sindrom izgorevanja prisoten pri zaposlenih v zavodih za varstvo in 

usposabljanje? 

- Ali stopnja spol, delovno mesto, starost, izobrazba, skupna delovna doba, delovna 

doba v sedanjem zavodu za varstvo in usposabljanje, dolžina opravljanja dela z 

varovanci, količina ur, porabljenih za pripravo na delo vplivajo na pojav in spopadanje 

s stresom ter posledično sindromom izgorevanja? 

- Ali uporaba sprostitvenih tehnik vpliva na spopadanje s stresom in posledično 

izgorevanjem? 

Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo statistične analize rezultatov ankete. Predvidena 

minimalna velikost vzorca je vsaj sto zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje. 

Uporabljen je bil vprašalnik MBI – Maslach burnout inventory, ki je najbolj uporabljana 

lestvica za merjenje izgorevanja. Statistična analiza oziroma obdelava podatkov je bila 

izvedena s pomočjo orodja SPSS. 
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6. METODOLOGIJA RAZISKAVE  

 

Opis vzorca 

V vzorec so zajeti 104 zaposleni v zavodih za varstvo in usposabljanje. Zajeti so vsi poklici, 

saj nas je zanimalo ali na pojav sindroma izgorevanja vplivajo tudi stopnja izobrazbe, vrsta 

dela, obseg dela z varovanci in podobno. Anketirani so bili zaposleni iz zavodov CUDV 

Dobrna in ZUDV Dornava. Posredovanih je bilo 150 vprašalnikov, a so bili ustrezno 

izpolnjeni 104, kar je zadoščalo za predvideno minimalno velikost vzorca, ki je znašala 100 

oseb oziroma zaposlenih.  

 

Vprašalnik 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz prvega, osnovnega, ki je zajemal 

spremenljivke, ki se nanašajo na podatke o anketirancu (spol, starost, dolžina delovne dobe, 

stopnja izobrazbe, delovno mesto), in drugega, standardnega vprašalnika, imenovanega 

Maslach burnout inventory (MBI). Sestavili sta ga Maslach in Jackson (1981), za slovenske 

razmere pa ga je priredila Tanja Lamovec (1994). 

Christina Maslach s sodelavci je na podlagi izvedenih raziskav ugotovila, da izgorevanje vodi 

k zniževanju kakovosti dela in k številnim drugim težavam na delovnem mestu, osebnim ter 

družinskim težavam. Iz raziskav ugotovljen ponavljajoč se vzorec je vodil definiranja 

posebnega sindroma – sindroma izgorevanja in do izdelave instrumenta za vrednotenje le-

tega. Poimenovan je Maslach burnout inventory (MBI). Vprašalnik MBI vsebuje tri lestvice, 

ki vrednotijo tri vidike oziroma komponente izgorevanja. S prakso je bila potrjena 

zanesljivost, validnost in enostavnost izvedbe. 

S pomočjo vprašalnika MBI se vrednotijo tri komponente sindroma izgorevanja: čustvena 

izčrpanost, depersonalizacija in zmanjšana osebna izpolnitev. Vprašalnik sestavlja 22 enot 

(trditev oziroma vprašanj), ki so vezane na vse tri komponente. Odgovori so v obliki 

številskih vrednosti sedem stopenjske lestvice od 0 do 6, ki pomenijo pogostost pojavljanja 

obravnavanega občutja od nikoli (0) do vsak dan (6). Na enak način je merjena tudi 

intenzivnost občutenja, le da je lestvica sedem stopenjska – od nikoli (0), zelo šibko (1) do 

zelo močno (7). 

Za vrednotenje čustvene izčrpanosti je uporabljenih devet enot, za merjenje depersonalizacije 

je uporabljenih pet enot, s katerimi se meri brezčuten, brezoseben odnos pri delu z varovanci 

(pri negi, varstvu, obravnavah, navodilih). Pri obojem višji povprečni rezultat pomeni višjo 
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stopnjo izgorevanja. Osem enot vprašalnika, ki meri osebno izpolnitev, vrednoti občutenja 

kompetenčnosti in uspešnosti doseganja ciljev oziroma rezultatov. Za razliko od ostalih dveh 

komponent, pri osebni izpolnitvi nižji rezultat pomeni višjo stopnjo izgorevanja. 

Pogostost občutenja izgorevanja se meri s sedem stopenjsko numerično lestvico z 

vrednostmi od 0 do 6: 

Tabela 6-1: Lestvica za merjenje pogostosti občutenja izgorevanja 

0 1 2, 3, 4, 5 6 

nikoli nekajkrat na 

leto 

pogosto vsak dan 

 

- Čustvena izčrpanost se ugotavlja z 9 trditvami v vprašalniku, in sicer s trditvami št. 1, 

2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

- Depersonalizacija se ugotavlja s 5 trditvami, in sicer št. 5, 10, 11, 15, 22. 

- Osebna izpolnitev se ugotavlja z 8 trditvami, in sicer 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

Rezultate posameznika seštejemo in normiramo ter primerjamo s podatki v tabeli. 

Tabela 6-2: Vrednotenje rezultatov pogostosti občutenja izgorevanja 

 Min. št. točk Max. št. točk Nizek rezultat Srednji rezultat Visok rezultat 

Čustvena 

izčrpanost  

0 6 0–1,5 1,6–3,4 3,5–6,0 

Depersonalizacija 0 6 0–1,5 1,6–3,4 3,5–6,0 

Osebna 

izpolnitev 

0 6 0–1,5 1,6–3,4 3,5–6,0 

 

Intenzivnost občutenja se meri z osem stopenjsko numerično lestvico od 0 do 7: 

 
Tabela 6-3:Lestvica za merjenje intenzivnosti občutenja izgorevanja 

0 1 2, 3 4 5, 6 7 

nikoli zelo šibko šibko srednje 

močno 

močno zelo močno 

 

- Čustvena izčrpanost se ugotavlja z 9 trditvami, in sicer trditve št. 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 

16, 20. 

- Depersonalizacija se ugotavlja s 5 trditvami, in sicer trditvami št. 5, 10, 11, 15, 22. 

- Osebna izpolnitev se ugotavlja z 8 trditvami, in sicer 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

Rezultate posameznika seštejemo in normiramo ter primerjamo s podatki v tabeli. 
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Tabela 6-4: Vrednotenje rezultatov intenzivnosti občutenja izgorevanja 

 Min. št. točk Max. št. točk Nizek rezultat Srednji rezultat Visok rezultat 

Čustvena 

izčrpanost  

0 7 0–2,5 2,6–4,4 4,5–7,0 

Depersonalizacija 0 7 0–2,5 2,6–4,4 4,5–7,0 

Osebna 

izpolnitev 

0 7 0–2,5 2,6–4,4 4,5–7,0 

 

Izračun vrednosti 

Rezultati, pridobljeni za posamezno komponento, se obravnavajo ločeno, ni jih mogoče 

združevati v enotno, skupno oceno in se zato vsakemu obravnavanemu zaposlenemu 

izračunajo tri ocene. Pridobljene vrednosti se lahko pretvorijo v kategorije nizka, srednja in 

visoka vrednost oziroma stopnja izgorevanja (Maslach, Jackson in Leiter, 1996). 

 

Uporabljene neodvisne spremenljivke 

Za potrebe raziskave so bile uporabljene naslednje neodvisne spremenljivke, s katerimi smo 

proučevali, kateri dejavniki lahko vplivajo na pojav sindroma izgorevanja: 

- spol, 

- starost, 

- stopnja izobrazbe, 

- smer izobrazbe, 

- skupna delovna doba, 

- delovna doba v sedanjem ZVU, 

- delovno mesto, 

- starost populacije, s katero dela zaposleni, 

- število ur, ki jih zaposleni na teden preživijo z varovanci, 

- število ur, porabljenih za priprave na delo, 

- uporaba sprostitvenih tehnik pri zaposlenih, 

- uporabljane sprostitvene tehnike. 

Uporabljene so bile naslednje odvisne spremenljivke: 

- pogostost čustvene izčrpanosti (oznaka PČI), 

- pogostost depersonalizacije (oznaka PD), 

- pogostost osebne izpolnitve (oznaka POI), 

- intenzivnost (občutenje) čustvene izčrpanosti (oznaka OČI), 
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- intenzivnost (občutenje) depersonalizacije (oznaka OD), 

- intenzivnost (občutenje) osebne izpopolnitve (oznaka OOI). 

 

Statistične analize 

Za analizo opisne statistike neodvisnih spremenljivk so bile uporabljene frekvence (f), 

aritmetična sredina (AS) in standardna deviacija (SD). 

Za analizo opisne statistike odvisnih spremenljivk so bile uporabljene frekvence, aritmetična 

sredina in standardna deviacija. 

Za potrebe preverjanja raziskovalnih vprašanj je bila uporabljena enosmerna parametrična 

analiza variance in Levenov test homogenosti varianc ter robustnejša Welcheva metoda v 

primeru nehomogenosti, Scheffe test multiple primerjave, Pearsonov koeficient korelacije 

(Sagadin, 2003; What statistical analysis should I use? ,b.d.; IBM SPSS, 2011).   
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1. OPISNA STATISTIKA 

 

SESTAVA VZORCA GLEDE NA SPOL 

Tabela 7-1: Sestava vzorca glede na spol 

SPOL f f% 

M 15 14,4 

Ž 89 85,6 

Skupaj  104 100,0 

 

 

Slika 7-1: Sestava vzorca glede na spol 

 

 

 

Vzorec je z vidika spolne sestave neenakomeren, saj je 89 oseb ali 85,6 % ženskega spola in 

15 oseb ali 14,4 % moškega spola. Iz razmerja med ženskim in moškim spolom lahko 

razberemo, da je delo zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje »ženski poklic«.  
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SESTAVA VZORCA GLEDE NA STAROST ZAPOSLENIH 

 

Tabela 7-2: Parametri opisne statistike za starost zaposlenih 

AS 38,11 

SD 9,104 

Min 21 

Maks 60 

 

Tabela 7-3 Sestava vzorca po starostnih skupinah zaposlenih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7-2: Sestava vzorca po starostnih skupinah zaposlenih 

Povprečna starost zaposlenih je 38,11 leta. Zaposleni so stari od 21 let do 60 let. Prevladujejo 

zaposleni, stari od 36 do 46 let. Starostna struktura vzorca kaže na neenakomerno 

razporeditev, saj je velika večina zaposlenih starih v bližini aritmetične sredine – med 35 in 

45 let, sekundarni vrh je opazen v starosti od 25 do 30 let.   
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SESTAVA VZORCA GLEDE NA TIP DELOVNEGA MESTA 

Tabela 7-4: Sestava vzorca glede na tip delovnega mesta 

 f % 

Strokovni delavci (SD) 42 40,4 

Negovalci (NEG) 51 49,0 

Drugo 11 10,6 

Skupaj 104 100,0 

 

 

Slika 7-3: Sestava vzorca glede na tip delovnega mesta 

 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da prevladuje delovno mesto negovalca, to je 51 oseb (49,04 

%), na drugem mestu so strokovni delavci, ki jih je 42 oziroma 40,38 %. Preostalih 10,58 % 

pa predstavljajo zaposleni na drugih delovnih mestih, kot so na primer delovni inštruktorji, 

šoferji in kuharji. 
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SESTAVA VZORCA GLEDE NA IZOBRAZBO ZAPOSLENIH 

 

Tabela 7-5: Sestava vzorca glede na izobrazbo zaposlenih 

 f f% 

Osnovna šola ali manj 9 8,7 

Poklicna in srednja šola 51 49,0 

Višja in visoka strokovna 14 13,5 

Univerzitetna 28 26,9 

Magisterij 2 1,9 

Skupaj 104 100,0 

 

 
Slika 7-4: Sestava vzorca glede na izobrazbo zaposlenih 

Iz tabele in grafa je razvidno, da v vzorcu prevladujejo zaposleni s srednjo stopnjo izobrazbe 

(49 %), sledijo pa zaposleni z univerzitetno izobrazbo (26,9 %). Zaposlenih z osnovnošolsko 

izobrazbo je 8,7 %, z višjo in visoko strokovno 13,5 %, ter 1,9 % z magisterijem (dve osebi).  

Tabela 7-6: Izobrazbena struktura glede na delovno mesto 

 Drugo Negovalci Strokovni delavci 

Osnovna šola ali manj 3 6 0 

Poklicna in srednja šola 7 44 0 

Višja in visoka strokovna 1 1 12 

Univerzitetna 0 0 28 

Magisterij 0 0 2 
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Izobrazbena struktura glede na delovno mesto je sledeča: pri negovalcih prevladuje poklicna 

in srednja šola (44 zaposlenih), šest jih ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj, ena oseba pa 

višjo ali visoko strokovno izobrazbo. Pri strokovnih delavcih jih ima 28 univerzitetno 

izobrazbo, 12 višjo ali visoko strokovno, 2 osebi pa magisterij. Pri drugih delovnih mestih 

prevladuje poklicna in srednješolska izobrazba (7 oseb), trije imajo osnovnošolsko ali manj, 

ena oseba pa višjo in visoko strokovno. 
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SESTAVA VZORCA GLEDE NA SMER IZOBRAZBE 

Tabela 7-7: Sestava vzorca glede na smer izobrazbe 

 f f% 

Defektolog 8 7,7 

Defektološka dokvalifikacija 2 1,9 

Delovni terapevt 4 3,8 

Diplomirana medicinska sestra 2 1,9 

Diplomirani ekonomist 1 1,0 

Fizioterapevt 5 4,8 

Pedagog 2 1,9 

Poklicna izobrazba* 9 8,7 

Poslovni sekretar 1 1,0 

Profesor likovne umetnosti 1 1,0 

Psiholog 5 4,8 

Socialni delavec 5 4,8 

Socialni pedagog 1 1,0 

Srednja šola** 33 31,7 

Učitelj razr. pouka 5 4,8 

Vzgojitelj 2 1,9 

Zdravstveni tehnik 18 17,3 

Skupaj 104 100,0 

*Pod nazivom poklicna izobrazba so združene smeri poklicne izobrazbe, ki niso neposredno povezane z delom v 

zavodih za varstvo in usposabljanje 

*Pod nazivom srednja šola so združene smeri srednje izobrazbe, ki niso neposredno povezane z delom v zavodih 

za varstvo in usposabljanje. 

 

Slika 7-5: Sestava vzorca glede na smer izobrazbe 
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Iz tabele in histograma je razvidno, da prevladujejo zaposleni s končano srednjo šolo (31,7 

%), ki ni usmerjena v poklic zaposlenega v ZVU. Zdravstvenih tehnikov je 18, oziroma 17,3 

%. Na tretjem mestu so zaposleni s končano poklicno izobrazbo, to je 9 oseb, oziroma 8,7 %. 

Defektologov je 8, to je 7,7 %, zaposleni z defektološko dokvalifikacijo pa sta 2 osebi, 

oziroma 1,9 %. 

 

Tabela 7-8: Zaposleni po tipu delovnega mesta glede na smer izobrazbe 

 Drugo % Neg % SD % 

Defektolog 0 0 0 0 8 19 

Defektološka dokvalifikacija 0 0 0 0 2 5 

Delovni terapevt 0 0 0 0 4 10 

Diplomirana medicinska sestra 0 0 0 0 2 5 

Diplomirani ekonomist 0 0 0 0 1 2 

Fizioterapevt 0 0 0 0 5 12 

Pedagog 0 0 0 0 2 5 

Poklicna izobrazba 3 27 6 12 0 0 

Poslovni sekretar 1 9 0 0 0 0 

profesor likovne umetnosti 0 0 0 0 1 2 

psiholog 0 0 0 0 5 12 

Socialni delavec 0 0 0 0 5 12 

Socialni pedagog 0 0 0 0 1 2 

Srednja šola 7 64 26 51 0 0 

Učitelj razr. pouka 0 0 0 0 5 12 

Vzgojitelj 0 0 1 2 1 2 

Zdravstveni tehnik 0 0 18 35 0 0 

Skupaj 11 100 51 100 42 100 

 

Glede na tip delovnega mesta je pri strokovnih delavcih kadrovska zasedba večinoma 

ustrezna, dokaj visoka pa je pogostost učiteljev razrednega pouka, ki niso usposobljeni za delo 

z otroki in mladostniki z motnjo razvoju. Pri negovalcih je situacija drugačna. Od 51 

negovalcev jih ima 26 (51 %) srednješolsko izobrazbo, ki ni povezana z delom v zavodu za 

varstvo in usposabljanje, 18 (35 %) je zdravstvenih tehnikov, šest pa jih ima poklicno 

izobrazbo (12 %), ki ni povezana z delom v zavodu za varstvo in usposabljanje. V skupini 

drugih delovnih mest smer izobrazbe ni bistvenega pomena. 

Neustrezna izobrazba glede na delovno mesto je lahko potencialni vir sindroma izgorevanja 

zaradi premajhne usposobljenosti. 
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SESTAVA VZORCA GLEDE NA DELOVNO DOBO 

 

Tabela 7-9: Parametri opisne statistike 

AS 15 let 10 mesecev 

SD 10 let 6 mesecev 

Min 1 mesec 

Maks 43 let  

 

Tabela 7-10: Sestava vzorca glede na delovno dobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7-6: Sestava vzorca glede na delovno dobo 

 

Iz tabele in histograma je razvidno, da je povprečna delovna doba zaposlenih v CUDV 

Dobrna in ZUDV Dornava približno 16 let, prevladujejo zaposleni z do 5 let delovne dobe in 

zaposleni z od 15 do 20 let delovne dobe. 
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SESTAVA VZORCA GLEDE NA DELOVNO DOBO V ZAVODU, V KATEREM SO 

TRENUTNO ZAPOSLENI 

  

Tabela 7-11: Parametri opisne statistike 

AS 11 let 8 mesecev 

SD 8 let 9 mesecev 

Min 1 mesec 

Maks 32 let 0 mesecev 

 

Tabela 7-12: Sestava vzorca glede na delovno dobo v zavodu, v katerem so trenutno zaposleni 

Delovna doba F % 

do 5 35 33,7 

6 - 10 13 12,5 

11 - 15 17 16,3 

16 - 20 23 22,1 

21 - 25 9 8,7 

26 - 30 6 5,8 

31 in več 1 1,0 

 

 

Slika 7-7: Sestava vzorca glede na delovno dobo v zavodu, v katerem so trenutno zaposleni 

Iz tabele je razvidno, da je povprečna delovna doba v CUDV Dobrna in ZUDV Dornava 

dobrih 11 let. Iz histograma pa je razvidno, da močno prevladujejo zaposleni z delovno dobo 

do 5 let. Druga najštevilčnejša skupina so zaposleni z delovno dobo od 15 do 20 let. 
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SESTAVA VZORCA GLEDE NA POPULACIJO OSEB, S KATERO DELAJO 

ZAPOSLENI 

 

Tabela 7-13: Sestava vzorca glede na populacijo oseb, s katero delajo zaposleni 

 f % 

Otroci 16 15,4 

Mladostniki 29 27,9 

Odrasli 30 28,8 

Vsi 29 27,9 

Skupaj 104 100,0 

 

 

Slika 7-8: Sestava vzorca glede na populacijo oseb, s katero delajo zaposleni 

 

Iz tabele in histograma je razvidno, da največ zaposlenih dela z odraslimi, in sicer 30 

zaposlenih (28,8 %), zaposlenih, ki delajo z mladostniki (12 do 26 let) je 29 (27,9 %), enako 

je število zaposlenih, ki delajo z vso populacijo. Zaposlenih, ki delajo samo z otroki, je 16 

(15,4 %). 
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SESTAVA VZORCA GLEDE NA KOLIČINO OPRAVLJANJA DELA Z 

VAROVANCI  
 

Tabela 7-14 : Sestava vzorca glede na količino opravljanja dela z varovanci 

ure F % 

<= 10 14 13,5 

11–20 8 7,7 

21–30 22 21,2 

31–40 38 36,5 

41 + 22 21,2 

skupaj 104 100,0 

 

 

Slika 7-9: Sestava vzorca glede na količino opravljanja dela z varovanci 

Iz tabele in histograma je razvidno, da največ zaposlenih preživi z varovanci 31–40 ur 

tedensko, in sicer 38 zaposlenih, kar znaša 36,5 %. Od teh jih točno 40 ur tedensko opravi 26 

delavcev, oziroma 25 %. Večji skupini zaposlenih (obe po 22 zaposlenih oziroma 21,2 %) sta 

z 21 do 30 urami tedensko in več kot 40 urami tedensko. Do deset ur tedensko opravi 14 

zaposlenih (13,5 %), od 11 do 20 ur tedensko pa osem zaposlenih. 
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Tabela 7-15: Sestava vzorca glede na količino opravljanja dela z varovanci po tipu delovnega mesta 

 Delovno mesto 

Drugo Neg SD 

<= 10 2 1 11 

11–20 0 0 8 

21–30 1 1 20 

31–40 7 29 2 

41 + 1 20 1 

 

Iz primerjave opravljenih ur glede na delovno mesto je razvidno, da največ ur z varovanci 

opravijo negovalci, relativno gledano tudi zaposleni na tako imenovanih drugih delovnih 

mestih. Velik del negovalcev opravi tedensko več kot 40 ur z varovanci, kar pa je podatek, ki 

je pomemben z vidika delovne obremenitve in tudi možnega vira izgorevanja. Strokovni 

delavci opravijo z varovanci manj ur, približno polovica jih opravi od 20 do 30 ur, nekoliko 

manj kot polovica pa pod 20 ur. 

 

SESTAVA VZORCA GLEDE NA ŠTEVILO UR, PORABLJENIH ZA PRIPRAVE NA 

DELO 

 
Tabela 7-16: Sestava vzorca glede na število ur, porabljenih za priprave na delo 

 F % 

0  55 52,9 

1 do 5 22 21,2 

6 do 10 15 14,4 

11 in več 12 11,5 

 

 

Slika 7-10:Sestava vzorca glede na število ur, porabljenih za priprave na delo 
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Iz tabele in histograma je razvidno, da 55 zaposlenih (52,9 %) nima priprav na ure z 

varovanci, kar je smiselno, saj je velik odstotek (49,04 %) zaposlenih kot negovalno osebje. 

Priprave potrebujejo strokovni delavci. Do 5 ur tedensko se pripravlja 22 zaposlenih, to je 

21,2 %. Od šest do deset ur tedensko se pripravlja 15 zaposlenih (14,4 %), od 11 do 25 ur 

tedensko pa se pripravlja 12 zaposlenih (11,5 %). 

 

SESTAVA VZORCA GLEDE NA UPORABO SPROSTITVENIH TEHNIK PRI 

ZAPOSLENIH 

Tabela 7-17: Sestava vzorca glede na uporabo sprostitvenih tehnik 

 f f% 

Da 51 49,0 

Ne 53 51,0 

Skupaj  104 100,0 

 

 

Slika 7-11:Sestava vzorca glede na uporabo sprostitvenih tehnik 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da sprostitvene tehnike uporablja 51 zaposlenih, to je 49 %, ne 

uporablja pa jih 53 zaposlenih, to 51 %. 
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7.2 PREVERJANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

7.2.1 ALI JE SINDROM IZGOREVANJA PRISOTEN PRI ZAPOSLENIH V CUDV 

DOBRNA IN ZUDV DORNAVA? 

Prisotnost sindroma izgorevanja smo preverjali s pomočjo vprašalnika MBI. Izračunana je 

bila aritmetična sredina in standardni odklon za posamezno komponento izgorevanja. Na ta 

način je bila pridobljena osnovna informacija o prisotnosti. V nadaljevanju so komponente 

izgorevanja prikazane glede na jakostne stopnje in število zaposlenih, uvrščenih v posamezne 

stopnje. S tem kazalcem dobimo nazornejši podatek o prisotnosti izgorevanja, saj pokaže 

dejansko sliko, koliko zaposlenih se je uvrstilo v posamezno jakostno stopnjo.  

 

7.2.1.1 Aritmetična sredina izmerjenih rezultatov pri pogostosti pojavljanja čustvene 

izčrpanosti, depersonalizacije in osebne izpopolnitve 

 

Tabela 7-18: Parametri opisne statistike 

 PČI PD POI 

M 2,12 1,06 4,40 

SD 1,26 0,96 0,91 

Min 0,11 0,00 2,00 

Maks 5,33 3,80 6,00 

 

 

Slika 7-12: Parametri opisne statistike 
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Glede na povprečno vrednost pogostosti pojavljanja čustvene izčrpanosti je razbrati, da se v 

povprečju čustvena izčrpanost pojavlja nekajkrat na leto (izmerjena vrednost 2,12 na lestvici 

od 0 do 6), glede na standardni odklon, ki znaša 1,26, pa pomemben delež zaposlenih 

čustveno izčrpanost občuti pogosteje od tega. 

Povprečna vrednost pogostosti pojavljanja depersonalizacije je nižja kot pri pogostosti 

pojavljanja čustvene izčrpanosti, in sicer za eno oceno nižja na sedem stopenjski lestvici od 0 

do 6. Standardni odklon je 0,96. 

Povprečna vrednost pogostosti občutenja osebne izpopolnitve je visoka (4,40), a z 

upoštevanjem standardnega odklona, ki znaša 0,91, ima pomemben delež zaposlenih tudi 

srednjo vrednost. 

 

7.2.1.2  Aritmetična sredina izmerjenih rezultatov pri občutenju čustvene 

izčrpanosti, depersonalizacije in osebne izpopolnitve 

Tabela 7-19: Parametri opisne statistike 

 OČI OD OOI 

AS 2,53 1,37 4,79 

SD 1,43 1,20 0,91 

Min 0,11 0,00 2,88 

Maks 6,22 5,40 7,00 

 

 

Slika 7-13: Parametri opisne statistike 
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Povprečna vrednost za občutenje čustvene izčrpanosti je na meji med nizko in srednjo stopnjo 

(2,53 na lestvici od 0 do 7), oziroma imajo šibko občutenje (2–3), s pomembnim številom 

zaposlenih, ki imajo tudi močneje izražena občutenja čustvene izčrpanosti, glede na 

standardni odklon, ki znaša 1,43. 

Povprečna vrednost za občutenje depersonalizacije je zelo šibko občutenje (povprečna 

vrednost je 1,37), standardni odklon je pa relativno velik, saj znaša 1,20. 

Povprečna vrednost za občutenje osebne izpopolnitve je srednje močna do močna (4,79), kar 

je z vidika zaposlenih dober rezultat, a kljub vsemu imajo posamezni zaposleni tudi šibko 

občutenje osebne izpopolnitve pri svojem delu, standardni odklon znaša 0,91. 

 

7.2.1.2 Število zaposlenih glede na jakost izraženega sindroma izgorevanja 

Število zaposlenih glede na jakost izraženega sindroma izgorevanja po posameznih 

komponentah prikaže prisotnost sindroma izgorevanja nazorneje kot aritmetična sredina. 

Pogostost pojavljanja čustvene izčrpanosti 

Tabela 7-20: Zaposleni po stopnjah glede na pogostost čustvene izčrpanosti 

 f f% 

nizka 57 54,8 

srednja 37 35,6 

visoka 10 9,6 

 

 

Slika 7-14: Zaposleni po stopnjah čustvene izčrpanosti 
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Pri pogostosti pojavljanja čustvene izčrpanosti rezultati kažejo na opazno prisotnost sindroma 

izgorevanja, saj ima nizko stopnjo 54,8 % zaposlenih, srednjo stopnjo 35,6 %, visoko stopnjo 

pa 9,6 %.  

Intenzivnost občutenje čustvene izčrpanosti 

Tabela 7-21: Zaposleni po stopnjah glede na občutenje čustvene izčrpanosti 

 f f% 

nizka 53 51,0 

srednja 42 40,4 

visoka 9 8,7 

 

 

Slika 7-15: Zaposleni po stopnjah glede na občutenje čustvene izčrpanosti 

Pri občutenju čustvene izčrpanosti so rezultati podobni, saj ima nizko stopnjo 51 % 

zaposlenih, srednjo stopnjo 40,4 %, visoko stopnjo pa 8,7 %. 

 

Pogostost pojavljanja depersonalizacije 

Tabela 7-22: Zaposleni po stopnjah glede na pogostost pojavljanja depersonalizacije 

 f f% 

nizka 87 83,7 

srednja 17 16,3 

visoka 0 0 
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Slika 7-16: Zaposleni po stopnjah glede na pogostost pojavljanja depersonalizacije 

Pri pogostosti pojavljanja depersonalizacije je 16,3 % zaposlenih doseglo srednjo stopnjo, 

ostalih 83,7 % pa nizko stopnjo. Visoke stopnje depersonalizacije ni bilo prisotne.  

Intenzivnost občutenja depersonalizacije 

 

Tabela 7-23: Zaposleni po stopnjah glede na intenzivnost občutenja depersonalizacije 

 f f% 

nizka 85 81,7 

srednja 18 17,3 

visoka 1 1,0 

 

 

Slika 7-17: Zaposleni po stopnjah glede na intenzivnost občutenja depersonalizacije 

Pri občutenju depersonalizacije je razmerje podobno – 17,3 % srednje stopnje, 81,7 % nizke 

stopnje in 1 % visoke stopnje. 
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Pogostost pojavljanja osebne izpopolnitve 

Tabela 7-24: Zaposleni po stopnjah glede na pogostost pojavljanja osebne izpopolnitve 

 f f% 

nizka 1 1,0 

srednja 36 34,6 

visoka 67 64,4 

 

Tabela 7-25: Zaposleni po stopnjah glede na pogostost pojavljanja osebne izpopolnitve 

 

Pri pogostosti pojavljanja osebne izpopolnitve ima nizko stopnjo 1 % zaposlenih, srednjo 

stopnjo 34,6 % zaposlenih in visoko stopnjo 64,4 % zaposlenih.  

 

Občutenje osebne izpopolnitve 

Tabela 7-26: Zaposleni po stopnjah glede na intenzivnost občutenja osebne izpopolnitve 

 f f% 

nizka 0 0 

srednja 45 43,3 

visoka 59 56,7 
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Slika 7-18: Zaposleni po stopnjah glede na intenzivnost občutenja osebne izpopolnitve 

Pri občutenju osebne izpopolnitve ima srednjo stopnjo 43,3 % zaposlenih, visoko stopnjo pa 

preostalih 56,7 % zaposlenih. Nizke stopnje ni bilo zabeležene. Pri uporabi podatkov glede 

jakosti osebne izpopolnitve je potrebno pojasniti, da višja stopnja osebne izpopolnitve pomeni 

nižjo stopnjo sindroma izgorevanja. 

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 1 

Glede na izmerjene podatke s pomočjo vprašalnika MBI je bilo ugotovljeno, da je pri 

zaposlenih v CUDV Dobrna in ZUDV Dornava prisoten pojav izgorevanja. Najmočneje je 

izražena čustvena izčrpanost, ki se pojavlja pri visokem deležu zaposlenih: visoka pri 9,6 % 

oziroma 8,7 % (pogostost/občutenje) zaposlenih in srednja stopnja čustvene izčrpanosti pri 

35,6 % oziroma 40,4 %.  

Pri pogostosti in občutenju depersonalizacije so vrednosti nekoliko nižje. Zelo malo oziroma 

nič zaposlenih je imelo visoko stopnjo depersonalizacije, srednja stopnja je bila izmerjena pri 

16,3 % oziroma 17,3 % (pogostost/občutenje). 

Pri pogostosti in občutenju osebne izpopolnitve se pri pomembnem deležu zaposlenih pojavlja 

srednja stopnja, in sicer pri 34,6 % oziroma 43,3 % (pogostost/občutenje) zaposlenih. Nizke 

stopnje osebne izpopolnitve, ki pomeni visoko stopnjo izgorelosti, ima zelo malo oziroma nič 

zaposlenih (1 % je izmerjen pri pogostosti osebne izpolnitve). 
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Kljub relativno visoki čustveni izčrpanosti, močno prevladuje nizka stopnja depersonalizacije, 

ki je pogosto posledica čustvene izčrpanosti.  

V raziskavah, ki sta jih opravili Kavčič (2004) in Verčkovnik (2003) so bile izmerjene 

podobne vrednosti za posamezne komponente izgorevanja kot v naši raziskavi. Kljub temu sta 

te rezultate interpretirale v smeri odsotnosti izgorevanja v vzorcu. Sami smo mnenja, da je 

podatek o približno 10 % zaposlenih z visoko stopnjo in približno 40 % zaposlenih s srednjo 

stopnjo čustvene izčrpanosti podatek, pri katerem so potrebni ukrepi za zmanjšanje pojava pri 

zaposlenih. 

 

7.2.2 ALI SPOL ZAPOSLENIH VPLIVA NA POJAV IN SPOPADANJE S STRESOM 

IN POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na spol zaposlenih.  

Tabela 7-27: Parametri opisne statistike 

 N M SD 

PČI M 15 1,72 1,18 

Ž 89 2,19 1,26 

PD M 15 0,84 0,87 

Ž 89 1,10 0,97 

POI M 15 4,66 1,05 

Ž 89 4,36 0,88 

OČI M 15 2,21 1,25 

Ž 89 2,58 1,45 

OD M 15 1,07 1,04 

Ž 89 1,42 1,23 

OOI M 15 5,22 1,05 

Ž 89 4,71 0,87 
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Tabela 7-28: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 0,33 0,56 

PD 0,44 0,51 

POI 0,09 0,77 

OČI 1,60 0,21 

OD 0,63 0,43 

OOI 0,01 0,94 

 

Homogenost variance je prisotna pri vseh komponentah izgorelosti. 

Tabela 7-29: Analiza variance 

 F P 

PČI 1,78 0,18 

PD 0,93 0,33 

POI 1,41 0,23 

OČI 0,87 0,35 

OD 1,09 0,29 

OOI 4,201 0,04 

 

S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na spol zaposlenih (neodvisna variabla). 

Ugotovljeno je bilo, da obstajajo statistično pomembne razlike le pri občutenju znižane 

osebne izpopolnitve. Pri ženskah je bilo izmerjeno nižje občutenje osebne izpopolnitve, kar 

pomeni višje izgorevanje. Pri ostalih komponentah sindroma izgorevanja ni statistično 

pomembnih razlik med spoloma. 

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 2 

V raziskavah Pšeničny (Pšeničny, 2009) in Jerman (Jerman, 2005) ugotavljata, da pri spolu ni 

statistično pomembnih razlik v izgorevanju. V naši raziskavi so se te ugotovitve le delno 

potrdile, saj se pojavlja intenzivnejša znižana osebna izpopolnitev pri ženskah v primerjavi z 

moškimi. 
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7.2.3 ALI DELOVNO MESTO VPLIVA NA POJAV IN SPOPADANJE S STRESOM IN 

POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na vrsto delovnega mesta. Z oznako SD so označeni strokovni delavci in delavke, z oznako 

NEG negovalci in negovalke, z oznako OD pa ostali delavci. 

Tabela 7-30: Parametri opisne statistike 

 N M SD Minimum Maksimum 

PČI SD 42 2,09 1,24 0,33 4,56 

NEG 51 2,00 1,23 0,11 4,89 

OD 11 2,76 1,41 0,78 5,33 

PD SD 42 0,94 0,80 0,00 2,80 

NEG 51 1,18 1,08 0,00 3,80 

OD 11 0,98 0,94 0,00 3,00 

POI SD 42 4,48 0,74 3,13 6,00 

NEG 51 4,40 1,07 2,00 6,00 

OD 11 4,09 0,67 2,88 5,00 

OČI SD 42 2,55 1,36 0,33 6,22 

NEG 51 2,38 1,44 0,11 6,11 

OD 11 3,15 1,58 1,11 6,22 

OD SD 42 1,19 1,01 0,00 3,40 

NEG 51 1,51 1,37 0,00 5,40 

OD 11 1,40 1,09 0,00 3,60 

OOI SD 42 4,81 0,83 3,00 7,00 

NEG 51 4,79 1,01 2,88 6,88 

OD 11 4,67 0,70 3,50 6,00 
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Slika 7-19: Parametri opisne statistike za pogostost pojavljanja izgorevanja 

 

 

Slika 7-20: Parametri opisne statistike za intenzivnost občutenja izgorevanja 

Tabela 7-31: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 0,09 0,91 

PD 1,61 0,21 

POI 5,63 0,01 

OČI 0,21 0,82 

OD 1,84 0,16 

OOI 2,59 0,08 
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Homogenost variance je prisotna pri vseh komponentah izgorelosti, razen pri pogostosti 

osebne izpopolnitve. Pri pogostosti osebne izpopolnitve je zato potrebno upoštevati 

neparametrično analizo variance. Uporabljena je bila Welcheva aproksimativna metoda. 

Tabela 7-32: Analiza variance (nehomogene variance) 

 Welch F P 

POI 1,40 0,26 

 

Tabela 7-33: Analiza variance 

 F P 

PČI 1,67 0,19 

PD 0,78 0,46 

POI 0,79 0,46 

OČI 1,35 0,26 

OD 0,84 0,44 

OOI 0,10 0,90 

 

 

S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na vrsto delovnega mesta (neodvisna variabla). 

Ugotovljeno je bilo, da med vrstami delovnih mest ni statistično pomembnih razlik v 

posameznih komponentah sindroma izgorevanja. To pomeni, da se izgorevanje pojavlja ne 

glede na vrsto delovnega mesta. 

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 3 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v izgorevanju 

med delovnimi mesti. Ta ugotovitev se razlikuje od ugotovitev v raziskavah Kavčič (Kavčič, 

2004) in Vrčkovnik (Vrčkovnik, 2003), kjer je bilo ugotovljeno, da obstajajo razlike v 

izgorevanju med delovnimi mesti. Razlog za različne ugotovitve je po vsej verjetnosti v tem, 

da niso primerjana identična delovna mesta in zato rezultati ne morejo biti popolnoma 

primerljivi. 
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7.2.4 ALI STOPNJA IZOBRAZBE VPLIVA NA POJAV IN SPOPADANJE S STRESOM 

IN POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na stopnjo izobrazbe. Z oznako OŠ so označeni zaposleni z osnovnošolsko izobrazbo, z 

oznako SŠ so označeni zaposleni s srednješolsko izobrazbo, z oznako VŠ so označeni 

zaposleni z višje in visokošolsko izobrazbo, z oznako UN so označeni zaposleni z 

univerzitetno izobrazbo, z oznako MAG pa so označeni zaposleni z magisterijem. 

Tabela 7-34: Parametri opisne statistike 

 AS SD Min Maks 

PČI 

OŠ 3,16 1,28 1,22 5,33 

SŠ 1,87 1,13 0,11 4,89 

VŠ 3,01 1,24 0,89 4,56 

UN 1,89 1,16 0,33 4,44 

MAG 0,72 0,55 0,33 1,11 

PD 

OŠ 1,27 1,25 0,00 3,40 

SŠ 1,07 0,99 0,00 3,80 

VŠ 1,46 0,85 0,20 3,00 

UN 0,86 0,80 0,00 2,80 

MAG 0,10 0,14 0,00 0,20 

POI 

OŠ 3,61 1,26 2,00 5,88 

SŠ 4,47 0,93 2,25 6,00 

VŠ 4,57 0,75 3,38 5,50 

UN 4,37 0,69 3,13 6,00 

MAG 5,37 0,88 4,75 6,00 

OČI 

OŠ 3,56 1,51 1,22 6,22 

SŠ 2,24 1,34 0,11 6,11 

VŠ 3,52 1,20 1,33 5,11 

UN 2,31 1,36 0,33 6,22 

MAG 1,39 0,86 0,78 2,00 

OD 

OŠ 1,89 1,52 0,00 3,80 

SŠ 1,36 1,26 0,00 5,40 

VŠ 1,73 1,12 0,20 3,60 

UN 1,11 0,98 0,00 3,20 

MAG 0,10 0,14 0,00 0,20 

OOI 

OŠ 4,51 1,20 3,13 6,88 

SŠ 4,80 0,92 2,88 6,63 

VŠ 5,04 0,87 3,00 6,13 

UN 4,63 0,70 3,13 5,63 

MAG 6,19 1,15 5,38 7,00 
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Slika 7-21: Parametri opisne statistike za pogostost pojavljanja izgorevanja 

 

 

Slika 7-22: Parametri opisne statistike za občutenje intenzivnosti izgorevanja 
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Tabela 7-35: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 0,51 0,73 

PD 1,59 0,18 

POI 2,02 0,10 

OČI 0,23 0,92 

OD 1,67 0,16 

OOI 0,96 0,43 

 

Homogenost variance je prisotna pri vseh komponentah izgorelosti. 

Tabela 7-36: Analiza variance 

 F P 

PČI 5,439 0,001 

PD 1,558 0,192 

POI 2,634 0,039 

OČI 4,367 0,003 

OD 1,642 0,170 

OOI 1,952 0,108 

 

Tabela 7-37: Scheffejev test multiple primerjave 

Odvisne 

variable 

Stopnja 

izobrazbe (I) 

Stopnja 

izobrazbe (J) 
Razlika (I – J) P 

PČI SŠ 

OŠ -1,29 0,06 

VŠ -1,14 0,04 

UN -0,02 1,00 

MAG 1,15 0,76 

OČI SŠ 

OŠ -1,32 0,13 

VŠ -1,28 0,048 

UN -0,072 1,00 

MAG 0,85 0,94 
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S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na stopnjo izobrazbe (neodvisna variabla). 

Ugotovljeno je bilo, da stopnja izobrazbe pri posameznih komponentah vpliva na razlike v 

posameznih komponentah sindroma izgorevanja. Statistično pomembna odstopanja se 

pojavljajo pri pogostosti in intenzivnosti čustvene izčrpanosti, ter pogostosti osebne 

izpopolnitve. S pomočjo Scheffejevega testa se je ugotovilo, da tako pri pogostosti kot 

intenzivnosti čustvene izčrpanosti obstajajo statistično pomembne razlike med zaposlenimi s 

srednješolsko izobrazbo ter zaposlenimi z višje in strokovno visokošolsko izobrazbo, pri 

slednjih je bila izmerjena višja stopnja čustvene izčrpanosti. 

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 4 

V raziskavi so ugotovljene statistično pomembne razlike v izgorevanju, ki se pojavljajo zaradi 

stopnje izobrazbe. Višja stopnja izgorevanja se je pokazala pri zaposlenih s šesto stopnjo 

izobrazbe v primerjavi z zaposlenimi s peto stopnjo. Pri ostalih skupinah ni bilo ugotovljenih 

statistično pomembnih razlik. Zaposleni s šesto stopnjo izobrazbe so v veliki meri zaposleni 

na delovnih mestih strokovnih delavcev, s peto stopnjo pa negovalcev. Kljub razliki v 

izgorevanju, ki se kaže med skupinama s peto in šesto stopnjo izobrazbe, ta ni bila zaznana v 

primerjavi med delovnimi mesti – konkretno negovalci in strokovnimi delavci. Razlog je 

verjetno v tem, da skupine z ostalimi stopnjami izobrazbe zabrišejo razlike med skupinami 

delovnih mest, kar je vidno tudi v grafikonih 7.21 in 7.22.  

Pri primerjavi z raziskavami drugih avtorjev ugotovimo, da stopnja izobrazbe v nekaterih 

primerih je dejavnik za razlike v izgorevanju, v nekaterih pa ne. Po Jermanu stopnja izobrazbe 

(Jerman, 2005) ne vpliva na razlike v pojavljanju, prav tako ugotavlja Pšeničny (Pšeničny, 

2009), Maslach, Schaufeli in Leiter (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001) pa ugotavljajo, da 

stopnja izobrazbe ima vpliv na razlike v izgorevanju, kar je potrdila tudi naša raziskava. 
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7.2.5 ALI STAROST ZAPOSLENIH VPLIVA NA POJAV IN SPOPADANJE S 

STRESOM IN POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na starost zaposlenih. Zaposleni so razdeljeni v štiri starostne skupine, in sicer 21–30 let, 31–

40 let, 41–50 let in nad 50 let. 

  

Tabela 7-38: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 0,60 0,62 

PD 0,31 0,82 

POI 1,04 0,38 

OČI 0,60 0,61 

OD 1,43 0,24 

OOI 0,53 0,66 

 

Pri vseh komponentah izgorelosti je prisotna homogenost varianc. 

 

Tabela 7-39: Analiza variance 

 F P 

PČI 2,17 0,10 

PD 0,77 0,51 

POI 3,31 0,02 

OČI 2,86 0,04 

OD 1,23 0,30 

OOI 0,85 0,47 

 

S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na starost zaposlenih (neodvisna variabla). 

Ugotovljeno je bilo, da starost zaposlenih pri posameznih komponentah vpliva na razlike v 

posameznih komponentah sindroma izgorevanja. Statistično pomembna odstopanja se 

pojavljajo pri pogostosti osebne izpopolnitve in občutenju čustvene izčrpanosti. Izveden je bil 

tudi Scheffejev test – test posteriorne multiple primerjave, ki pa ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med posameznimi skupinami. 
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Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 5 

V skladu z ugotovitvami nekaterih avtorjev smo ugotovili statistično pomembne razlike v 

izgorevanju glede na starost zaposlenih. Na primer Maslach, Schaufeli, Leiter (2001) 

ugotavljajo večje izgorevanje pri mlajših, predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj, Pšeničny 

(2009) pri drugih avtorjih ugotavlja višjo stopnjo izgorevanja pri starejših, pri svoji raziskavi 

pa razlik ni ugotovila. V naši raziskavi z uporabljenimi statističnimi metodami ni bilo mogoče 

ugotoviti, katere starostne skupine imajo višjo oziroma nižjo stopnjo izgorevanja. Scheffejev 

test, s katerim se preučujejo razlike med skupinami, je manj občutljiv od analize varianc in 

zato ni zaznal razlik, v analizi varianc je razlika bila zaznana.  

 

7.2.6 ALI SKUPNA DELOVNA DOBA ZAPOSLENIH VPLIVA NA POJAV IN 

SPOPADANJE S STRESOM IN POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na skupno delovno dobo zaposlenega. Zaposleni so razdeljeni v sedem skupin, in sicer z 

delovno dobo do 5 let, 6–10 let, 11–15 let, 16–20 let, 21–25 let, 26–30 let in nad 30 let. 

Tabela 7-40: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 1,75 0,11 

PD 0,78 0,61 

POI 1,15 0,34 

OČI 0,95 0,47 

OD 1,28 0,27 

OOI 0,79 0,60 

 

Pri vseh komponentah izgorelosti je prisotna homogenost varianc. 

Tabela 7-41: Analiza variance 

 F P 

PČI 2,58 0,014 

PD 1,13 0,35 

POI 1,07 0,39 

OČI 2,06 0,048 

OD 1,20 0,31 

OOI 0,42 0,91 
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Tabela 7-42: Scheffejev test multiple primerjave 

Odvisna 

variabla 

Skupna delovna 

doba (I) 

Skupna delovna 

doba (J) 

Razlika 

(I – J) 
P 

PČI do 5 let 

6 - 10 -0,57 0,92 

11 - 15 -0,30 0,99 

16 - 20 -1,22 0,050 

21 - 25 -0,81 0,67 

26 - 30 -1,37 0,16 

31 in več -1,02 0,56 

 

S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na skupno delovno dobo zaposlenih (neodvisna 

variabla). Ugotovljeno je bilo, da skupna delovna doba zaposlenih vpliva na razlike v 

posameznih komponentah sindroma izgorevanja. Statistično pomembne razlike med 

skupinami se pojavljajo pri pogostosti in intenzivnosti čustvene izčrpanosti. S pomočjo 

Scheffejevega testa se je ugotovilo, da pri pogostosti čustvene izčrpanosti obstajajo statistično 

pomembne razlike med zaposlenimi s skupno delovno dobo do 5 let ter zaposlenimi s skupno 

delovno dobo 16–20 let. Pri intenzivnosti čustvene izčrpanosti Scheffejev test ni zaznal 

statistično pomembnih razlik. 

Tabela 7-43: Parametri opisne statistike za pogostost čustvene izčrpanosti glede na delovno dobo 

 N AS SD Min Maks 

PČI 

Do 5 let 25 1,41 0,98 0,11 3,33 

6 - 10 12 1,98 1,25 0,33 4,56 

11 - 15 10 1,71 0,96 0,56 3,00 

16 - 20 25 2,62 1,03 0,67 4,56 

21 - 25 13 2,22 1,53 0,89 4,89 

26 - 30 10 2,78 1,44 0,89 5,33 

31 in več 9 2,43 1,41 0,33 4,22 

Skupaj 104 2,12 1,26 0,11 5,33 
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Slika 7-23: Parametri opisne statistike za pogostost čustvene izčrpanosti glede na delovno dobo 

S pomočjo primerjave grafa, ki prikazuje populacije v okviru enega standardnega odklona in 

minimalne ter maksimalne vrednosti je pri statistično pomembno različnih skupinah do 5 let 

in 16 do 20 let moč oceniti, da je pogostost čustvene izčrpanosti pri starejši skupini večja. 

Tudi sicer je moč oceniti, da pogostost čustvene izčrpanosti z leti delovne dobe narašča. 

Slednje pa potrjuje tudi Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže na šibko pozitivno 

korelacijo med pogostostjo čustvene izčrpanosti in skupno delovno dobo. 

Tabela 7-44: Pearsonov korelacijski koeficient (delovna doba /pogostost čustvene izčrpanosti) 

 Skupna delovna 

doba 

PČI 

Skupna 

delovna 

doba 

Pearsonov korel. koef. 1 0,312 

2P  
 

0,001 

N 104 104 

PČI 

Pearsonov korel. koef. 0,312 1 

2P   0,001 
 

N 104 104 

 

 

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 6 

Ugotovljeno je bilo, da skupna delovna doba zaposlenih vpliva na razlike v posameznih 

komponentah sindroma izgorevanj, in sicer pri čustveni izčrpanosti, kjer je bila ugotovljena 

višja stopnja izgorelosti pri zaposlenih z daljšo delovno dobo. V raziskavah drugih avtorjev so 
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rezultati glede delovne dobe različni. Jerman (2005) in Verčkovnik (2003) ugotavljata, da 

razlike v določenih primerih obstajajo, Maslach, Schaufeli in Leiter (2001) ugotavljajo višjo 

stopnjo izgorevanja pri zaposlenih z manj delovnimi izkušnjami, Kavčič pa razlik ne 

ugotavlja. Glede na zelo različne izsledke v raziskavah delovna doba sama po sebi 

najverjetneje ni primarni dejavnik izgorevanja. 

 

7.2.7 ALI DELOVNA DOBA V ZAVODU, V KATEREM SO TRENUTNO ZAPOSLENI, 

VPLIVA NA POJAV IN SPOPADANJE S STRESOM IN POSLEDIČNO 

SINDROMOM IZGOREVANJA? 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na delovno dobo zaposlenega v zavodu, v katerem je trenutno zaposlen. Zaposleni so 

razdeljeni v šest skupin, in sicer z delovno dobo do 5 let, 6–10 let, 11–15 let, 16–20 let, 21–25 

let in nad 25 let.  

Tabela 7-45: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 1,21 0,31 

PD 1,45 0,21 

POI 1,72 0,14 

OČI 1,54 0,18 

OD 1,11 0,36 

OOI 0,611 0,69 

Pri vseh komponentah izgorelosti je prisotna homogenost varianc. 

 

Tabela 7-46: Analiza variance 

 F P 

PČI 4,69 0,001 

PD 1,49 0,201 

POI 1,96 0,091 

OČI 3,60 0,005 

OD 2,17 0,063 

OOI 1,51 0,195 
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S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na zaposlenega v zavodu, v katerem je trenutno 

zaposlen (neodvisna variabla). Ugotovljeno je bilo, da delovna doba v zavodu pri posameznih 

komponentah vpliva na razlike v posameznih komponentah sindroma izgorevanja. Statistično 

pomembna odstopanja se pojavljajo pri pogostosti in intenzivnosti čustvene izčrpanosti.  

 

Tabela 7-47: Scheffejev test multiple primerjave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pomočjo Scheffejevega testa se je ugotovilo, da pri pogostosti in intenzivnosti čustvene 

izčrpanosti obstajajo statistično pomembne razlike med zaposlenimi z delovno dobo v zavodu 

do 5 let ter zaposlenimi z delovno dobo v zavodu 16–20 let.  

 

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 7 

Ugotovitve glede stopnje izgorelosti pri zaposlenih glede na delovno dobo v zavodu, v 

katerem trenutno delajo, so zelo podobne ugotovitvam za skupno delovno dobo. Zaposleni z 

delovno dobo do 5 let imajo nižjo stopnjo izgorevanja kot zaposleni v skupini s 16 do 20 let 

delovne dobe v zavodu ne glede na skupno delovno dobo. Kot omenjeno pri ugotovitvah za 

raziskovalno vprašanje št. 6, delovna doba najverjetneje ni primarni dejavnih izgorevanja.   

 

 

 

  

Odvisna 

variabla 

Delovna doba 

v zavodu (I) 

Delovna doba 

v zavodu (J) 

Razlika 

(I-J) 
P 

 

 

PČI Do 5 let 

6 - 10 -0,26 0,993 

11 - 15 -0,70 0,530 

16 - 20 -1,40 0,002 

21 - 25 -1,09 0,286 

Nad 25 -0,74 0,796 

OČI 

Do 5 let 

6 - 10 -0,20 0,999 

11 - 15 -0,50 0,905 

16 - 20 -1,41 0,013 

21 - 25 -0,95 0,618 

Nad 25 -1,06 0,605 
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7.2.8 ALI KOLIČINA OPRAVLJANJA DELA Z VAROVANCI VPLIVA NA POJAV IN 

SPOPADANJE S STRESOM IN POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja 

glede na količino opravljanja dela z varovanci. Zaposleni so razdeljeni v pet skupin, in 

sicer glede na število ur: do 10 ur, 11–20 ur, 21–30 ur, 31–40 ur in nad 40 ur. 

Tabela 7-48: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 0,86 0,49 

PD 2,12 0,08 

POI 2,22 0,07 

OCI 1,87 0,12 

OD 2,82 0,03 

OOI 0,80 0,52 

 

Homogenost varianc je prisotna pri vseh komponentah izgorelosti, razen pri občutenju 

oziroma intenzivnosti depersonalizacije. 

Tabela 7-49: Analiza variance 

 F P 

PČI 1,08 0,37 

PD 1,35 0,25 

POI 0,26 0,90 

OČI 0,82 0,51 

OD 1,81 0,13 

OOI 1,13 0,35 

 

S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na količino ur dela z varovanci (neodvisna 

variabla). Ugotovljeno je bilo, da količina ur dela z varovanci nima statistično pomembnega 

vpliva na razlike v posameznih komponentah sindroma izgorevanja.  

Za intenzivnost depersonalizacije homogenost varianc ni prisotna, zato je bil izveden 

Welchev test. 

 

Tabela 7-50: Analiza variance - nehomogenost variance 

 Welch F P 

OD 3,210 ,025 
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Glede na rezultat Welchevega testa se pri intenzivnosti oziroma občutenju depersonalizacije 

pojavljajo statistično pomembna odstopanja. 

S pomočjo testa multiple primerjave (Scheffejev test) ni bila ugotovljena nobena statistično 

pomembna razlika med skupinami pri občutenju depersonalizacije. Med skupinama 21–30 ur 

dela z varovanci in 31–40 ur dela z varovanci je iz podatkov sicer opazna razlika, ki pa ni 

statistično pomembna. Prva skupina ima povprečno vrednost 0,78 (SD 0,67), druga pa 1,60 

(SD 1,41), na podlagi česar bi lahko sklepali, da zaposleni v drugi skupini, v kateri glede na 

število ur prevladujejo negovalci, izkazuje večjo stopnjo občutenja depersonalizacije.  

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 8 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da med skupinami zaposlenih po količini dela z varovanci 

obstajajo statistično pomembne razlike v izgorevanju, in sicer pri depersonalizaciji, a 

podrobnejša analiza ni dala rezultatov o smeri teh razlik, saj je test multiple primerjave manj 

občutljiv in razlik ni zaznal. Glede na to, da so razlike z Welchevim testom pri 

depersonalizacije potrjene, lahko s primerjavo aritmetičnih sredin in standardnih deviacij 

ugotovimo, da je višja stopnja depersonalizacije prisotna pri skupini, ki z varovanci dela 31–

40 ur v primerjavi s skupino, ki opravi 21–30 ur. 

 

7.2.9 ALI ŠTEVILO UR PRIPRAV NA DELO VPLIVA NA POJAV IN SPOPADANJE S 

STRESOM IN POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na število ur za pripravo na delo. Zaposleni so razdeljeni v štiri skupine, in sicer glede na 

število ur: 0 ur, 1–5 ur, 6–10 ur in nad 10 ur. 

Tabela 7-51: Homogenost variance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levene F P 

PČI 1,024 0,38 

PD 4,376 0,01 

POI 1,766 0,16 

OČI 1,482 0,22 

OD 4,857 0,01 

OOI 1,041 0,38 
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Homogenost varianc je prisotna pri vseh komponentah izgorelosti, razen pri pogostosti in 

občutenju depersonalizacije. 

 

Tabela 7-52 : Analiza variance 

 F P 

PČI 2,216 0,091 

PD 3,231 0,026 

POI 0,133 0,940 

OČI 1,904 0,134 

OD 4,141 0,008 

OOI 0,251 0,861 

 

S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na število ur za pripravo na delo (neodvisna 

variabla). Ugotovljeno je bilo, da število ur za pripravo na delo nima statistično pomembnega 

vpliva na razlike v posameznih komponentah sindroma izgorevanja.  

Za intenzivnost depersonalizacije homogenost varianc ni prisotna, zato je bil izveden 

Welchev test. 

Tabela 7-53: Analiza variance - nehomogenost variance 

 Welch F P 

OD 12,90 0,000 

PD 7,32 0,001 

Glede na rezultat Welchevega testa se pri pogostosti depersonalizacije in intenzivnosti 

oziroma občutenju depersonalizacije pojavljajo statistično pomembna odstopanja. 

Tabela 7-54: Scheffejev test multiple primerjave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvisna 

variabla 

Ure priprav 

na delo (I)  

Ure priprav 

na delo (J)  

Razlika AS  

(I-J) 
P 

PD 

1 2 0,03 0,99 

3 0,82 0,03 

4 0,06 0,99 

OD 

1 2 0,18 0,94 

3 1,17 0,01 

4 0,35 0,83 
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S pomočjo testa multiple primerjave (Scheffejev test) je bila ugotovljena statistično 

pomembna razlika pri pogostosti in občutenju depersonalizacije med skupinama 1, to je pri 

zaposlenih, ki nimajo priprav, in skupino 3, torej zaposleni, ki imajo 6 do 10 ur priprav. Pri 

pogostosti depersonalizacije ima tretja skupina povprečno vrednost 0,37 (SD 0,53), prva pa 

1,19 (SD 1,08). Podobni podatki so tudi pri intenzivnosti depersonalizacije. 

Na podlagi analiz lahko sklepamo, da zaposleni v prvi skupini, v kateri glede na število ur 

prevladujejo negovalci, izkazujejo večjo stopnjo pogostosti in občutenja depersonalizacije.  

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št. 9 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da med skupinami zaposlenih po številu ur priprav obstajajo 

statistično pomembne razlike v izgorevanju, in sicer pri depersonalizaciji. Ugotovljeno je bilo, 

da ima skupina zaposlenih, ki nima priprav, višjo stopnjo depersonalizacije v primerjavi s 

skupino zaposlenih, ki imajo 6–10 ur priprav. Iz teh rezultatov sledi, da se depersonalizacija 

pogosteje pojavlja pri poklicni skupini negovalcev.  

 

7.2.10 ALI POPULACIJA, S KATERO DELAJO, VPLIVA NA POJAV IN SPOPADANJE 

S STRESOM IN POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na populacijo, s katero delajo zaposleni. Zaposleni so razdeljeni v štiri skupine, in sicer glede 

na to, ali delajo z otroki, mladostniki, odraslimi ali mešano z vsemi populacijami. 

Tabela 7-55: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 2,15 0,10 

PD 1,95 0,13 

POI 0,15 0,93 

OČI 1,45 0,23 

OD 1,79 0,15 

OOI 0,42 0,74 

 

Glede na rezultate Leveneovega testa je homogenost varianc prisotna pri vseh komponentah 

izgorelosti. 

 

 

 
Tabela 7-56: Analiza variance 

 F P 
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PČI 0,60 0,62 

PD 1,01 0,39 

POI 0,25 0,86 

OČI 0,97 0,41 

OD 0,99 0,40 

OOI 1,10 0,35 

 

S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede na populacijo, s katero delajo zaposleni 

(neodvisna variabla). Ugotovljeno je bilo, da vrsta populacije nima statistično pomembnega 

vpliva na razlike v posameznih komponentah sindroma izgorevanja. 

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št .10 

Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da delo s populacijami glede na starost nima statistično 

pomembnega vpliva na razlike v izgorevanju. 

 

7.2.11 ALI UPORABA SPROSTITVENIH TEHNIK VPLIVA NA POJAV IN 

SPOPADANJE S STRESOM IN POSLEDIČNO SINDROMOM IZGOREVANJA? 

Z vprašanjem raziskujemo odvisnost rezultatov po komponentah sindroma izgorevanja glede 

na uporabo sprostitvenih tehnik. Zaposleni so razdeljeni v dve skupini, in sicer glede na to, ali 

se poslužujejo sprostitvenih tehnik ali ne. 

Tabela 7-57: Homogenost varianc 

 Levene F P 

PČI 0,07 0,79 

PD 1,64 0,20 

POI 13,370 0,00 

OČI 0,16 0,69 

OD 6,01 0,02 

OOI 2,48 0,12 

 

Glede na rezultate Leveneovega testa, je homogenost varianc prisotna pri vseh komponentah 

izgorelosti, razen pri pogostosti osebne izpopolnitve in občutenju depersonalizacije.  
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Tabela 7-58: Analiza variance 

 F p 

PČI 0,29 0,58 

PD 1,11 0,29 

POI 1,73 0,19 

OČI 0,77 0,38 

OD 4,30 0,04 

OOI 2,56 0,11 

 

S pomočjo analize variance so bile proučene aritmetične sredine vrednosti komponent 

sindroma izgorevanja (odvisne variable) glede uporabe sprostitvenih tehnik (neodvisna 

variabla). Ugotovljeno je bilo, da ima uporaba sprostitvenih tehnik statistično pomemben 

vpliv na razlike v posameznih komponentah sindroma izgorevanja le pri občutenju 

depersonalizacije (izmerjeno s pomočjo robustnejše Welcheve metode spodaj).  

Tabela 7-59: Analiza variance - nehomogenost variance 

 

 

 

Iz aritmetičnih sredin in standardnih deviacij je sicer razvidno, da uporaba sprostitvenih 

tehnik zmanjša stopnje sindroma izgorevanja, res pa je, da je statistično pomembno 

odstopanje vidno le pri občutenju depersonalizacije.  

Ugotovitve glede raziskovalnega vprašanja št .11 

Statistično pomembne razlike glede uporabe sprostitvenih tehnik so opazne le pri 

depersonalizaciji. Iz primerjave aritmetičnih sredin in standardnih variacij je sicer razvidna 

nekoliko manjša stopnja izgorevanja pri zaposlenih, ki uporabljajo sprostitvene tehnike v 

primerjavi z zaposlenimi, ki jih ne. 

Potrebno je omeniti, da so bile v raziskavo vključene sprostitvene tehnike, ki jih zaposleni 

uporabljajo ali izvajajo samoiniciativno. Prav tako je potrebno upoštevati možnost, da 

sprostitvene tehnike uporabljajo zaposleni, ki imajo že v osnovi pozitivnejši odnos in način 

življenja in so rezultati pri izgorevanju nižji zaradi tega razloga. 

 

 Welch F P 

POI 1,76 0,19 

OD 4,36 0,04 
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8. SKLEP 
 

V raziskavi smo proučevali prisotnost sindroma izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za 

varstvo in usposabljanje. Za sindrom izgorevanja je značilna čustvena izčrpanost, 

depersonalizacija in znižana osebna izpopolnitev. Zanimalo nas je, ali je sindrom izgorevanja 

prisoten pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje, ali spol zaposlenih, delovno 

mesto, stopnja izobrazbe, starost zaposlenih, skupna delovna doba, delovna doba v zavodu, v 

katerem so trenutno zaposleni, količina opravljanja dela z varovanci, število ur priprav na 

delo, populacija, s katero delajo zaposleni, in uporaba sprostitvenih tehnik vplivajo na razlike 

v izgorevanju med zaposlenimi.  

V vzorec smo zajeli 104 zaposlene v dveh zavodih, in sicer CUDV Dobrna in ZUDV 

Dornava. Uporabili smo vprašalnik Maslach Burnout inventory (MBI) – poslovenjeno verzijo, 

ki je standardiziran vprašalnik za ugotavljanje prisotnosti izgorevanja. V vzorcu prevladuje s 

85 % ženski spol, povprečna starost je 38 let, približno polovico delovnih mest predstavljajo 

zaposleni na delovnem mestu negovalca, strokovnih delavcev je približno 40 %, drugih 

delovnih mest je približno 10 %. Po izobrazbi prevladujejo zaposleni s srednješolsko in 

poklicno izobrazbo (49 %), sledijo zaposleni z univerzitetno izobrazbo, višje in visokošolsko 

izobrazbo, zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo je 8,7 %. Pri negovalcih prevladuje 

srednješolska in poklicna izobrazba, pri strokovnih delavcih pa univerzitetna in visokošolska. 

Glede na smer izobrazbe prevladujejo zaposleni s srednješolsko in poklicno izobrazbo, ki ni 

povezana z delom v zavodih za varstvo in usposabljanje, sledijo zdravstveni tehniki in 

defektologi, zaposleni z ostalimi smermi izobrazbe se pojavljajo v manjšem številu. 

Povprečna delovna doba zaposlenih je približno 16 let, visok delež zaposlenih pa ima do 5 let 

delovne dobe. Pri delovni dobi v zavodu, v katerem so trenutno zaposleni, prevladujejo 

zaposleni z do 5 let delovne dobe. Največ zaposlenih dela z varovanci 31 do 40 ur tedensko, 

presenetljiv pa je visok odstotek tistih, ki delajo nad 40 ur tedensko (to so predvsem 

negovalci). Ugotovljeno je bilo, da približno polovica zaposlenih uporablja vsaj eno ali več 

sprostitvenih tehnik. 

S preverjanjem raziskovalnih vprašanj smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

- V raziskavi smo ugotovili, da je pri zaposlenih v CUDV Dobrna in ZUDV Dornava 

prisoten pojav izgorevanja. Najmočneje je izražena čustvena izčrpanost (približno 9 % 

zaposlenih z visoko stopnjo, 40 % zaposlenih s srednjo stopnjo).  Pri depersonalizaciji 

so vrednosti nekoliko nižje. Zelo malo oziroma nič zaposlenih je imelo visoko stopnjo 

depersonalizacije, srednja stopnja je bila izmerjena pri 16 % zaposlenih. Pri približno 
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40 % zaposlenih se pojavlja srednja stopnja znižane osebne izpopolnitve. Nizke 

stopnje osebne izpopolnitve, ki pomeni visoko stopnjo izgorelosti, ima zelo malo 

zaposlenih (1 % je izmerjen pri pogostosti osebne izpolnitve). Kljub relativno visoki 

čustveni izčrpanosti močno prevladuje nizka stopnja depersonalizacije, ki je pogosto 

posledica čustvene izčrpanosti. V raziskavah, ki sta jih opravili Kavčičeva (2004) in 

Verčkovnikova (2003) so bile izmerjene podobne vrednosti za posamezne 

komponente izgorevanja kot v naši raziskavi. Kljub temu sta te rezultate interpretirali 

v smeri odsotnosti izgorevanja v vzorcu. Sami smo mnenja, da je podatek o približno 

10 % zaposlenih z visoko stopnjo in približno 40 % zaposlenih s srednjo stopnjo 

čustvene izčrpanosti podatek, pri katerem so potrebni ukrepi za zmanjšanje pojava pri 

zaposlenih. 

- V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se med spoloma pojavlja razlika, in sicer se 

pojavlja intenzivnejša znižana osebna izpopolnitev pri ženskah v primerjavi z 

moškimi. Pšeničny (Pšeničny, 2009) in Jerman (Jerman, 2005) v raziskavah 

ugotavljata, da pri spolu ni statistično pomembnih razlik v izgorevanju.  

- V raziskavi je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

izgorevanju med delovnimi mesti. Ta ugotovitev se razlikuje od ugotovitev v 

raziskavah Kavčičeve (Kavčič, 2004) in Vrčkovnikove (Vrčkovnik, 2003), kjer je bilo 

ugotovljeno, da obstajajo razlike v izgorevanju med delovnimi mesti.  

- V raziskavi so ugotovljene statistično pomembne razlike v izgorevanju, ki se 

pojavljajo zaradi stopnje izobrazbe. Višja stopnja izgorevanja se je pokazala pri 

zaposlenih s šesto stopnjo izobrazbe v primerjavi z zaposlenimi s peto stopnjo. Pri 

primerjavi z raziskavami drugih avtorjev ugotovimo, da stopnja izobrazbe v nekaterih 

primerih je dejavnik za razlike v izgorevanju, v nekaterih pa ne. Po Jermanu (Jerman, 

2005) stopnja izobrazbe ne vpliva na razlike v pojavljanju, prav tako ugotavlja 

Pšeničny (Pšeničny, 2009), Maslach, Schaufeli in Leiter (Maslach, Schaufeli, Leiter, 

2001) pa ugotavljajo, da stopnja izobrazbe ima vpliv na razlike v izgorevanju, kar je 

potrdila tudi naša raziskava. 

- V skladu z ugotovitvami iz raziskav nekaterih avtorjev smo ugotovili statistično 

pomembne razlike v izgorevanju glede na starost zaposlenih. Na primer Maslach, 

Schaufeli, Leiter (2001) ugotavljajo večje izgorevanje pri mlajših, predvsem zaradi 

pomanjkanja izkušenj, Pšeničny (2009) pri drugih avtorjih ugotavlja višjo stopnjo 

izgorevanja pri starejših, pri svoji raziskavi pa razlik ni ugotovila.  
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- Ugotovljeno je bilo, da skupna delovna doba zaposlenih vpliva na razlike v 

posameznih komponentah sindroma izgorevanj, in sicer pri čustveni izčrpanosti, kjer 

je bila ugotovljena višja stopnja izgorelosti pri zaposlenih z daljšo delovno dobo. V 

raziskavah drugih avtorjev so rezultati glede delovne dobe različni. Jerman (2005) in 

Verčkovnikova (2003) ugotavljata, da razlike v določenih primerih obstajajo, 

Maslach, Schaufeli in Leiter (2001) ugotavljajo višjo stopnjo izgorevanja pri 

zaposlenih z manj delovnimi izkušnjami, Kavčičeva pa razlik ne ugotavlja. Glede na 

zelo različne izsledke v raziskavah delovna doba sama po sebi najverjetneje ni 

primarni dejavnik izgorevanja. 

- Tudi pri delovni dobi v zavodu, v katerem so trenutno zaposleni, so bile ugotovljene 

statistično pomembne razlike v čustveni izčrpanosti med skupinama do 5 let in 16 do 

20 let delovne dobe. Tudi v tem primeru je bila višja stopnja izgorelosti pri zaposlenih 

z daljšo delovno dobo.  

- Pri zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike glede na število ur dela z 

varovanci. Ugotovljena je višja stopnja depersonalizacije pri skupini z 31 do 40 ur 

dela z varovanci v primerjavi s skupino z 21 do 30 urami. V skupini z višjo stopnjo 

depersonalizacije prevladujejo zaposleni na delovnem mestu negovalca. 

- Pri zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike glede na število ur priprav na 

delo. Ugotovljena je višja stopnja depersonalizacije pri skupini, ki ne izvaja priprav na 

delo, v primerjavi s skupino, ki ima 6 do 10 ur priprav na delo. V prvi skupini 

prevladujejo zaposleni na delovnem mestu negovalca. 

- Ugotovljeno je bilo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med skupinami 

zaposlenih glede na populacijo, s katero delajo.  

- Statistično pomembne razlike med zaposlenimi, ki uporabljajo ali ne uporabljajo 

sprostitvenih tehnik, so bile ugotovljene le pri občutenju depersonalizacije. 

Ugotovljeno je bilo, da uporaba sprostitvenih tehnik vpliva na zmanjšanje izgorevanja. 

- Statistično pomembne razlike glede uporabe sprostitvenih tehnik so opazne le pri 

depersonalizaciji. Iz primerjave aritmetičnih sredin in standardnih variacij je sicer 

razvidna nekoliko manjša stopnja izgorevanja pri zaposlenih, ki uporabljajo 

sprostitvene tehnike v primerjavi z zaposlenimi, ki jih ne. 

Rezultati opravljene raziskave v nekaterih primerih potrjujejo rezultate raziskav drugih 

avtorjev, na podlagi katerih je bila oblikovana teoretska utemeljitev sindroma izgorevanja, v 

nekaterih pa se tudi razlikuje. V več primerih se je pokazalo, da so si bili rezultati raziskav 

nasprotujoči, za kar je lahko razlog zelo široko področje raziskovanja, lahko vplivajo razlike v 
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vzorcih. Čustvena izčrpanost se je tudi v opravljeni raziskavi pokazala kot zelo problematična 

komponenta pri poklicih pomoči, kamor spada delo v zavodih za varstvo in usposabljanje.  

Metoda, s katero se je izvajala raziskava, se je v dolgoletni praksi pokazala za zelo zanesljivo. 

Je pa opazna pomanjkljivost v segmentu priprave vzorca populacije, saj v vzorec ni 

vključenih oseb, ki so odsotne z delovnega mesta, na primer zaradi bolniškega staleža, ali 

oseb, ki so morda celo podale odpoved delovnega razmerja, oboje tudi kot posledica 

izgorevanja. Zato raziskava ne more prikazati celotne slike, saj potencialno najbolj prizadeti 

zaposleni niso vključeni v raziskavo. Vseeno pa raziskava da podatek, vsaj kolikšna je stopnja 

izgorevanja v primeru, da se izgorevanje pojavi. 

Kot pomanjkljivost raziskave je potrebno omeniti preučitev preprečevanja oziroma 

zmanjševanja sindroma izgorevanja. V raziskavi je bila preučena uporaba sprostitvenih 

tehnik, ki jih zaposleni izvajajo samoiniciativno, ni pa bilo podrobnejše preučitve te uporabe 

zaradi pomanjkanja podatkov. S sistemskim, organizacijskim pristopom preprečevanja in 

zmanjševanja izgorevanja bi bilo možno zbirati podatke s tega področja, s pomočjo zbranih 

podatkov pa bi bilo možno spremljati vpliv teh ukrepov na zmanjševanje izgorevanja.  

Prav tako je v nadaljnje raziskovanje potrebno vključiti vsebine, ki so se tudi s primerjavo 

raziskav drugih avtorjev, izkazale za nekonsistentne. Pri več avtorjih za posamezna področja 

prihaja do različnih rezultatov. V teh primerih bi bilo potrebno raziskave izvesti za ožje 

problematično področje.  

Zavedanje o obstoju izgorevanja na delovnem mestu, vzrokih, posledicah izgorevanja in 

možnostih za ukrepanje proti izgorevanju na delovnem mestu je potrebno širiti tako med 

zaposlenimi v organizacijah kot v vodstvih organizacij. Dosedanja prevladujoča praksa, ko se 

proti izgorevanju borijo zaposleni, prepuščeni sami sebi, mora preiti v sistemsko, preventivno 

naravnano prakso, usmerjano s strani organizacije. Raziskave drugih avtorjev, ki preučujejo 

posledice izgorevanja, so se skoraj brez izjeme lotevale posledic na delovanje organizacije, 

zelo malo pa je raziskav vpliva izgorevanja na zdravstveno stanje zaposlenih. Potrebno je 

okrepiti raziskave še na tem področju, zato se v raziskave izgorevanja na delovnem mestu 

mora vključiti še zdravstvena stroka.  

Opravljena raziskava podaja informacijo o stanju pojava izgorevanja na delovnem mestu pri 

zaposlenih v CUDV Dobrna in ZUDV Dornava. Glede na to, da je glavna ugotovitev 

raziskave, da je izgorevanje v določeni meri v teh ustanovah prisotno, bi bilo potrebno kot 

eden od prvih ukrepov izvesti raziskavo o vzrokih izgorevanja v omenjenih zavodih. To je 

eden od poglavitnih ukrepov, ki bi ga CUDV Dobrna in Dornava morali izvesti. Na podlagi 

rezultatov te raziskave bi bilo potrebno sprejeti organizacijske ukrepe, ki bi se lotevali 
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ugotovljenih virov izgorevanja (možni viri izgorevanja so razčlenjeni v poglavju 3.4). Glede 

na dejstvo, da je stres v našem življenju neizogibno prisoten, še posebej pa na delovnem 

mestu, je vzporedno z organizacijskimi ukrepi potrebno izvajati tudi ukrepe za učinkovitejše 

spoprijemanje s stresom in izgorevanjem na zaposlenih, torej na posameznikih. Pri 

posameznikih so razlogi za izgorelost ali doživljanje negativnega stresa v isti organizaciji 

lahko zelo različni, kar je v veliki meri odvisno od posameznikovega značaja. Najustreznejši 

ukrep je zato moč določiti le na podlagi psihoterapevtske obravnave. Ob ukrepih, navedenih v 

poglavju 3.7, pa podajamo še posamezne konkretne ukrepe za obravnavani organizaciji: 

- Na nivoju Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami je 

potrebno promovirati in širiti primer dobre prakse s področja preprečevanja 

izgorevanja na delovnem mestu iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in 

usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) (Žgur, 2006a, 2006b). 

- Spodbujanje neformalnega druženja sodelavcev v okviru delovnega časa za pogovore, 

posvete, sprostitev. Takšni krajši odmori zaposlene razbremenijo, krepi se povezanost 

med sodelavci, rešujejo sprotna strokovna vprašanja. 

- Sprotno (na primer letno) preverjanje stanja izgorelosti pri zaposlenih, 

- Spodbujanje samoevalvacije zaposlenih s pomočjo MBI vprašalnika, ki je primeren 

tudi za takšen način izvedbe.  
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10. PRILOGE 

10.1 Vprašalnik MBI – vprašalnik pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja 
 

 

 

 

Spoštovani! 

Sem Vanda Ekić, absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike in pišem 

diplomsko delo z naslovom Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo 

in usposabljanje. Zelo bi bila vesela, če bi vprašalniku, ki ga imate pred seboj, 

namenili nekaj minut Vašega časa. Ta vprašalnik je bistvenega pomena za moje 

diplomsko delo in je anonimen. Vprašalnik je sestavila psihologinja Christina 

Maslach. Skozi vso zgodovino raziskovanja sindroma izgorevanja se je ta vprašalnik 

izkazal za najprimernejšega. Lepo vas naprošam, če bi pred izpolnjevanjem 

vprašalnika pozorno prebrali navodila za reševanje. 

Hvala za Vaše sodelovanje in lep pozdrav, 

Vanda Ekić
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ANKETA 

 

1. Obkrožite spol:                     M                              Ž 

 

2. Vaša starost: _________ 

 

3. Vaše delovno mesto v zavodu za varstvo in usposabljanje:  

 strokovni delavec 

 negovalka/negovalec 

 drugo 

 

4. Zapišite dolžino Vaše delovne dobe:  

__________ . 

 

5. Koliko let delovne dobe imate v zavodu za varstvo in usposabljanje:  

__________ . 

 

6. Navedite svojo izobrazbo (stopnjo in smer): 

_______________          _______________ 

 

7. Koliko so stari varovanci, s katerimi delate? 

 otroci 

 mladostniki 

 odrasli 

 starejši 

 

8. Koliko ur na teden preživite pri: 

delu z varovanci / uporabniki __________ ur,  

pripravah na delo __________ ur. 

 

9. Ali uporabljate kakšne dejavnosti oziroma tehnike za sprostitev? 

DA    NE 

 

10. Če ste obkrožili DA, prosim obkrožite oziroma navedite dejavnost, tehniko, ki jo 

uporabljate (lahko jih je več): 

 meditacija 

 vaje dihanja 

 vizualizacija 

 ukvarjanje s športom 

 masaža 

 terapija z glasbo 

 avtogeni trening 

 avtosugestija 

 drugo: ___________________________________ 
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Maslach vprašalnik izgorelosti (MBI) – 1. in 2. del  
 
Navodilo:  
Pred vami so različne trditve, ki opisujejo počutja in stališča, povezana z delom. 
Pazljivo preberite vsako trditev in v sekciji POGOSTOST označite na lestvici od 1 do 
6, kako pogosto velja posamezna trditev za vas. Če menite, da velja le nekajkrat na 
leto, označite številko 1, številko 6 pa, če velja vsak dan. Številke 2, 3, 4 in 5 
predstavljajo vmesne stopnje med obema skrajnima možnostima. 
V sekciji OBČUTIM označite na sedem stopenjski lestvici od 1 do 7 tisto številko, ki 
ustreza intenzivnosti vašega doživljanja opisanih stanj. Številka 1 predstavlja zelo 
šibka ali komaj opazna občutja, številka 4 srednje močna in številka 7 zelo močna 
občutja. Številke 2, 3 in 5, 6 označujejo vmesne stopnje med prej omenjenimi 
možnostmi. 
Če stanja, ki ga opisuje posamezna trditev, niste nikoli izkusili, označite 0.  
Prosim, da odgovorite na vse trditve. 
 
 

 POGOSTOST OBČUTIM 

 NIKOLI NEKAJKRAT 
NA LETO 

VSAK 
DAN 

NIKOLI ZELO 
ŠIBKO 

SREDNJE ZELO 
MOČNO 

1. Počutim se čustveno 
izčrpan/-a zaradi 
svojega dela. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

2. Počutim se izrabljen/-
a ob koncu delovnega 
dneva. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

3. Počutim se utrujen/-
a, ko zjutraj vstanem in 
se moram soočiti z 
novim delovnim 
dnevom. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

4. Brez težav lahko 
razumem občutja svojih 
strank. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

5. Čutim, da ravnam z 
nekaterimi strankami 
neosebno, kot z objekti. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

6. Delo z ljudmi ves dan 
je zame resnično 
naporno. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

7. Zelo učinkovito se 
ukvarjam s problemi 
svojih strank. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

8. Počutim se izgorel/-a 
zaradi svojega dela.  

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

9. Čutim, da s svojim 
delom pozitivno vplivam 
na življenje drugih ljudi. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

10. Postal/-a sem bolj 
neobčutljiv/-a do drugih 
ljudi, odkar sem 
sprejel/-a to delo. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

11. Skrbi me, da zaradi 
svoje službe čustveno 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 
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otrdevam. 

12. Počutim se poln/-a 
energije. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

13. Moja služba me 
spravlja v duševno 
stisko. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

14. Imam občutek, da v 
službi pretrdo delam. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

15. Ni mi dosti mar, kaj 
se dogaja nekaterim 
strankam. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

16. Neposredno delo z 
ljudmi je zame preveč 
obremenjujoče. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

17. S svojimi strankami 
z lahkoto vzpostavim 
sproščeno vzdušje. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

18. Delo s strankami 
me poživlja. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

19. Pri svojem delu sem 
naredil/-a že mnogo 
koristnega. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

20. Počutim se, kot da 
sem na koncu svojih 
moči. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

21. Pri svojem delu zelo 
umirjeno rešujem 
čustvene probleme. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

22. Čutim, da me 
stranke krivijo za 
nekatere od svojih 
problemov. 

0 
1  2  3  4  

5 
6 0 1 

2  3  4  5  
6 

7 

 
 
 
 

 


