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POVZETEK 

Diplomsko delo predstavi pojma stres in izgorelost, ki sta zelo pogosto prisotna v 

današnjem modernem načinu življenja, ki je neke vrste bitka z delom in časom ter 

usklajevanje osebnega in poklicnega življenja. Stres in izgorelost sta pojava, ki si 

nista enakovredna in sta si med seboj precej različna, a imata hkrati neko skupno 

točko, saj je stres pogosto povzročitelj oz. vzrok izgorelosti pri posamezniku in 

časovno traja krajši čas kot izgorelost, ki je pa že neko kronično stanje, ki lahko traja 

tudi več let. Zanimalo nas je, ali obstajajo povezave med pogostostjo in 

intenzivnostjo stresa in sindromom izgorevanja pri različnih spremenljivkah, kot so: 

spol, starost, tip delovnega mesta, skupna delovna doba, delovna doba na sedanjem 

delovnem mestu, naziv ter število dni odsotnosti zaradi bolezni. V vzorec so bili 

vključeni specialni in rehabilitacijski pedagogi v mobilnih službah, ki izvajajo program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,ter specialni in 

rehabilitacijski pedagogi v osnovnih šolah s prilagojenim programom, ki izvajajo 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Izvedli smo spletni anketni 

vprašalnik, v katerem smo uporabili C. Maslachov vprašalnik izgorelosti (MBI). 

 

 

Ključne besede: specialni in rehabilitacijski pedagog, dodatna strokovna pomoč, 

osnovna šola, osnovna šola s prilagojenim programom, stres, stresogeni dejavniki, 

izgorelost. 

  



 
 

TITLE 

Stress of special education teachers for extra professional support in primary schools 

and in special schools with lower educational standard 

ABSTRACT 

This thesis introduces the concept of stress and burnout. Each is very much present 

in today’s modern way of living and in one way presents a constant battle between 

work and time as one tries to manage professional and personal life. Even though 

stress and burnout are two different concepts that have little in common, there is 

something that connects them. Stress is most often the reason for or a cause of 

burnout of individuals and can last for a short period of time, while burnout, which can 

become a chronic condition, can last for years. We were interested whether there are 

any connections between the frequency and the intensity of stress and consequently 

of the burnout syndrome using variables like sex, age, work environment, general 

years of service, years of service at a current work place, work title and amount of 

sick days. In our thesis we have included special education teachers in mobile 

services who implement the educational program with adjusted implementation and 

extraprofessional support as well as special education teachers in special schools 

with lower educational standard. We have created an online survey questionnaire, 

where we have used the Maslach Burnout Inventroy (MBI). 
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UVOD 

Beseda stres se v današnjih časih pogosto pojavlja, največkrat v slabem pomenu. 

Vendar stresa ne moremo vedno obravnavati kot nekaj negativnega, saj ima tako 

pozitivno kot negativno plat. Že v preteklosti nas je stres reševal v hudih situacijah, 

saj naše telo zazna nevarnost, ki je lahko realna ali namišljena, in se tako pripravi na 

soočenje s to nevarnostjo. To lahko poimenujemo kot »beg ali boj« odziv oz. stresni 

odziv. 

V Sloveniji je bila narejena raziskava s strani Inštituta za človeške vire, v kateri so 

ugotovili, da je ima več kot polovica zaposlenih v Sloveniji znake izgorevanja, od tega 

jih je 10% že izgorelih. Izgorelost definirajo kot stanje »fizične, čustvene in duševne 

izčrpanosti« in je posledica dolgotrajnih obremenitev na delovnem mestu (Šubic, 

2007). 

 

I.TEORETIČNI UVOD 

1. STRES 

1.1 KAJ JE STRES? 

Že v 17. stoletju zasledimo prvo uporabo pojma stres, ki naj bi v angleškem jeziku 

pomenil stisko ali muko. O stresu kasneje govorijo kot o neki notranji napetosti, ki so 

jo priklicale zunanje okoliščine. Stres je že od pradavnine zelo pomemben faktor, saj 

človeka napolni s potrebno energijo, da se lahko spusti v beg ali v boj (Mielke, 1997; 

povz. po Jerman, 2005). 

Newhouse (2000) prav tako seznanja, da beseda stres izvira iz angleščine, in pravi, 

da se je le ta prvotno uporabljala v fiziki za označevanje mehanske obremenitve. 

Pomeni zunanji pritisk, napetost, obremenitev nekega predmeta. 

Čeprav so ljudje že v preteklosti obolevali ali celo umirali za posledicami stresa, se je 

koncept stresa razvil šele v 19. stoletju. Fiziolog Walter B. Cannon je v začetku 20. 

stoletja razvil prvi koncept stresa, ki je temeljil na odgovoru na stres (spopad ali beg), 
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ki telo pripravi na akcijo ali umik. Stres je povezal z neusklajenimi fiziološkimi procesi, 

ki so posledica pomanjkanja kisika ali vode, znižanega krvnega sladkorja in močnega 

mraza (Lazarus in Folkman, 1984). 

Pojem stresa je leta 1936 utemeljil britanski filozof Hans Selye kot skupino znakov, ki 

nastanejo ob prilagajanju organizma na različne dražljaje in je že opredelil stres kot 

zdravi, koristni stres ter škodljivi stres (Stregar idr., 1996). 

Slabo desetletje kasneje je pojem stresa prvič vpeljal v svoja pisna dela in tako 

postal poznan kot oče koncepta stresa (Treven, 2005). 

S stresom so se ukvarjali tudi psihoanalitiki, med njimi tudi Sigmund Freund, ki pa so 

zanj uporabljali izraz anksioznost. Do leta 1944 se beseda stres ni uporabljala v 

indeksu Psiholoških abstraktov (Lazarus in Folkman, 1984).  

Po koncu druge svetovne vojne se je preučevanje stresa zelo razmahnilo. Zato 

obstaja veliko različnih definicij stresa. Ker pa še danes nimamo splošno sprejete 

opredelitve stresa, v nadaljevanju podajamo več različnih primerov. 

M. Tomori (1990) v svoji knjigi pravi, da je stres dogajanje, ki ga v posamezniku 

sproži vsaka sprememba, ki prekine notranje ravnovesje.  

Luban Plozza in Pozzi (1994)v svoji knjigi pravita: »Stres je reakcija organizma na 

dražljaje iz okolja; vključuje znake obrambe in prilagajanja.«  

Po Lookerju in O. Gregson (1993) je stres neskladje med dojemanjem zahtev na eni 

strani in sposobnostjo za obvladovanje zahtev na drugi strani. Razmerje med 

dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti za kljubovanje pritiskom odločilno vpliva na 

doživljanje stresa. Trditev sta ponazorila z enostavnim modelom, ki mu pravimo 

ravnovesje stresa. 
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* dojemanje zahtev (z) 

** dojemanje sposobnosti za obvladovanje zahtev (s) 

Slika 1: Prikaz ravnovesja stresa (Looker in Gregson, 1993) 

 

Greenberg in Baron (2000, v Treven, 2005, str. 15) opredelita stres kot »kompleksen 

vzorec čustvenih stanj, psihičnih odzivov in s tem povezanih misli, ki nastane kot 

odgovor na zunanje zahteve«. Zahteve označita kot stresorje. Kot primer navedeta 

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

otroki ter družbene odgovornosti. Pri razlagi stresa uporabljata še pojem čezmerni 

odziv, ki je vezan na stresorje in se povezuje z nakopičenimi stresnimi učinki. 

Od posameznika in njegovega dojemanja je odvisno, ali bo neki dejavnik iz okolja 

nanj vplival kot stresor. Če je zanj situacija nevarna in je ne more obvladati, takrat se 

pri njem pojavi stres. Če je oseba podvržena stresu dlje časa, pride do čezmernega 

odziva, ki se kaže na fizični, vedenjski ali psihični ravni ter privede do škodljivih 

posledic v obliki bolezni, čustvenih težav in slabše opravljenega dela (Greenberg in 

Baron, 2000, v Treven, 2005).  

Boben Bardutzky (2000,v Jerman, 2005) opredeli stres kot odziv organizma na 

vplive, spremembe ali zahteve okolja, ki jih zaznamo kot škodljive. Vplivi so lahko 

zunanji ali notranji, fizikalni ali psihološki, odziv pa je odvisen od naših zaznav. Če le-

te doživimo kot izziv, govorimo o pozitivnem stresu, obratno pa kot grožnjo. Takrat 

govorimo o boju, begu oz. negativnem stresu. 

Baker (1984, v Psihohigiena, 1993) navaja tri vrste stresa: optimalni, disfunkcionalni 

in paralitični. Optimalni stres je najbolj učinkovit, saj spodbuja posameznikove 

kognitivne in emocionalne moči. Disfunkcionalni stres že načenja posameznikovo 

substanco. Če le ta traja predolgo, vodi v paralitični stres oz. sindrom izgorevanja. 

z**

+ 

s** 
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Slika 2: Kontinuum stresa (Kobolt, 1993, str. 29) 

 

1.2 VRSTE STRESA 

Pozitivni ali prijazni stres (eustres)  

M. Božič (2003) pravi, da je pozitivni stres vsaka aktivnost/dejavnost, ki sproži 

adaptacijske spremembe kardiorespiratornega sistema in mišičevja. Pri osebah se le-

ta kaže kot: 

- evforičnost, zanesljivost, vznemirjenost, velika motiviranost; 

- razumevanje, pripravljenost priskočiti na pomoč, družabnost, prijaznost, 

ljubeznivost, občutek zadovoljstva in sreče; 

- umirjenost, uravnovešenost, samozavest; 

- ustvarjalnost, učinkovitost, uspešnost; 

- sposobnost jasnega in racionalnega mišljenja, odločnost; 

- marljivost, živahnost, vedrost, nasmejanost. 

Negativni ali škodljivi stres (distres) 

So čustveni in duševni pritiski, ki so posledica kratkotrajne ali dolgotrajne 

izpostavljenosti stresnim dejavnikom in povzročajo obolenja. Ob daljši 

izpostavljenosti stresu ima naše telo manjše možnosti proizvodnje limfocitov, kar 

vpliva na našo slabšo odpornost in izpostavljenost  obolenjem. Prav tako pa stres 

vpliva na proste radikale, ki se sprostijo v kri in poškodujejo celice (Božič, 2003). 
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1.3 FIZIOLOGIJA STRESA 

Strukture, ki so vpletene v stresne pojave (Stregar idr., 1996): 

- možganska skorja, 

- limbični sitem, 

- hipotalamus, 

- hipofiza, 

- nadledvične žleze.  

Selye je že leta 1936 spoznal pomen delovanja osi: žleza hipofiza – nadledvične 

žleze (Stregar idr., 1996). 

Nadledvična žleza je najbolj pomembna v fiziološkem odgovoru telesa na različne 

stresorje. Hormoni se izločajo v skorji in sredici. Skorja izloča kortikosteroidne 

hormone: (1) GLUKOKORTIKOIDE: kortizon, hidrokortizon in kortikosteron, ki 

vplivajo na presnovo telesa, trošijo maščobe in proteine, ki poskrbijo za potrebno 

energijo, hkrati pa zavirajo delovanje imunskega sistema, ter (2) 

MINERALOKORTIKOIDE, ki krmilijo ravnotežje soli in vplivajo na promet vode v 

telesu. Sredica pa izloča hormon adrenalin (hormon obrambe ali bega), ki se kaže na 

različne načine: široke zenice, suha usta, hitrejši utrip srca, razširjene venske žile 

srca, razširjene sapnice, pospešeno izločanje sladkorja iz jeter, zmanjšano izločanje 

seča, žilje v trebušni votlini je zoženo, žilje v mišicah je razširjeno, žile v koži so lahko 

razširjene ali zožene, krvni pritisk je zvišan, sposobnost za strjevanje krvi se poveča, 

več je sladkorja v krvi, poveča se izločanje hormonov skorje, poveča se duševno 

delovanje, dlake v koži se naježijo (Stregar idr., 1996). 

Skorjo nadledvičnih žlez stimulira adrenokortikotropni hormon ACTH, ki ga izloča 

žleza hipofiza ali možganski podvesek, ki je pod kontrolo hipotalamusa. Hipotalamus 

pa pri aktivaciji stresnih pojavov, čustvih, pri lakoti in žeji skrbi za vzdrževanje 

stalnosti notranjega okolja organizma in življenjskih funkcij (Stregar idr., 1996). 

To je hipotalamično-hipofizna os, ki je zelo občutljiva za spremembe okolja, vsak 

najmanjši dogodek ali sprememba povzroči izločanje hormonov nadledvičnice. Če 

dražljaj ni nevaren, se aktivacija po sistemu negativne povratne zveze hitro konča 

(Stregar idr., 1996). 
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Preko možganske skorje in limbičnega sistema poteka sprejemanje in vrednotenje 

dražljajev, hkrati pa sta hipotalamus in hipofiza vpletena tudi v doživljanje misli in 

spominov, ki pa so lahko tudi stresogeni. V primeru stalne pozornosti in 

pripravljenosti višji možganski centri zavirajo sistem negativne povratne zveze in tako 

vzdržujejo stalno napetost na osi hipofiza – nadledvična žleza ter povzročajo stalno 

izločanje hormonov. Kroničen dolgotrajni stres povzroča stalno vzburjanje skorje 

nadledvične žleze (Stregar idr., 1996).  

1.4 Odziv organizma na stres, aktivacija in dušenje stresa 

Avtonomni živčni sistem sestavljajo niti simpatikusa in parasimpatikusa. Preko njega 

se odvija podzavestni odziv organizma na stres. Simpatikusa deluje preko dneva v 

budnem stanju organizma), parasimpatikus pa deluje ponoči in ima funkcijo počivaj in 

presnavljaj (Stregar idr., 1996). 

Učinki aktivacije simpatičnega živčnega sistema (na simpatičnih živčnih končičih se 

kot mediator izloča noradrenalin, ki je podoben adrenalinu) (Stregar idr., 1996): 

- poveča se število srčnih utripov na minuto, srce bije kot noro, poviša se krvni 

pritisk, 

- poveča se presnova v vseh telesnih celicah, 

- zožijo se kožne žile, bledica, 

- pojavi se zaprtje, 

- pojavijo se motnje spanja, 

- zviša se napetost v mišicah. 

Znaki aktivacije parasimpatičnega živčnega sistema (Stregar idr., 1996): 

- poveča se izločanje želodčne kisline, 

- pojavi se krč v požiralniku, 

- gibanje črevesa je izrazitejše, žleze obilneje izločajo sluz. 
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Tabela 1: Stresna reakcija (Looker in Gregson, 1993, str. 49) 

ORGAN/TKIVO PARASIMPATIČNO 

DELOVANJE 

SIMPATIČNO 

DELOVANJE 

Srce Počasnejši utrip. Povečanje utripa in 

kontrakcijske sile 

krčenja. 

Ožilje Nikakršno ali zelo 

majhno delovanje, 

vendar pa lahko povzroči 

širjenje žil, ki oskrbujejo 

srčno mišico, pljuča, 

možgane in spolne 

organe. 

Zoženje, razen tistih žil, 

ki oskrbujejo srčno 

mišico in skeletne 

mišice, te se razširijo. 

Vranica 

- 

Skrčenje povzroči 

izločanje zalog rdečih 

krvničk v krvni obtok. 

Slinavke Povečanje izločanja 

sline. 

Povečanje izločanja 

sline. 

Črevesno mišičje Povečano krčenje in 

popuščanje. 

Zmanjšano krčenje in 

popuščanje. 

Sapnice (bronhiji) Zoženje zmanjša pretok 

zraka. 

Razširitev poveča pretok 

zraka. 

Znojnice - Povečano potenje. 

Zenice Skrčenje zenične ožilke 

povzroči zoženje – 

zenica se zmanjša. 

Skrčenje zenične širilke 

– zenica se poveča. 

Jetra in maščobno tkivo 
- 

Mobilizacija sladkorja in 

maščob iz zalog. 

Možgani, mišljenje - Povečano delovanje. 

Kri 
- 

Povečana sposobnost 

strjevanja. 

Znak - pomeni, da ni učinka ali pa je zanemarljiv. 

 

Stopnjo aktivacije organizma lahko merimo s pulzom, arterijskim pritiskom, 

prevodnostjo kože, kapilarnim pritiskom, nivojem hormonov nadledvične žleze v krvi 

(Looker in Gregson, 1993).  

Po Stregarju idr. (1996) razlikujemo dve fazi aktivacije organizma: hitro ali fazično, ki 

je kratkotrajna in ne ogroža zdravja, in počasno oz. tonično, ki traja dlje časa in 

verjetno povzroča nastanek bolezni. 
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1.5 VZROKI STRESA 

Stres je posledica interakcije med posameznikom in okoljem (Treven, 2005).Vzroki 

stresa so lahko notranji ali zunanji. 

1.5.1 Zunanji vzroki za stres 

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri dejavniki delovnega okolja in dejavniki izven 

njega, ki so glavni povzročitelji stresnih reakcij. 

Dejavniki v delovnem okolju (Treven, 2005): 

- Vrsta zaposlitve (študije potrjujejo, da so določeni poklici izpostavljeni večjemu 

stresu kot drugi, npr.: pri gasilcih, direktorjih, zdravnikih, odvetnikih, univerzitetnih 

profesorjih).  

Med dejavniki, ki vplivajo na večji ali manjši stres, omenimo šest najpomembnejših, ki 

povečujejo stresnost zaposlitve (Shaw, 1983; v Treven, 2005): zahteva po odločanju, 

stalno nadzorovanje naprav ali materiala, ponavljajoča se izmenjava informacij z 

drugimi, neprijetne delovne razmere, opravljanje nestrukturiranih nalog in delo z 

ljudmi. 

- Razmejitve med delom in nedelom (meja je iskanje ravnovesja med delom in 

družinskimi obveznostmi – konflikt vlog). 

- Konflikt vlog zaposlenega v delovnem okolju (do konflikta pride ob upoštevanju več 

različnih in nekonsistentnih zahtev). 

- Negotovost vloge (posameznik je negotov, kadar je opis dela nenatančen oz. so 

navodila delodajalca preveč ohlapna). 

- Prevelika ali premajhna obremenjenost (kvantitativna in kvalitativna 

preobremenjenost ter kvantitativna in kvalitativna premajhna obremenjenost. 

- Odgovornost za druge zaposlene (ljudje, ki so odgovorni za druge, občutijo več 

stresa in fizioloških simptomov kot ostali zaposleni). 

- Organizacijski dejavniki(ta je povezan z organizacijsko ravnjo, organizacijsko 

kompleksnostjo, organizacijskimi spremembami in organizacijskimi mejnimi vlogami). 
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- Nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu – mobing (zajema nevljudno vedenje, 

fizično in verbalno nasilje). 

- Delovne razmere (neprimerne ali celo nevarne razmere: hrup, vibracije, prah, 

neugodno toplotno okolje, nevarne snovi in svetloba). 

Dejavniki zunaj delovnega okolja (Treven, 2005): 

- Stresni življenjski dogodki (vsak človek v svojem življenju doživi nek travmatičen 

dogodek ali spremembo).  

V spodnji tabeli je prikazana stresnost različnih življenjskih dogodkov. 

Tabela 2: Pregled stresorjev po Holmes, Rahe (Trček, 1994) 

DOGODEK 
RELATIVNA 

STRESNOST 

smrt zakonskega partnerja 100 

ločitev  73 

ločitev od mize in postelje 65 

smrt ožjega družinskega člana 63 

težja poškodba ali bolezen 53 

poroka 50 

izguba delovnega mesta 47 

sprava med zakoncema 45 

upokojitev 45 

večja zdravstvena sprememba 44 

nosečnost 40 

seksualne težave 39 

rojstvo otroka 38 

smrt dobrega prijatelja 37 

večja sprememba na delovnem mestu 36 

bistveno več prepirov z zakoncem kot normalno 35 

večja zadolžitev 31 

zaplenitev imetja zaradi neporavnanih dolgov 30 

večje spremembe pri odgovornosti na delu 29 

odhod otroka iz družine 29 

težave z zakonodajo 29 

večje osebno napredovanje 28 

zaposlitev ali upokojitev partnerja 26 

večje stanovanjske spremembe (renoviranje, 

preselitev) 
25 

sprememba osebnih navad 24 

težave s šefom 23 

večje spremembe delovnega časa 20 

sprememba kraja bivanja 20 
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sprememba šole 20 

večja sprememba v načinu rekreacije 19 

večja sprememba odnosa do ideologij, vere 19 

večje spremembe socialnih aktivnosti 18 

najem manjšega posojila 17 

manjše spremembe spanja 16 

manjše spremembe v načinu prehranjevanja 15 

počitnice 13 

preživljanje praznikov 12 

manjši prekrški (npr.: prometni prekrški) 11 

 

- Napori vsakdanjega življenja (vsakodnevno se srečujemo z manjšimi vznemirjenji, 

kot so npr.: delo v gospodinjstvu, časovni pritisk, finančne skrbi in starševske 

dolžnosti). 

1.5.2 Notranji vzroki za stres 

Individualne razlike in stres (Treven, 2005): 

- Individualna samopercepcija in moč 

Osebe z manjšim samospoštovanjem imajo intenzivnejši odziv na stres kot tiste z 

večjim samospoštovanjem (Kahn in drugi, 1964; Davis in drugi, 2000; v Treven 

2005).  

Močne osebnosti se lažje soočajo s stresom kot tiste, ki to niso. Med njih štejemo 

osebe, ki imajo nadzor nad svojim življenjem, se zavedajo svojih osebnih vrednot in 

ciljev, si zaupajo terso pripravljeni sprejeti izzive intveganja (Tosi in drugi, 2000; 

povz. po Treven, 2005). 

- Mesto nadzora 

Posamezniki, ki imajo notranje mesto nadzora, so osebe, ki si same krojijo usodo in 

se s stresom spopadajo drugače ter bolj učinkovito kot tisti z zunanjim mestom 

nadzora, ki svojo usodo prepustijo sreči ali naključju.  
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- Vedenjska vzorca tipa A in tipa B 

Tabela 3: Značilnosti ljudi tipa A in ljudi tipa B (Markham, 1995) 

TIP A TIP B 

Zelo tekmovalen. Ni tekmovalen ne pri delu ne pri igri. 

Močna, učinkovita osebnost. Stvari se loti počasi. 

Vse opravi hitro. 
Vsako stvar opravi metodično in 

počasi. 

Želi si javno priznanje za svoj trud. Nima želje po javnem priznanju. 

Prizadeva si napredovati pri delu ali v 

družbi. 

Zadovoljen je s sedanjim položajem pri 

delu in v družbi. 

Ljudje ali dogodki ga hitro razjezijo. Ne razjezi se hitro. 

Počuti se nemirno, kadar ni aktiven. Rad ima obdobja brezdelja. 

Govori hitro. Govori počasi. 

Prizadeva si opravljati več stvari hkrati. 
Bolj je zadovoljen, če lahko opravlja 

samo eno stvar v določenem času. 

Hodi in je hitro. Hodi in je počasi. 

Občuti nestrpnost pri vsaki zamudi. 
Ne občuti vznemirjenja in je potrpežljiv 

pri zamudah. 

Zelo se zaveda časa, vsakič hrupno 

proslavi dokončanje naloge ob roku. 
Ne zaveda se časa, ne drži se rokov. 

Vedno prispe pravočasno. Pogosto zamuja. 

Ima napete mišice na obrazu in 

pogosto stiska pesti. 

Ima sproščene mišice na obrazu in ne 

stiska pesti. 

 

Znanstvenika Friedman in Rosenman sta ugotovila, da so osebe tipa A pogostejši 

kadilci, imajo višji krvni pritisk in raven holesterola, trikrat bolj verjetno doživijo kap ali 

srčni napad, srečavajo se z večjimi seksualnimi težavami, pogosteje imajo glavobole 

ter večje psihične težave kot osebe tipa B (Treven, 2005). 

- Fleksibilnost in togost 

Osebe s fleksibilno osebnostjo se lažje prilagajajo spremembam, so bolj empatični in 

inovativni. Pri odločanju pogosto omahujejo. Zadajo si preveč nalog, ki jih kasneje 

težko dokončajo. 

Ljudje s togo osebnostjo imajo bolj dogmatičen pogled na svet, so bolj zaprti, manj 

dovzetni za želje, potrebe in občutke drugih ljudi, redoljubni, urejeni, neobzirni, kritični 

in netolerantni. 
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1.6 SIMPTOMI STRESA 

»Simptomov stresa je zelo veliko (glej spodnjo tabelo), saj stres učinkuje na večino 

organov in vpliva na najrazličnejša dogajanja v telesu. Ugotovitev, da gre za znake 

stresa, je najbolj upravičena, kadar se pojavlja več sumljivih znamenj hkrati. Številna 

skrita znamenja stresa pokažejo svoj pravi obraz šele tedaj, ko je pogosto že 

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

mu le-ti že močno načeli zdravje ali povzročili celo smrt.« (Žibert, Tušak, Marinšek in 

Masten, 2008, str.37) 

Tabela 4: Simptomi stresa (Žibert, Tušak idr., 2008, str.40) 

FIZIOLOŠKI ZNAKI DOŽIVLJAJSKI ZNAKI VEDENJSKI ZNAKI 

glavoboli živčnost 
pretirano kritiziranje 

drugih 

slabost, omotičnost 
prisotnost negativnih 

misli 
zmanjšana spolna sla 

bolečine v prsih 
razdražljivost, 

vznemirjenost 
težave z govorjenjem 

bolečine v spodnjem 

delu hrbta 
pomanjkanje energije pomanjkanje interesa 

povečano znojenje depresivnost motnje spanja 

hitro bitje srca občutje ujetosti 
povečan ali zmanjšan 

apetit 

zadihanost 
izbruhi jeze, 

nerazumljenost 
težave pri odločanju 

bolečine v želodcu otožnost izogibanje družbi 

slabotnost neprestan strah  

pospešena presnova 
znižano 

samospoštovanje 

 

 

Po Trevenovi (2005) lahko različne posledice stresa razdelimo v tri skupine. 

Tabela 5: Posledice stresa (Treven, 2005) 

FIZIOLOŠKE 

POSLEDICE 

PSIHIČNE POSLEDICE VEDENJSKE 

POSLEDICE 

bolezen srca družinske težave pretirano kajenje 

težave s hrbtenico nespečnost potreba po alkoholu 

rana na želodcu impotenca uživanje drog 

glavobol depresija dovzetnost za nesreče 

rak fobije motnje v prehranjevanju 

kožne bolezni nočne more  

visok krvni pritisk sindrom izgorevanja  
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Nekatere težave in bolezni, ki so povezane s stresom (Looker, Gregson, 1993): 

- SRCE IN OŽILJE: koronarna srčna bolezen (angina pektoris in srčni infarkt), zvišan 

krvni pritisk, možganska kap, migrene; 

- PREBAVILA: prebavne motnje, slabost pred bruhanjem ali siljenje na bruhanje, 

zgaga, čir na želodcu in dvanajsterniku, ulcerozni kolitis, sindrom razdraženega 

črevesja, diareja, zaprtje, napenjanje (vetrovi); 

- MIŠICE IN SKLEPI: glavoboli, žilni krči, mišični krči (spazmi), bolečine v vratu in 

hrbtu; 

- DRUGO: sladkorna bolezen, rak, revmatoidni artritis, alergije, astma, prehladi in 

gripe, spolne težave (upad poželenja, prezgodnji izliv semena, neplodnost, težave z 

doživljanjem orgazma), kožne bolezni, težave s spanjem; 

- VEDENJSKE SPREMEMBE: pretirana ješčost in debelost, izguba teka in 

anoreksija, povečano kajenje, povečano uživanje kofeina, povečano uživanje 

alkohola, jemanje mamil; 

- ČUSTVENE TEŽAVE: anksioznost (vključno s strahom, fobijami, obsesijami) in 

depresija. 

 

1.7 NAČINI, KAKO SHAJATI S STRESOM 

Prilagoditev je način premagovanja stresa, uspešno prilagajanje je najbolj učinkovito 

zdravilo zoper stres (Stregar idr., 1996). 

M. Teržan (2002, str. 5) navaja nekaj ukrepov, s katerimi se zmanjša stres na 

minimum: 

- naloge si razvrstite po pomembnosti, pričnite z najtežjo; 

- cilji, ki si jih zastavite, naj bodo dosegljivi; 

- na spremembe glejte iz pozitivnega zornega kota; 

- učenje sprostitvenih tehnik; 

- zavrnite nemogoče zahteve; 

- novi problemi naj vam bodo v izziv; 

- vzemite si dopuste; 
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- nagradite se za dobro opravljeno delo. 

Schmidt (2003) pravi, da je  bistvo tehnik za obvladovanje trenutnih napetosti, da se 

posvetimo sebi in obstoječemu trenutku. V knjigi omenja tri tehnike za obvladovanje 

trenutnih prenapetosti: 

- Tehnike sproščanja: med njimi omenja tehniko dihanja 3 + 5, medtem ko štejemo 

do tri vdihnemo, nato od 1 do 5 počasi izdihujemo. To delamo nekaj minut. 

Privoščimo si fizično sproščanje, tako da napnemo mišice in stisnemo kateri koli del 

našega telesa (npr. pest). Po 5-10 sekundah pest sprostimo. Kot zadnjo tehniko 

omenja, da v času napetosti zapustimo prostor in odidemo v naravo, najbolje v gozd, 

kjer lahko prisluhnemo različnim glasovom narave in se prepustimo naravnim 

vonjavam. 

- Namerno spremenimo tok svojih misli: v težki, slabi situaciji poiščimo dobro točko. 

Znebiti se je potrebno temačnih misli in razmisliti, kaj lahko storimo za ljudi, ki so nam 

blizu. 

- Namerno spremenimo svoje obnašanje: v trenutkih slabosti prikličimo iz spomina 

situacije, v katerih smo bili zelo ponosni nase. Nasmejmo se in si čez ves dan 

vzemimo vsak primeren trenutek za sprostitev. 

M. Božič (2000) navaja nekaj načinov, kako obvladamo stres: 

- pazljivo prisluhnimo sogovorniku; 

- prepoznajmo vedenjske vzorce sogovornika in predvidevajmo; 

- imejmo urejeno in prijetno delovno okolje; 

- dokončajmo čim več zadanih si nalog; 

- bodimo sposobni reči ne; 

- ne odlašajmo do zadnjega trenutka; 

- najprej opravimo najzahtevnejša opravila; 

- vzemimo si čas za odmor; 

- kadar imamo polno dela, pustimo telefon ugasnjen; 

- ne zamujajmo; 

- umirimo svoj delovni ritem; 

- predlagajmo spremembe. 
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2. SINDROM IZGOREVANJA 

2.1 Razlika med stresom in izgorelostjo 

Stres ni vzrok izgorelosti, je le povod, ki lahko aktivira proces izgorevanja. Od 

posameznikovih izkušenj je odvisno, katere situacije bo občutil kot stresne in kako se 

bo nanje odzval. Nekomu lahko te stresne okoliščine povzročajo občutek nemoči in 

depresivnosti, drugi lahko kljub tem stresnim okoliščinam poskrbi zase, tretji pa se bo 

pričel vse bolj deloholično truditi, se izčrpavati in izgorevati (Inštitut za razvoj 

človeških virov,b.d.). 

Smith, Segal in Segal (2011; v Penko Šajn, 2013) pravijo, da je izgorelost lahko 

posledica dolgotrajnega stresa, kar pa ni enako kot prevelika količina stresa. Osebe, 

ki so pod stresom, mislijo, da se bodo počutili bolje, če bodo imeli vse pod nadzorom. 

Pri izgoreli osebi pa se pojavlja občutek praznine in nemotiviranosti ter običajno ne 

vidi spremembe na bolje s položaja, kjer se trenutno nahaja. Posamezniki, ki so pod 

stresom, se tega zavedajo, medtem ko tisti,ki so izgoreli, le-tega pri sebi ne opazijo in 

to je največja razlika med stresom in izgorelostjo. 

N. Černigoj Sadar (2002, str. 86) razlaga, da je razlika med stresom in izgorelostjo 

tudi v tem, da slednji razvija negativna stališča in vedenja do klientov, dočim se to pri 

prvem ne zgodi nujno. Pravi, da stres lahko izkusi vsak izmed nas, medtem ko 

izgorelost izkusijo le posamezniki, ki z navdušenjem pričnejo svojo kariero, imajo 

visoke cilje in pričakovanja. Pri poklicih, od katerih se pričakuje veliko čustvenega in 

negovalnega dela, se izgorelost pojavi veliko bolj pogosto. Pravi, da je izgorelost 

specifična vrsta poklicnega stresa, za katerega soznačilnikronično stanje in različne 

vsebine.  
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Tabela 6: Primerjava stresa in izgorelosti (Gold, Roth, 1993; v Demšar, 2003) 

STRES IZGORELOST 

je stanje neravnovesja med 

intelektualnim, emocionalnim in 

telesnim stanjem; 

je sindrom progresivnega 

nezadovoljstva; 

povzroči ga posameznikova percepcija 

ogroženosti; 

izvira iz posameznikove percepcije 

nezadovoljenih želja; 

lahko je kratkotrajen ali dolgotrajen; razvije se postopoma, v daljšem 

časovnem obdobju; 

kaže se v telesnih in emocionalnih 

reakcijah, ki so lahko pozitivne ali 

negativne. 

značilni so psihološki in fizični 

simptomi, ki zmanjšujejo 

posameznikovo samovrednotenje. 

 

2.2 Pojem izgorelosti 

Za pojem izgorelosti se v znanstveni terminologiji uporablja različne izraze, in sicer: 

iztrošenost, izrabljenost, poklicna izčrpanost ter angleški izraz burnout. Pojem 

burnout je prvi uvedel Bradley (1969). 

Klinični psiholog Herbert Freudenberger (1974; v Penko, 1994) je bil začetnik 

proučevanja izgorelosti in se je ukvarjal s stresom in odzivi na stres v alternativnih 

situacijah. 

Pri izgorevanju gre za občutek izčrpanosti pri posamezniku, ki je pod močnim 

pritiskom in ima malo virov zadovoljstva (Moss, 1981; v Treven, 2005). 

Izgorelost je motnja na področju osebnosti in je povezana z načinom 

posameznikovega življenja (Ščuka, 2008, str. 50). 

V Ameriki se je s tem pojavom največ ukvarjala Christine Maslach, ki je razvila 

Maslach Burnout Inventory (MBI) za ugotavljanje izgorelosti. Burnout opredeljuje kot 

»sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in znižane osebne izpolnitve, ki se 

pojavi pri osebah, ki delajo z ljudmi«.Kombinacija treh sestavin sindroma pa vključuje 

posameznikove čustvene in spoznavne odzive na kronični stres (Maslach, 1982; v 

Penko, 1994). 
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Značilnosti posameznih dimenzij smo povzeli po C. Maslach in Leiter (2002) ter 

T. Penko (1994): 

Čustvena izčrpanost se kaže v občutkih preobremenjenosti in izčrpanosti. Le ta je 

vzrok pretiranih čustvenih zahtev, preobremenjenosti z delom in osebnih sporov v 

službi. Osebe se srečujejo s pomanjkanjem energije, počutijo se čustveno izčrpane 

in izrabljene ter nimajo več moči za nadaljevanje.  

Depersonalizacijaje stanje, ko človek do svojih strank razvije negativen, ciničen in 

nehuman odnos. Njegov način ravnanja je brezoseben, brezobziren in brezčuten. 

Ljudi vidi kot predmete ter se od njih oddalji. Pogosto se izoblikuje v odgovor na 

preveliko čustveno izčrpanost in ima v osnovi vlogo samoobrambe, ki predstavlja 

nekakšen poskus, da bi se obvarovali pred izčrpanostjo in razočaranjem.  

Znižana osebna izpolnitev je izgubljanje občutka osebne izpolnitve, kompetence in 

uspešnosti pri delu, kaže se v posameznikovi neučinkovitosti in neuspešnosti. Zanjo 

je značilno negativno ocenjevanje samega sebe, osebe se vedno bolj počutijo 

nemočne in neprimerne za delo, kar pa jih lahko pripelje do tega, da se vidijo kot 

neuspešne. 

 

2.3 Znaki izgorelosti 

Ščuka (1999) govori o štirih simptomih poklicne izgorelosti: telesnih, čustvenih, 

vedenjskih in mišljenjskih. 

TELESNI SIMPTOMI: 

- slabo počutje, glavobol, nespečnost, bolečine v križu, 

- kronična utrujenost in izčrpanost ob najmanjšem naporu, 

- pogosti prehladi, 

- težave ali motnje na področju spolnosti, 

- težave z želodcem, prebavo in odvajanjem, 

- upad ali prekomerno povečanje telesne teže, 

- povišan krvni tlak in holesterol, težave ožilja in srca. 
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ČUSTVENI SIMPTOMI: 

- občutek tesnobe ob novih obremenitvah na delovnem mestu, 

- depresivnost s pomanjkanjem energije in volje za delo, 

- nerazpoloženost s pobitostjo, žalostjo in pesimizmom, 

- otopelost za čustvene izzive varovancev, 

- razdražljivost in večja nestrpnost do ljudi v službah in doma, 

- dolgo (pretirano) žalovanje za izgubljenim varovancem, 

- izguba smisla za humor, sprostitev in razvedrilo, 

- izguba zanimanja za ljudi in dogajanja okoli sebe, 

- nesposobnost izražanja čustvenih vsebin, 

- brezoseben in prezirljiv odnos do varovancev (učencev), 

- žaljiv ali nesramen odnos do sodelavcev. 

VEDENJSKI SIMPTOMI: 

- izogibanje delovnim obveznostim, površnost, 

- naraščanje odsotnosti z dela, tudi neopravičene, 

- pogosti prepiri s sodelavci, naraščajoča sovražnost, 

- pogostejši problemi v domačem okolju, prepiri, 

- zlorabe pomirjeval, uspaval in alkohola, 

- upad delovne vneme, zmanjšana delovna učinkovitost, 

- odpor do službe, sodelavcev in nadrejenih, 

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

- opuščanje športnih, rekreacijskih ali kulturnih aktivnosti. 

MIŠLJENJSKI SIMPTOMI: 

- slabša sposobnost koncentracije, pozabljivost, 

- izguba motivacije za ustvarjalno delo, 

- izogibanje novostim na delovnem mestu, 

- občutek neuspešnosti pri delu z varovanci, 

- iskanje »krivcev« za lastno neuspešnost zunaj sebe, 

- destruktiven odnos do zahtev nadrejenih, 

- zmanjšana sposobnost za kritično presojo dogajanja v okolju, 

- pomanjkljiva samokritičnost, slabše uvidevanje, 

- zmanjšana miselna prožnost, 
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- odpori do timskega dela in skupinske pripadnosti, 

- izogibanje pogovorom, sestankom, dogovarjanju, 

zmanjšano samospoštovanje (Ščuka 1999, str. 68-69).  

 

2.4 Proces izgorevanja 

Izgorelost je dolgotrajno nastajajoč odgovor na trajne pritiske na službenem mestu, 

zato govorimo o različnih stopnjah nastajanja izgorelosti. Vsaka stopnja lahko traja 

različno dolgo časa in naznanja naslednjo (Findeisen in Pšeničny, 2005). 

Poznamo tri stopnje izgorevanja: 

1. stopnja: IZČRPANOST 

Izčrpanost je prva oblika izgorelosti. Na začetku se kaže v obliki utrujenosti, za katero 

se oseba ne zmeni, zato čez čas prerase v občutek kronične utrujenosti (Podnar, 

2006). Posameznik je prepričan, da je stanje obvladljivo in da ga lahko prebrodi z 

zanikanjem in krajšim počitkom (Pšeničny, 2006). Oseba se še bolj trudi, da bi 

izpolnila nalogo, tako da išče svoje še neizkoriščene sposobnosti. Prva faza lahko 

traja do 20 let (Boštjančič, 2012). 

Tabela 7: Simptomi prve stopnje izgorevanja (Inštitut za razvoj človeških virov, b.d.) 

IZČRPANOST  

(najznačilnejša simptoma sta deloholizem in utrujenost) 

TELESNI ZNAKI 
ČUSTVENI 

ZNAKI 

KOGNITIVNI 

ZNAKI 

VEDENJSKI 

ZNAKI 

-kronična 

utrujenost, 

-bolečine, 

-tahikardije, 

-povišan krvni 

tlak, 

-panični napad, 

-težave s 

prebavili, 

-motnje spanja. 

-tesnoba, 

-razočaranje, 

-frustriranost, 

-nemoč, 

-razdražljivost, 

-depresivni 

občutki. 

-psihična 

utrujenost, 

-manjša prožnost 

in sposobnost 

prilagajanja 

spremembam. 

-deloholizem, 

-odmik od ljudi 

-zanikanje 

utrujenosti in 

osebnih meja, 

-prednost 

potrebam 

drugega. 
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2. stopnja: UJETOST 

V fazi ujetosti se pojavijo intenzivni telesni in kognitivni znaki preizčrpanosti, občutek 

ujetosti v način življenja, dela in v odnose, občutek krivde in znižanje samopodobe. 

Osebe v tem času pogosto menjajo delovno mesto ali osebno okolje (Malačič, 2008). 

Kljub spremembi, se težave ponovijo (Podnar, 2006). Ta faza lahko traja do dve leti 

(Pšeničny, 2006). 

Tabela 8: Simptomi druge stopnje izgorevanja (Inštitut za razvoj človeških virov, b.d.) 

UJETOST  

(najznačilnejša znaka sta močan občutek ujetosti in nemoči, da bi karkoli 

spremenili) 

TELESNI ZNAKI 
ČUSTVENI 

ZNAKI 

KOGNITIVNI 

ZNAKI 

VEDENJSKI 

ZNAKI 

-preizčrpanost, 

-bolečine, 

-glavoboli, 

-upad energije 

(občasna 

zmanjšanja ravni 

hormona 

kortizola), 

-alergije. 

-občutek ujetosti, 

-odpor do dela, 

-idealizacije, 

-občutek krivde, 

-jeza, 

-samomorilne 

misli, 

-želja po umiku. 

-nihanje 

samopodobe, 

- težave s 

spominom in 

koncentracijo. 

-deloholizem, 

-čustveni izbruhi, 

-cinizem, 

-grobost, 

-odtujevanje od 

bližnjih, 

-zanikanje potreb, 

- menjava službe 

ali okolja. 

 

3. stopnja: SINDROM ADRENALNE IZGORELOSTI 

To fazo lahko razdelimo na adrenalno izgorelost pred zlomom in po zlomu.  

Stopnja adrenalne izgorelosti pred zlomom lahko traja nekaj mesecev. Zanjo je 

tipično, da so vsi omenjeni simptomi v prvi in drugi stopnji na najvišji točki in da kljub 

temu, da je posameznik še vedno aktiven, se ne zmore več prilagajati spremembam 

(Pšeničny, 2006). 
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Tabela 9: Simptomi tretje stopnje izgorelosti (Inštitut za razvoj človeških virov, b.d.) 

SINDROM ADRENALNE IZGORELOSTI  

(najznačilnejša simptoma sta nihanje med deloholizmom in izčrpanostjo ter 

občutek vse večje razvrednotenosti) 

TELESNI ZNAKI ČUSTVENI 

ZNAKI 

KOGNITIVNI 

ZNAKI 

VEDENJSKI 

ZNAKI 

-upadanje 

energije, 

-slabša imunska 

odpornost, 

-nespečnost. 

-nočna tesnoba in 

strah, 

-razočaranje, 

-občutek 

odtujenosti, 

-bes, 

-sram, 

-načrtovanje 

samomora. 

-težave s 

spominom, 

-izguba občutka 

za čas, 

-izguba 

motivacije, 

-izguba smisla in 

varnosti, 

-oteženo 

odločanje, 

-nezmožnost 

prilagajanja 

spremembam. 

-nihanje med 

deloholizmom in 

izčrpanim 

mirovanjem, 

-negativizem, 

-izbruhi joka, 

-prekinitev stikov. 

 

Adrenalni zlom je stanje, ko posameznik skoraj v celoti izgubi energijo in pomeni 

velik psihofizični in nevrološki zlom, ki večkrat privede do hospitalizacije v psihiatrični 

ustanovi (Inštitut za razvoj človeških virov, b.d.). 

Tabela 10: Znaki adrenalnega zloma (Inštitut za razvoj človeških virov, b.d.) 

ZNAKI ADRENALNEGA ZLOMA 

TELESNI ZNAKI ČUSTVENI ZNAKI KOGNITIVNI ZNAKI 
VEDENJSKI 

ZNAKI 

-izguba energije, 

- bolečine, 

-senzorna 

občutljivost, 

-tresenje, 

-mravljinčenje, 

-močna 

vrtoglavica, 

-ulkus, 

-akutni kolitis, 

-infarkt, 

-možganska 

kap. 

-občutek 

razvrednotenosti, 

-akutna depresija, 

-močna 

anksioznost, 

-grozavost, 

-občutek 

ranljivosti, 

nezaščitenosti, 

-nemoč, 

-odpor, 

-otopelost, 

-apatičnost, 

-odsotnost čustev. 

-slaba samopodoba, 

-nezmožnost 

koncentracije, 

-trganje miselnega 

toka, 

-motnje priklica, 

-nezmožnost 

odločanja, 

- depersonalizacija, 

-derealizacija. 

-umik iz vseh 

dejavnosti, 

-spanje, 

-jokavost, 

-zavračanje 

komunikacije, 

-priprava na 

samomor ali 

samomor. 
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Po adrenalnem zlomu se zgoraj opisani znaki lahko vrnejo že ob najmanjši 

obremenitvi. Oseba ima očiten odpor do življenjskih in delovnih situacij pred 

adrenalnim zlomom. Posledice so lahko tudi tako hude, da posameznika pripeljejo do 

invalidske upokojitve (Inštitut za razvoj človeških virov, b.d.). Velikokrat lahko pride 

do zlorabe alkohola oz. drugih substanc. To stanje lahko traja tudi do šest let (Bilban, 

Pšeničny, 2007). 

Na Inštitutu za razvoj človeških virov (b.d.) pravijo, da je za učinkovito zdravljenje 

potrebna psihoterapija, poleg tega pa na okrevanje dobro vpliva tudi izboljšanje 

odnosov in druge psihološke okoliščine dela, kot so: 

- delovna obremenitev: količina, zahtevnost in vsebina dela, navodila za delo, 

delovni čas, izmensko in nočno delo; 

- nadzor nad delom: jasna odgovornost, usklajena s pristojnostmi; 

- nagrajevanje opravljenega dela: ustrezna nagrada, možnost napredovanja; 

- delovna skupnost: odnosi v podjetju in z družbenim okoljem; 

- komunikacijski kanali: pravočasen, učinkovit pretok informacij; 

- pravičnost in vrednote: kriza vrednot. 

 

2.5 Vzroki izgorelosti 

C. Maslach, Schaufelli in Leiter (2001; v Boštjančič 2012) ugotavljajo, da na pojav 

izgorevanja vplivajo tudi različne osebnostne in demografske značilnosti ter 

posameznikova stališča do dela. 

Osebnostne značilnosti 

Posamezniki, ki imajo zunanji lokus kontrole, nedejaven način spoprijemanja s 

težavami, nizko samozavest, nizko storilnostno samopodobo, so čustveno nestabilni, 

ambiciozni, zavzeti, perfekcionisti in tisti, ki ne čutijo momenta, da bi se bilo potrebno 

sprostiti, so bolj nagnjeni k izgorevanju kot drugi (C. Maslach, Schaufelli in Leitner, 

2001; v Boštjančič 2012). Osebe, ki imajo visoko storilnostno naravnano 

samopodobo, so najbolj dovzetne za adrenalni zlom. Zadovoljstvo čutijo le, če veliko 

in dobro delajo, hkrati pa potrebujejo pohvalo drugih (Pšeničny, 2008). A. Pšeničny te 

ljudi imenuje »prisilni altruistični perfekcionisti«, ki se sami sebi zdijo vredni le toliko, 

kolikor naredijo, vendar tudi pri zelo visokih uspehih ne čutijo zadovoljstva, dokler 
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niso pohvaljeni (Jurančič Šribar, 2006). Za izgorevanje so dojemljivi čustveno ranljivi 

in preobčutljivi ljudje. V primeru pomanjkljivega strokovnega znanja se ta občutek 

negotovosti še poveča (Ščuka 1999). 

Demografske značilnosti 

Raziskave kažejo, da se pri ženskah veliko pogosteje pojavlja čustvena izčrpanost 

kot pri moških, kjer se pojavlja cinizem. Posamezniki, ki so samski in neporočeni ter 

imajo višjo stopnjo izobrazbe, so najbolj izgoreli. Nekatere študije pa kažejo, da v 

ogroženo stanje spadajo tudi starejši (Maslach, Schaufelli, Leiter, 2001; v Boštjančič 

2012) in osebe v prvih letih zaposlitve (Sweeney, McFarlin, 2002; v Dernovšek, 

Gorenc in Jeriček Klanšček, 2012). 

Stališča pri delu 

Posamezniki, ki so prepričani, da znajo delo najbolje opraviti sami, in ki imajo visoka 

in idealistična pričakovanja, so bolj nagnjeni k izgorelosti kot drugi (Maslach, 

Schaufelli in Leiter, 2001). 

 

C. Maslach in Leitner (2002, str. 39) pravita, da vzroke za izgorevanje na delovnem 

mestu pogosteje najdemo v delovnem okolju kot pri posamezniku. Odkrijemo jih 

lahko v šestih neskladjih med delavcem in njegovim delom: 

- Preobremenjenost z delom – v današnjih časih je delo bolj intenzivno, zahteva več 

časa in je bolj zapleteno. 

- Pomanjkanje nadzora – nihče v organizaciji ne more imeti popolnega nadzora, 

mora pa obstajati meja za tisto malo nadzora, ki ga ljudje še imajo, da ohranijo 

produktiven odnos do svojega dela. 

- Nezadostno nagrajevanje – zadnje čase ljudje dobivajo vedno manj nagrad kljub 

večjim zadolžitvam. Le te so lahko materialne oz. zunanje (denar in varnost) ali 

notranje (zadovoljstvo in veselje) in so pomemben dejavnik pri pojavu izgorevanja.  

- Razpad skupnosti – zaradi strahu pred izgubo dela in želje po kratkoročnih dobičkih 

se krhajo osebni odnosi, ki spodkopavajo skupinsko delo. 
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- Odsotnost poštenosti – zaupanje, odkritost in spoštovanje so temeljnega pomena 

za ohranjanje človekove predanosti delu in vplivajo na izgorevanje na delovnem 

mestu.  

- Nasprotujoče si vrednote–organizacijska skupnost temelji na skupnih vrednotah in, 

če si le-te nasprotujejo, ni osnove za dogovor, s katerim bi ustvarjali občutek za 

pripadnost skupnosti. 

 

3. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli se izvaja v 

skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 

ZUOPP-1) in predpisi, ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja. 

Otroci s posebnimi potrebami so (2. Člen, ZUOPP-1, 2011): 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

- gibalno ovirani otroci, 

- dolgotrajno bolni otroci, 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- otroci z avtističnimi motnjami ter 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in motenj, ki jih imajo, so ti otroci lahko 

usmerjeni (5. člen, ZUOPP-1, 2011): 

- v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo; 

- v prilagojene programe za predšolske otroke; 

- v vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo; 

- v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 
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- v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom; 

- v posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in v druge posebne programe; 

- v vzgojne programe. 

 

3.1 Specialni in rehabilitacijski pedagog 

»Specialni in rehabilitacijski pedagog je strokovnjak, ki preučuje, razvija in izvaja 

edukacijo in reedukacijsko ter kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s 

posebnimi potrebami ter z odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma 

motnjami, danes rečemo osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih 

obdobjih« (Kastelic, L., 2009, str.8).  

Temeljni cilj specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je spodbujati človekova 

močna področja za razvoj potencialov, da se bo lahko čim bolje vključil v širše 

socialno in poklicno okolje, oz. razvijati kompenzacijske tehnike. Zavedati se mora 

enkratnosti vsake osebe, jo varovati pred negativnimi mnenji v okolici, zagovarjati 

njene interese in jih podpirati (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije, 2009). 

Kavkler in Tancig (2000) pravita, da so naloge specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga povezane z izobraževalnimi potrebami učencev s posebnimi potrebami ter 

s sposobnostmi in spretnostmi učencev. 

 

3.2 Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog 

To je najbolj pogosta oblika specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki vstopa v 

osnovno šolo in izvaja vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Zaposlen je v osnovni šoli s prilagojenim programom ali 

v centru, vendar svoje delo opravlja na eni ali več rednih osnovnih šolah.  

Naloge in lastnosti mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga na 

osnovnih šolah so (Mirtič, 2001; Schmidt, 2001): 
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- neposredno delo z učenci, učitelji, starši in ostalimi strokovnjaki v in izven šole; 

- do učencev je razumen, topel in strpen ter jim omogoča individualne obravnave z 

ustreznimi diagnostičnimi metodami; 

- dobro sodeluje z učitelji, s katerimi si izmenjuje informacije, nudi medsebojno 

pomoč, vrednoti uspeh učencev, sodeluje pri razreševanju perečih problemov, 

medsebojno pomaga pri urejanju dokumentacije ter informira učitelja o dosežkih 

učenca, 

- ena od bistvenih nalog je tudi dobro in redno sodelovanje s starši, katere seznani z 

otrokovimi težavami ter jim v zvezi z njimi svetuje. 

Tancigova (2005) pravi, da moramo imeti z ljudmi kvalitetne odnose, če želimo imeti 

dobre rezultate. Lipec Stopar (1999) navaja nekaj vedenj in ravnanj specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga, ki spodbuja pozitivno sodelovanje z učitelji. 

Rehabilitacijski pedagog mora: 

- biti dober poslušalec,  

- iskati informacije za lažje razjasnjevanje problemov,  

- poudarjati pomembnost svojega sodelovanja z učitelji, 

- usmerjati učitelja v kratkoročne in dosegljive cilje,  

- opazovati otroka v različnih situacijah in z njim delati, 

- biti odprt in omogočiti učitelju, da dobi vpogled v njegovo delo z otrokom, 

- predstaviti primerne učne pripomočke,  

- se izogibati vtisu, da je predlagani material rešitev za vse probleme,  

- paziti pri izbiri materiala,  

- sodelovati z ostalimi strokovnjaki (z logopedom, psihologom, socialnim 

delavcem) ter  

- predlagati ponovno vrednotenje njegovih dosežkov ob učenčevem neuspehu 

kljub dodatni pomoči.  

 

Zelo pomemben pa je odnos s starši. Resman (1992) pravi, da razlikujemo tri vrste 

odnosov: 

- PARTNERSKI ODNOS je oblika sodelovanja, za katerega si v praksi 

prizadevamo, in je enakovreden odnos med učitelji in starši. Starši imajo dober 
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vpogled v šolsko delo, učitelj pa bolj podrobno spozna osebnostne značilnosti 

in interese učenca. 

- KLIENTSKI ODNOS ni enakovreden odnos. Nekdo je dominanten, drugi pa 

podrejen. Učitelj poskrbi za družinske vzgojne primanjkljaje, starši pa učencu 

pomagajo pri šolskem delu. 

- PATERNALISTIČNI ODNOS je odnos učitelja in staršev do otroka. Odnos 

deluje zaščitniško. Prisoten je strog nadzor, namesto da bi učencu pomagali. 

 

3.3 Dodatna strokovna pomoč 

Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog je eden izmed strokovnjakov, ki lahko 

izvajajo program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učenci s 

posebnimi potrebami so v izobraževalni program usmerjeni na osnovi odločbe o 

usmeritvi, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ter na podlagi strokovnega 

mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje. 

Dodatna strokovna pomoč vključuje dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali občasno v posebni 

skupini (2. člen, Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami). 

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot (8. člen, ZUOPP-1, 2011): 

- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

- svetovalna storitev ali 

- učna pomoč. 

Po ZUOPP-1 (2011) se dodatna strokovna pomoč izvaja individualno ali skupinsko v 

oddelku ali izven oddelka v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. 

Skupno število ur ne sme presegati pet ur tedensko, od tega mora biti vsaj ena ura 

svetovalne storitve. Slepim in slabovidnim otrokom z več motnjami se lahko določi 

večje število ur za premagovanje primanjkljajev, vendar največ tri ure tedensko in 

praviloma v prvem izobraževalnem obdobju. Podroben način izvajanja dodatne 

strokovne pomoči pa se opredeli z individualiziranim programom vzgoje in 

izobraževanja. Učencu se prilagodi prostor in pripomočke. Težje in težko gibalno 

oviranim ter slepim otrokom se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja 
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vzgojno-izobraževalnega dela dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Učencem se 

lahko prilagodi predmetnik, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 

način eksternega preverjanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. 

 

3.4 Osnovna šola s prilagojenim programom 

V osnovnih šolah s prilagojenim programom (v nadaljevanju OŠPP) izvajajo 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom.  

V ta program so vključeni učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in tisti, ki ne 

dosegajo minimalnih standardov znanja na redni osnovni šoli oz. so bili tam 

neuspešni. 

V 13. členu Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2003) je zapisano, da se v Prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo OŠPP, 

usmeri otroke z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, otroke z več motnjami, ki imajo 

tudi lažje motnje v duševnem razvoju, izjemoma pa tudi otroke z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju. 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje, 

govor uporabljajo v vsakodnevnih situacijah in so popolnoma samostojni pri skrbi 

sami zase. Izražajo težave na gibalnem področju, še posebej  na področju fine 

motorike (Šemrl, 1980).Njihov socialni razvoj poteka počasneje kot pri vrstnikih, saj 

imajo slabše razvite socialne spretnosti, manj so kritični do drugih ter slabše 

presojajo v socialnih situacijah. Učenec se vključi v prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom na podlagi odločbe o usmeritvi. Učitelj pri pouku 

diferencira in individualizira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (Prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b.d.).  

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (b.d.) 

so opredeljeni cilji vzgoje in izobraževanja učencev z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju. Naj naštejemo nekaj najpomembnejših: 
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- razvijati sposobnosti in spretnosti za celovit razvoj, samostojno življenje in 

vključevanje v okolje; 

- učenje socialnih veščin in spretnosti; 

- s prilagoditvijo metod in oblik učenja želimo učencu pomagati pri uspešnem 

osvajanju znanja iz različnih področij učenja; 

- odkrivanje vrednot in lepot v  učenčevi okolici; 

- razvijati posameznikovo samokritičnost in avtonomijo; 

- pridobivanje informacij po vseh senzornih poteh in z vidika praktične uporabe; 

- s praktičnimi ravnanji in prikazi učenec zbira nove podatke, utrjuje snov in 

razvija ročne spretnosti; 

- učenca zaposlimo s praktičnimi ročnimi deli; 

- skrbeti za učenčev telesni razvoj in gibanje; 

- razvijati govorno jezikovne spretnosti; 

- redno preverjanje napredka; 

- aktivno vključiti starše, v vseh delih procesa; 

s timskim delom zagotavljati vsestranski razvoj na vseh področjih; 

- seznanjati z možnostmi nadaljnjega poklicnega izobraževanja, ne glede na 

starostno obdobje – tudi po osnovni šoli.  
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II.EMPIRIČNI DEL 

1. PROBLEM 

Dandanes beseda stres označuje naša življenja. Vsi ljudje na Zemlji se srečujemo in 

spopadamo z njim na različne načine. Eni v večji meri kot drugi.  

Potrebno pa je ločiti med pozitivnim in negativnim stresom. Saj je stres kot tak fizični, 

duševni in kemični odgovor na okoliščino, ki povzroča vzburjenost, zmedenost in 

nejevoljo. Ko posameznik stresorjev ne obvlada, ga ti izčrpajo; govorimo o 

negativnem stresu. Če pa se hitro in uspešno spopade z njimi, se telo napolni z 

energijo; gre za pozitivni stres (Youngs, 2001). 

Po pregledu rezultatov raziskav na področju stresa in izkušenj lastne prakse, 

spoznavamo, da je delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga zelo zahtevno in 

je podvrženo različnim dejavnikom, kot so: pogoji dela, specifičnosti populacije, s 

katero dela, specifičnost delovnega mesta in odnosa celotne družbe do tega dela.  

»Učitelj večino svojega delavnika preživi v šoli, kjer je v stalnem kontaktu z ljudmi, 

predvsem pa z učenci. Pri svojem delu je tako v bolj ali manj intenzivni interakciji z 

ljudmi, ki poteka na različnih ravneh: učitelj–učenci, učitelj–učitelji, učitelj–starši, 

učitelj–ravnatelj in učenci–učenci« (Slivar, 2007, str. 8), pri teh stikih pa se težko 

izognemo stresu. 

 

2. CILJ 

Na področju stresa in izgorelosti je bilo narejenih že kar nekaj raziskav, vendar ne na 

področju dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v mobilni službi in osnovnih 

šolah s prilagojenim programom.  

Zato je cilj tega raziskovanja, ugotoviti pogostost in intenzivnost stresa ter posledično 

sindroma izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na različnih delovnih 

mestih. Raziskati, ali so spremenljivke: spol, starost, delovna doba, časovno obdobje, 

kako dolgo so že na tem delovnem mestu, naziv in bolniški stalež statistično 

pomembne. 
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3. HIPOTEZE 

Na podlagi študija strokovne literature in svojih razmišljanj smo postavili naslednje 

hipoteze: 

Hipoteza 1: Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogih glede na delovno 

mesto. 

Hipoteza 2: Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogih glede na spol 

strokovnega delavca. 

Hipoteza 3: Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na starost 

strokovnega delavca. 

Hipoteza 4:Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo. 

Hipoteza 5: Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno 

dobo na trenutnem delovnem mestu.. 

Hipoteza 6:Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na naziv strokovnega 

delavca. 

Hipoteza 7:Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na število dni bolniške 

odsotnosti. 
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4. METODE DELA 

Raziskovalno nalogo smo izvedli po deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni 

metodi. 

4.1 Vzorec 

V vzorec raziskave je bilo vključenih 62 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, od 

katerih je bilo 32 mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki izvajajo 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, in 30 specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo v osnovnih šolah s prilagojenim programom in 

izvajajo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. 

Spletni anketni vprašalnik smo poslali na: OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, Center 

za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana in OŠ Gustava 

Šiliha Maribor. 

Tabela 11: Kakšno delo trenutno izvajam  

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

1 - mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog (izvajalec 

dodatne strokovne pomoči) 

32 51,6 51,6 51,6 

2 - specialni in rehabilitacijski 

pedagog v osnovni šoli s 

prilagojenim programom 

30 48,4 48,4 100,0 

SKUPAJ 62 100,0 100,0 
 

 

N 
veljavne 62 

manjkajoče 0 

mediana 1,00 

modus 1 

minimum 1 

maksimum 2 
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Slika 3: Kakšno delo trenutno izvajam 

Razmerje med mobilnimi specialnimi pedagogi in specialnimi pedagogi v osnovni šoli 

s prilagojenim programom je približno enako, prvih je 51,6%, drugih za slabe tri 

odstotne točke manj, in sicer 48,4%.  

 

 

Slika 4: Spol anketiranih oseb 

Od 62 anketirancev je bilo 60 oseb oz. 96,8% oseb ženskega spola in dve osebi oz. 

3,2% oseb moškega spola. Razmerje med ženskim in moškim spolom zaposlenih je 

visoko in pričakovano, saj je po besedah B. Ložar (2011) med pedagoškim osebjem 

v osnovnih šolah kar 88% učiteljic. 

 

Svoje delo trenutno izvajam kot:

mobilni/a specialni/a in
rehabilitacijski/a pedagog/inja
(izvajalec/ka dodatne
strokovne pomoči)

specialni/a in rehabilitacijski/a
pedagog/inja v osnovni šoli s
prilagojenim programom

SPOL anketiranih oseb

Moški  3,2%

Ženski  96,8
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STAROST anketirancev je razvidna v spodnjih tabelah in iz slike (Slika 5). 

Tabela 12: V katero starostno skupino spadate? 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

 

do 30 let 16 25,8 25,8 25,8 

od 31 - 35 let 19 30,6 30,6 56,5 

od 36- 40 let 12 19,4 19,4 75,8 

od 41 do 45 let 8 12,9 12,9 88,7 

od 46 do 50 let 4 6,5 6,5 95,2 

nad 51 let 3 4,8 4,8 100,0 

SKUPAJ 62 100,0 100,0  

 

N 
veljavne 62 

manjkajoče 0 

mediana 2,00 

modus 2 

minimum 1 

maksimum 6 

 

 

Slika 5: Porazdelitev anketiranih po starosti 

Več kot polovica (56,5%) respondentov je bila stara do 35 let. Največ je bilo starih od 

30 do 35 let (30,6%), kar nam pove tudi modus Mo, ki je 2 (31-35 let). Najmanj 

zaposlenih pa je bilo starih nad 50 let (4,8%).  

Porazdelitev oseb po starosti

do 30 let

od 31 do 35 let

od 36 do 40 let

od 41 do 45 let

od 46 do 50 let

nad 50 let
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4.2. Spremenljivke 

V raziskavi imamo neodvisne in odvisne spremenljivke raziskave. 

Neodvisne spremenljivke so: 

- spol, 

- starost, 

- tip delovnega mesta, 

- skupna delovna doba, 

- delovna doba na trenutnem delovnem mestu, 

- naziv, 

- število dni bolniške odsotnosti. 

Odvisne spremenljivke so: 

- čustvena izgorelost (pogostost), 

- depersonalizacija (pogostost), 

- osebna izpolnitev (pogostost), 

- čustvena izgorelost (intenzivnost), 

- depersonalizacija (intenzivnost), 

- osebna izpolnitev (intenzivnost). 

 

4.3 Merski inštrument 

Za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik izgorelosti C. Maslach (MBI). To je 

standardiziran pripomoček, ki ocenjuje tri dimenzije kontinuuma izgorelosti. Prva 

dimenzija je čustvena izčrpanost, druga je depersonalizacija in tretja dimenzija, ki 

meri občutke kompetentnosti in doživljanja uspehov pri delu, je osebna izpolnitev. 

Izgorelost se prikazuje kot večja čustvena izčrpanost in depersonalizacija ter kot nižja 

osebna izpolnitev. Vprašalnik je bil sestavljen iz 22 trditev v dveh dimenzijah: 

pogostost in intenzivnost doživljanja. Pogostost pojavljanja ocenjujemo od 0 (stanja 

nismo izkusili), 1 (nekajkrat na leto) do 6 (vsak dan) na sedem stopenjski lestvici. 

Intenzivnost pa na osem stopenjski lestvici od 0 (stanja nismo izkusili), 1 (zelo šibko) 

do 7 (zelo močno). 
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Vprašalniku smo dodali še nekaj vprašanj, ki se nanašajo na demografske podatke o 

zaposlenih ter o njihovem delovnem mestu: spol, starost, delovno mesto, skupna 

delovna doba, delovna doba na trenutnem delovnem mestu, naziv ter število dni 

bolniške odsotnosti v tekočem šolskem letu. 

Anketni vprašalnik je priložen k diplomskemu delu (Priloga 1). 

 

4.4 Potek dela 

Raziskavo smo izvajali v maju in juniju 2016. Najprej smo se v šolah in centrih ustno 

pozanimali o možnosti izvedbe ankete med njihovimi zaposlenimi. Ko smo dobili 

potrditev, smo jim poslali spletno povezavo do anketnega vprašalnika, ki je bil 

narejen s pomočjo programa 1ka. 

 

4.5 Obdelava podatkov 

Dobljene empirične podatke smo šifrirali in jih pripravili za nadaljnjo statistično 

obdelavo. Analizirali smo jih s pomočjo računalniškega programa za statistično 

analizo SPSS. Pri obdelavi smo uporabili različne univariantne in bivariantne analize. 

Za spremenljivke smo izračunali absolutne frekvence, strukturne odstotke, mediano, 

modus, minimum in maksimum. Pred preverjanjem hipotez smo s Kolmogorov-

Smirnov testom preverili, ali se sestavljene spremenljivke porazdeljujejo normalno. 

Glede na to smo uporabili različne teste, kot so: Independet sample T test, Levenov 

test, neparametrični Mann-Whitney test, neparametrični Kruskal-Wallis H test in One-

Way ANOVA metodo. 
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 Opisne statistike spremenljivk 

5.1.1 Dolžina skupne delovne dobe 

Tabela 13: Dolžina skupne delovne dobe anketiranih 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

 manj kot 5 let 10 16,1 16,1 16,1 

od 6 do 10 let 27 43,5 43,5 59,7 

od 11 od 15 let 9 14,5 14,5 74,2 

od 16 do 20 let 7 11,3 11,3 85,5 

od 21 do 25 let 1 1,6 1,6 87,1 

od 26 do 30 let 5 8,1 8,1 95,2 

več kot 30 let 3 4,8 4,8 100,0 

skupaj 62 100,0 100,0  

 

N 
veljavne 62 

manjkajoče 0 

mediana 2,00 

modus 2 

minimum 1 

maksimum 7 

 

 

Slika 6: Dolžina skupne delovne dobe anketiranih 

Vaša skupna delovna doba

manj kot 5 let

od 6 do 10 let

od 11 do 15 let

od 16 do 20 let

od 21 do 25 let

od 26 do 30 let

več kot 30 let
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Glede na Mediano (Me=2) je skupna delovna doba za polovico respondentov dolga 

10 let ali manj, za polovico pa več kot 10 let. Med njimi je največji delež (43,5%) 

tistih, katerih skupna delovna doba je dolga od 6 do 10 let, ter najmanjši delež tistih, 

katerih skupna delovna doba je dolga od 21 do 25 let. 

Na podlagi porazdelitve smo za nadaljnjo analizo spremenljivko skupna delovna 

doba rekodirali v tri razrede: 

1) manj kot 5 let 

2) od 6 do 10 let 

3) 11 let ali več 

Tabela 14: Dolžina skupne delovne dobe anketiranih 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

 manj kot 5 let 10 16,1 16,1 16,1 

od 6 do 10 let 27 43,5 43,5 59,7 

11 let ali več let 25 40,3 40,3 100,0 

SKUPAJ 62 100,0 100,0  

 

 

Slika 7: Dolžina skupne delovne dobe anketiranih po rekodaciji 

Glede na Mediano (Me=2) je skupna delovna doba za polovico respondentov dolga 

10 let in manj, za polovico pa več kot 10 let. Med njimi je največji delež (43,5%) tistih, 

katerih skupna delovna doba je dolga od 6 do 10 let. 

 

Skupna delovna doba

manj kot 5 let

od 6 do 10 let

11 let ali več
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5.1.2 Dolžina delovne dobe na trenutnem delovnem mestu 

Tabela 15: Dolžina delovne dobe anketiranih na trenutnem delovnem mestu 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

 manj kot 5 let 32 51,6 51,6 51,6 

od 5 do 10 let 23 37,1 37,1 88,7 

od 11 do 15 let 4 6,5 6,5 95,2 

od 16 od 20 let 1 1,6 1,6 96,8 

od 21 do 25 let 1 1,6 1,6 98,4 

od 26 do 30 let 0 0 0 98,4 

več kot 30 let 1 1,6 1,6 100,0 

SKUPAJ 62 100,0 100,0  

 

N 
veljavne 62 

manjkajoče 0 

mediana 1,00 

modus 1 

minimum 1 

maksimum 7 

 

 

Slika 8: Dolžina delovne dobe anketiranih na trenutnem delovnem mestu 

Glede na Mediano (Me=1) je delovna doba na sedanjem delovnem mestu za 

polovico respondentov dolga manj kot 5 let, za polovico pa 5 let ali več. Med 

respondenti je največji delež (51,6%) tistih, katerih delovna doba na sedanjem 

delovnem mestu je dolga manj kot 5 let.  

Delovna doba na tem trenutnem delovnem mestu

manj kot 5 let

od 5 do 10 let

od 11 do 15 let

od 16 do 20 let

od 21 do 25 let

od 26 do 30 let

več kot 30
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Na podlagi frekvenčne porazdelitve smo za nadaljnjo analizo spremenljivko delovna 

doba na sedanjem delovnem mestu rekodirali v tri razrede: 

1) manj kot 5 let 

2) od 6 do 10 let 

3) 11 let ali več 

Tabela 16: Dolžina delovne dobe anketiranih na trenutnem delovnem mestu 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

veljavne 

manjkot 5 let 32 51,6 51,6 51,6 

od 6 do 10 let 23 37,1 37,1 88,7 

11 let aliveč 7 11,3 11,3 100,0 

SKUPAJ 62 100,0 100,0  
 

5.1.3 Naziv 

Tabela 17: Naziv anketiranih na delovnem mestu 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

veljavne 

brez naziva 25 40,3 40,3 40,3 

mentor 23 37,1 37,1 77,4 

svetovalec 11 17,7 17,7 95,2 

svetnik 3 4,8 4,8 100,0 

SKUPAJ 62 100,0 100,0  

 

N 
veljavne 62 

manjkajoče 0 

mediana 2,00 

modus 1 

minimum 1 

maksimum 4 
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Slika 9: Naziv anketiranih na delovnem mestu 

Največ respondentov (40,3%) nima naziva, 37,1% je mentorjev, 17% svetovalcev, 

najmanj pa svetnikov (4,8%).V zadnjih letih je bila ureditev napredovanj javnih 

uslužbencev podvržena interventnim ukrepom, opredeljenim v različnih zakonih (ZIU, 

ZDIU, ZUJF, ZIPRS1314, ZIPRS1415). Zaradi teh so bila v letih 2011, 2013 in 2014 

napredovanja v višje plačne razrede zamrznjena, napredovanja v nazive pa so bila 

zamrznjena v letih 2013 in 2014 (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 

Slovenije, 2015). 

5.1.4 Število dni odsotnosti zaradi bolezni v šolskem letu 2015/16 

Tabela 18: Koliko dni v šolskem letu 2015/16 ste bili odsotni zaradi bolezni? 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

 0 22 35,5 35,5 35,5 

1 3 4,8 4,8 40,3 

2 6 9,7 9,7 50,0 

3 2 3,2 3,2 53,2 

4 3 4,8 4,8 58,1 

5 4 6,5 6,5 64,5 

6 2 3,2 3,2 67,7 

7 2 3,2 3,2 71,0 

10 9 14,5 14,5 85,5 

11 1 1,6 1,6 87,1 

12 2 3,2 3,2 90,3 

Vaš naziv:

brez naziva

mentor

svetovalec

svetnik
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14 1 1,6 1,6 91,9 

15 2 3,2 3,2 95,2 

20 1 1,6 1,6 96,8 

24 1 1,6 1,6 98,4 

32 1 1,6 1,6 100,0 

SKUPAJ 62 100,0 100,0  

 

 

Koliko dni v tem šolskem 

letu 2015/16ste bili 

odsotni zaradi bolezni? 

Koliko dni v tem šolskem letu 

2015/16ste bili odsotni zaradi 

bolezni? (rekodirana) 

 veljavne 62 62 

manjkajoče 0 0 

mediana 2,50 2,00 

modus 0 1 

minimum 0 1 

maksimum 32 4 

 

 

Spremenljivko smo na podlagi porazdelitve rekodirali v novo spremenljivko s štirimi 

razredi. V nadaljnji analizi smo uporabili rekodirano spremenljivko. 

Tabela 19: Koliko dni v šolskem letu 2015/16 ste bili odsotni zaradi bolezni? 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

 0 dni 22 35,5 35,5 35,5 
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od 1 do 5 dni 18 29,0 29,0 64,5 

od 6 do 10 dni 13 21,0 21,0 85,5 

11 dni ali več 9 14,5 14,5 100,0 

skupaj 62 100,0 100,0  

 

 

Slika 10: Prikaz števila dni bolniške odsotnosti v šolskem letu 2015/16 

Največ respondentov je bilo v šolskem letu 2015/16 zaradi bolezni odstotnih 0 dni 

(35,5%), sledijo tisti, ki so bili odsotni od 1 do 5 dni (29%), nato od 6 do 10 dni (21%). 

Takih, ki so bili odsotni 11 dni ali več, je bilo 14,5%. 

 

5.2 Opisne statistike spremenljivk izgorelosti 

5.2.1 Pogostost 

Pogostost izgorelosti smo merili s 7-stopenjsko lestvico, pri čemer 0 pomeni 'nikoli', 6 

pa 'vsak dan'. 

Tabela 20: Pogostost 

 
N aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 
minimum maksimum 

veljavne manjkajoče 

1. Počutim se čustveno 

izčrpan/a zaradi svojega 

dela. (pogostost) 

62 0 3,03 1,437 0 5 

Koliko dni v tem šolskem letu 2015/16 ste bili odsotni zaradi bolezni?

0 dni

od 1 do 5 dni

od 6 do 10 dni

11 dni ali več
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2. Počutim se izrabljen/a 

ob koncu delovnega 

dneva. (pogostost) 

61 1 3,21 1,561 0 6 

3. Počutim se utrujen/a, 

ko zjutraj vstanem in se 

moram soočiti z novim 

delovnim dnevom. 

(pogostost) 

61 1 2,21 1,518 0 6 

4. Brez težav lahko 

razumem občutja svojih 

učencev/staršev. 

(pogostost) 

61 1 4,41 1,174 2 6 

5. Čutim, da ravnam z 

nekaterimi učenci/starši 

neosebno, kot z objekti. 

(pogostost) 

61 1 ,75 1,178 0 6 

6. Delo z ljudmi ves dan 

je zame resnično 

naporno. (pogostost) 

61 1 2,61 1,498 0 6 

7. Zelo učinkovito se 

ukvarjam s problemi 

svojih učencev/staršev. 

(pogostost) 

61 1 4,10 1,300 1 6 

8. Počutim se izgorel/a 

zaradi svojega 

dela.(pogostost) 

61 1 2,84 1,809 0 6 

9. Čutim, da s svojim 

delom pozitivno vplivam 

na življenje drugih ljudi. 

(pogostost) 

61 1 4,28 1,280 1 6 

10. Postal/a sem bolj 

neobčutljiv/a do ljudi, 

odkar sem sprejel/a to 

delo. (pogostost) 

61 1 1,13 1,372 0 6 

11. Skrbi me, da zaradi 

svoje službe čustveno 

otopevam. (pogostost) 

61 1 1,20 1,579 0 6 

12. Počutim se poln/a 

energije. (pogostost) 
61 1 3,18 1,432 0 6 

13. Moja služba me 

spravlja v duševno 

stisko.(pogostost) 

60 2 1,35 1,388 0 5 

14. Imam občutek, da v 

službi pretrdo 

delam.(pogostost) 

61 1 2,87 1,746 0 6 

15. Ni mi dosti mar, kaj 

se dogaja z nekaterimi 

učenci/starši. (pogostost) 

61 1 ,46 ,941 0 5 

16. Neposredno delo z 

ljudmi je zame preveč 

obremenjujoče. 

(pogostost) 

61 1 1,43 1,204 0 5 
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17. S svojimi 

učenci/starši z lahkoto 

vzpostavim sproščeno 

vzdušje. (pogostost) 

61 1 4,46 1,298 1 6 

18. Delo z učenci/starši 

me poživlja. (pogostost) 
61 1 3,90 1,274 1 6 

19. Pri svojem delu sem 

naredil/a že mnogo 

koristnega. (pogostost) 

61 1 4,64 1,141 1 6 

20. Počutim se, kot da 

sem na koncu svojih 

moči. (pogostost) 

61 1 1,74 1,548 0 6 

21. Pri svojem delu zelo 

umirjeno rešujem 

čustvene probleme. 

(pogostost) 

61 1 3,69 1,336 1 6 

22. Čutim, da me 

učenci/starši krivijo za 

nekatere od svojih 

problemov.(pogostost) 

61 1 1,54 1,629 0 6 

 

5.2.2 Intenzivnost 

Intenzivnost izgorelosti smo merili z 8-stopenjsko lestvico, pri čemer 0 pomeni 'nikoli', 

7 pa 'zelo močno'. 

Tabela 21: Intenzivnost 

 
N aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon minimum maksimum veljavne manjkajoče 

1. Počutim se čustveno 

izčrpan/a zaradi svojega 

dela. (intenzivnost) 

60 2 3,80 1,634 0 7 

2. Počutim se izrabljen/a 

ob koncu delovnega 

dneva. (intenzivnost) 

60 2 3,97 1,615 1 7 

3. Počutim se utrujen/a, 

ko zjutraj vstanem in se 

moram soočiti z novim 

delovnim dnevom. 

(intenzivnost) 

60 2 2,85 1,725 0 7 

4. Brez težav lahko 

razumem občutja svojih 

učencev/staršev. 

(intenzivnost) 

60 2 4,77 1,489 1 7 

5. Čutim, da ravnam z 

nekaterimi učenci/starši 

neosebno, kot z objekti. 

(intenzivnost) 

60 2 ,95 1,281 0 5 
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6. Delo z ljudmi ves dan 

je zame resnično 

naporno. (intenzivnost) 

60 2 3,27 1,745 0 7 

7. Zelo učinkovito se 

ukvarjam s problemi 

svojih učencev/staršev. 

(intenzivnost) 

60 2 4,35 1,624 1 7 

8. Počutim se izgorel/a 

zaradi svojega 

dela.(intenzivnost) 

60 2 3,87 1,926 0 7 

9. Čutim, da s svojim 

delom pozitivno vplivam 

na življenje drugih ljudi. 

(intenzivnost) 

60 2 4,72 1,530 2 7 

10. Postal/a sem bolj 

neobčutljiv/a do ljudi, 

odkar sem sprejel/a to 

delo. (intenzivnost) 

60 2 1,35 1,716 0 7 

11. Skrbi me, da zaradi 

svoje službe čustveno 

otopevam. (intenzivnost) 

60 2 1,45 1,854 0 6 

12. Počutim se poln/a 

energije. (intenzivnost) 
60 2 3,95 1,770 1 7 

13. Moja služba me 

spravlja v duševno 

stisko.(intenzivnost) 

60 2 2,23 2,118 0 7 

14. Imam občutek, da v 

službi pretrdo 

delam.(intenzivnost) 

60 2 3,57 1,908 0 7 

15. Ni mi dosti mar, kaj 

se dogaja z nekaterimi 

učenci/starši. 

(intenzivnost) 

60 2 ,98 1,790 0 7 

16. Neposredno delo z 

ljudmi je zame preveč 

obremenjujoče. 

(intenzivnost) 

60 2 1,93 1,550 0 6 

17. S svojimi 

učenci/starši z lahkoto 

vzpostavim sproščeno 

vzdušje. (intenzivnost) 

60 2 4,83 1,542 1 7 

18. Delo z učenci/starši 

me poživlja. 

(intenzivnost) 

60 2 4,50 1,524 1 7 

19. Pri svojem delu sem 

naredil/a že mnogo 

koristnega. (intenzivnost) 

60 2 5,07 1,471 2 7 

20. Počutim se, kot da 

sem na koncu svojih 

moči. (intenzivnost) 

60 2 2,60 2,125 0 7 
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21. Pri svojem delu zelo 

umirjeno rešujem 

čustvene probleme. 

(intenzivnost) 

60 2 4,00 1,636 1 7 

22. Čutim, da me 

učenci/starši krivijo za 

nekatere od svojih 

problemov.(intenzivnost) 

60 2 2,13 2,151 0 7 

 

Spremenljivke smo za nadaljnjo analizo sestavili po naslednjem ključu (Penko, 

1994):  

 Čustvena izčrpanost (9 trditev): 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 

 Depersonalizacija (5 trditev): 5, 10, 11, 15, 22 

 Osebna izpolnitev (8 trditev): 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 

Tabela 22: Analiza pogostosti in intenzivnosti spremenljivk 

 

POGOSTOST INTENZIVNOST 

čustvena 

izčrpanost 

depersona-

lizacija 

osebna 

izpolnitev 

čustvena 

izgorelost 

depersona-

lizacija 

osebna 

izpolnitev 

N 
veljavne 60 61 61 60 60 60 

manjkajoče 2 1 1 2 2 2 

povprečje 18,70 5,08 32,66 24,22 6,87 36,18 

standardni 

odklon 
8,506 4,691 6,880 10,162 5,884 8,298 

minimum 3 0 13 3 0 12 

maksimum 35 24 44 43 24 51 

 

Povprečna vsota sestavljenih spremenljivk, ki merijo pogostost čustvene 

izčrpanosti je 18,7 (visoka stopnja izgorelosti je nad 27) s standardnim odklonom 

8,5. Povprečna vsota sestavljenih spremenljivk, ki merijo intenzivnost čustvene 

izčrpanosti je nekoliko višja, 24,22, s standardnim odklonom 10,2. Najnižja vsota pri 

pogostosti čustvene izčrpanosti je bila 3, najvišja pa 35, pri intenzivnosti pa so imeli 

respondenti vsoto od 3 do 43. 

Povprečna vsota sestavljenih spremenljivk, ki merijo pogostost depersonalizacije 

je 5,08 (visoka stopnja izgorelosti je nad 10) s standardnim odklonom 4,7. Povprečna 

vsota sestavljenih spremenljivk, ki merijo intenzivnost depersonalizacije je nekoliko 

višja, 6,87, s standardnim odklonom 5,9. Najnižja vsota pri pogostosti 

depersonalizacije je bila od 0 do 24, pri intenzivnosti enako. 



48 
 

Povprečna vsota sestavljenih spremenljivk, ki merijo pogostost osebne izpolnitve 

je 32,66 (visoka stopnja izgorelosti je pod 33) s standardnim odklonom 6,9. 

Povprečna vsota sestavljenih spremenljivk, ki merijo intenzivnost osebne 

izpolnitve je nekoliko višja, 36,18, s standardnim odklonom 8,3. Najnižja vsota pri 

pogostosti osebne izpolnitve je bila od 13 do 44, pri intenzivnosti pa od 12 do 51. 

Glede na kriterije izgorelosti lahko rečemo, da so, če gledamo povprečje, respondenti 

dosegli v povprečju visoko stopnjo izgorelosti pri pogostosti osebne izpolnitve, pri 

ostalih spremenljivkah so povprečne vrednosti izven kriterijev visoke stopnje 

izgorelosti. 

 

5.3. Preverjanje hipotez 

5.3.1 Preverjanje porazdelitve spremeljivk dimenzij izgorelosti 

Pred preverjanjem hipotez smo s Kolmogorov-Smirnov testom preverili, ali se 

sestavljene spremenljivke porazdeljujejo normalno. 

Tabela 23: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve sestavljenih 
spremenljivk 

 
Kolmogorov-Smirnova 

vrednost koeficienta prostostne stopnje p 

čustvena izgorelost 

(pogostost) 
,102 60 ,191 

depersonalizacija 

(pogostost) 
,159 60 ,001 

osebna izpolnitev 

(pogostost) 
,117 60 ,039 

čustvena izgorelost 

(intenzivnost) 
,111 60 ,061 

depersonalizacija 

(intenzivnost) 
,209 60 ,000 

osebna izpolnitev 

(intenzivnost) 
,100 60 ,200* 

 

Spremenljivke depersonalizacija (pogostost), depersonalizacija (intenzivnost) in 

osebna izpolnitev (pogostost) se ne porazdeljujejo normalno (p<0.05). 
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Hipoteza 1: 

Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogih glede na delovno mesto. 

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja glede na delovno mesto.  

Pri spremenljivkah čustvena izčrpanost (pogostost), čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) in osebna izpolnitev (intenzivnost) smo uporabili Independet sample T 

test, saj se omenjene spremenljivke porazdeljujejo približno normalno. 

Tabela 24: Statistično značilne razlike pri spremenljivkah čustvena izčrpanost 
(pogostost), čustvena izčrpanost (intenzivnost) in osebna izpolnitev (intenzivnost) 

 
Svoje delo trenutno izvajam 

kot: 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Čustvena 

izčrpanost 

(pogostost) 

mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

(izvajalec dodatne strokovne 

pomoči) 

30 18,77 8,823 1,611 

specialni in rehabilitacijski 

pedagog v osnovni šoli s 

prilagojenim programom 

30 18,63 8,327 1,520 

Čustvena 

izčrpanost 

(intenzivnost) 

mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

(izvajalec dodatne strokovne 

pomoči) 

30 25,17 9,816 1,792 

specialni in rehabilitacijski 

pedagog v osnovni šoli s 

prilagojenim programom 

30 23,27 10,576 1,931 

Osebna 

izpolnitev 

(intenzivnost) 

mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

(izvajalec dodatne strokovne 

pomoči) 

30 36,00 8,578 1,566 

specialni in rehabilitacijski 

pedagog v osnovni šoli s 

prilagojenim programom 

30 36,37 8,152 1,488 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so razlike v povprečnem rezultatu pri posamezni 

dimenziji izgorelosti glede na delovno mesto zelo majhne. Največja razlika je pri 

intenzivnosti čustvene izčrpanosti, kjer imajo mobilni specialni in rehabilitacijski 
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pedagog (izvajalec dodatne strokovne pomoči) nekoliko višjo aritmetično sredino 

(25,17) v primerjavi s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi v osnovni šoli s 

prilagojenim programom (23,27).  

Pri čustveni izčrpanosti (pogostost) je aritmetična sredina pri obeh skupinah zelo 

podobna, kar pomeni, da so tako mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi kot tudi 

specialni in rehabilitacijski pedagogi v osnovni šoli s prilagojenim programom v 

povprečju dosegli rezultat približno 19 točk. Enako velja za osebno izpolnitev 

(intenzivnost), kjer je povprečen rezultat izgorelosti pri obeh skupinah okoli 36. 

Tabela 25: Test neodvisnih vzorcev (Independent Samples Test) 

 

Levene'

s Test 

za 

enakost 

varianc 

t-test za enakost aritmetične sredine 

F p t 

prosto-

stne 

stopnje 

p (2-

stranski) 

razlika v 

aritmetični 

sredini 

razlika v 

standardn

i napaki 

95% interval 

zaupanja 

Spodnja Zgornja 

čustvena 

izčrpanost 

(pogostost) 

predpostavka 

enakosti varianc 
,527 ,471 ,060 58 ,952 ,133 2,215 -4,300 4,567 

enakost varianc 

ni 

predpostavljena 

  ,060 57,807 ,952 ,133 2,215 -4,301 4,567 

čustvena 

izčrpanost 

(intenzivnost) 

predpostavka 

enakosti varianc 
,101 ,752 ,721 58 ,721 1,900 2,634 -3,373 7,173 

enakost varianc 

ni 

predpostavljena 

  ,721 57,680 ,474 1,900 2,634 -3,374 7,174 

osebna 

izpolnitev 

(intenzivnost) 

predpostavka 

enakosti varianc 
,022 ,881 -,170 58 ,866 -,367 2,161 -4,691 3,958 

enakost varianc 

ni 

predpostavljena 

  -,170 57,850 ,866 -,367 2,161 -4,692 3,958 

 

Statistična značilnost Levenovega testa o enakosti varianc za čustveno izčrpanost 

(pogostost) je 0,527, zato ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti. 

Sklepamo, da je variabilnost v obeh populacijah (mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagogi terspecialni in rehabilitacijski pedagogi v OŠ s prilagojenim programom) 

enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo 

rezultate običajnega t-testa (v vrstici predpostavljamo enakost variance). Če 

predpostavka ne bi bila izpolnjena, bi morali upoštevati rezultate popravljenega t-

testa (v vrstici ne predpostavljamo enakosti variance). Enako velja tudi za ostale 
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dimenzije izgorelosti, zato pri vseh upoštevamo prvo vrstico.Testna statistika t za 

čustveno izgorelost (pogostost) ima vrednost -0,060, njena statistična značilnost pa 

je 0,952, zato ne moremo sklepati o statistično značilnih razlikah, saj je stopnja 

značilnosti višja od 5%. Tudi pri ostalih primerih je stopnja značilnosti višja od 5%, 

zato nimamo dovolj dokazov, da lahko govorimo o statistično značilnih razlikah med 

skupinama. 

Uporabljena metoda: neparametrični Mann-Whitney test 

Ker se spodnje spremenljivke ne porazdeljujejo normalno, smo uporabili 

neparametrični test, ki je robustnejši. 

Tabela 26: Rangi (hipoteza 1) 

 

 

svoje delo trenutno izvajam 

kot: 
N povprečje rangov vsota rangov 

depersonalizacija 

(pogostost) 

mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

(izvajalec dodatne strokovne 

pomoči) 

31 31,13 965,00 

specialni in rehabilitacijski 

pedagog v osnovni šoli s 

prilagojenim programom 

30 30,87 926,00 

SKUPAJ 61   

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

mobilnispecialni in 

rehabilitacijski pedagog 

(izvajalec dodatne strokovne 

pomoči) 

31 31,02 961,50 

specialni in rehabilitacijski 

pedagog v osnovni šoli s 

prilagojenim programom 

30 30,98 929,50 

SKUPAJ 61   

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

(izvajalec dodatne strokovne 

pomoči) 

30 31,22 936,50 

specialni in rehabilitacijski 

pedagog v osnovni šoli s 

prilagojenim programom 

30 29,78 893,50 

SKUPAJ 60   

 

 

 



52 
 

 

 

Tabela 27: Poročilo o povprečju 

svoje delo trenutno izvajam kot: 
depersonalizacija 

(pogostost) 

osebna 

izpolnitev 

(pogostost) 

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog (izvajalecdodatne 

strokovne pomoči) 

5,58 32,71 7,70 

specialni in rehabilitacijski pedagog 

v osnovni šoli s prilagojenim 

programom 

4,57 32,60 6,03 

SKUPAJ 5,08 32,66 6,87 

 

Na podlagi Mann-Whitney U testa smo preverjali razlike v posameznih dimenzijah 

izgorelosti glede na delovno mesto. V vseh primerih je statistična značilnost višja od 

0,05. Mann-Whitney U test za spremenljivko depersonalizacija (pogostost) (Z=-

0,058;p=0,954) kaže, da med spremenljivkama razlike niso statistično značilne, zato 

nimamo dovolj dokazov, da bi lahko trdili, da obstajajo razlike v pogostosti 

depersonalizacije glede na delovno mesto. 

Mann-Whitney U test za spremenljivko osebna izpolnitev (pogostost) (Z=-0,007; 

p=0,994) kaže, da med spremenljivkama razlike niso statistično značilne, zato 

nimamo dovolj dokazov, da bi lahko trdili, da obstajajo razlike v pogostosti izgorelosti 

glede osebne izpolnitve glede na delovno mesto. 

Mann-Whitney U test za spremenljivko depersonalizacija (intenzivnost) (Z=-0,319; 

p=0,750) kaže, da med spremenljivkama razlike niso statistično značilne, zato 

nimamo dovolj dokazov, da bi lahko trdili, da obstajajo razlike v intenzivnosti 

depersonalizacije glede na delovno mesto. 

Tabela 28: Statistični testi 

 
depersonalizacija 

(pogostost) 

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

Mann-Whitney U 461,000 464,500 428,500 

Wilcoxon W 926,000 929,500 893,500 

Z -,058 -,007 -,319 

p (2-stranski) ,954 ,994 ,750 
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Hipoteza 2: 

Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogih glede na spol 

strokovnega delavca. 

Te hipoteze zaradi razmerja med moškimi (2 osebi) in ženskami (60) nismo 

preverjali. 

Tabela 29: Spol 

 frekvenca odstotek 
veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

veljavne 

moški 2 3,2 3,2 3,2 

ženski 60 96,8 96,8 100,0 

SKUPAJ 62 100,0 100,0  
 

A. Kobolt (1993) pravi, da so službe pomoči statusno v manj prestižnem segmentu 

družbe in da se pri teh delih pretežno zaposlujejo ženske kar nakazujejo zgornji 

podatki. 

Hipoteza 3: 

Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na starost 

strokovnega delavca. 

Pred preverjanjem hipoteze smo s Kolmogorov-Smirnov testom preverili, kako se 

porazdeljuje spremenljivka starost. 

Tabela 30: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve spremenljivke starost 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Vrednost 

koeficienta 

Prostostne 

stopnje 
p 

V katero starostno skupino spadate? ,223 62 ,000 

 

Spremenljivka starost se ne porazdeljuje normalno (p<0.005), zato smo za 

preverjanje hipoteze uporabili neparametrični test Kruskal-Wallis H, ki je robustnejši.  
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Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja glede na starost. 

Uporabljena metoda: neparametrični test Kruskall-Wallis 

Glede na povprečje rangov lahko ugotovimo, da imajo mlajši respondenti višje 

povprečje rangov pri spremenljivkah čustvena izčrpanost (pogostost), 

depersonalizacija (pogostost), čustvena izčrpanost (intenzivnost) in depersonalizacija 

(intenzivnost) in tudi višje povprečne vrednosti, kar nakazuje na višjo izgorelost pri 

omenjenih spremenljivkah. Na drugi strani imajo nižje povprečje rangov (in 

povprečja) pri spremenljivkama osebna izpolnitev (pogostost) in osebna izpolnitev 

(intenzivnost), kjer nižje vrednosti nakazujejo višjo stopnjo izgorelosti. Na podlagi 

vzorca se tako nakazujejo manjše razlike med skupinami. Ali so te razlike tudi 

statistično značilne, pa smo preverili v nadaljevanju. Pri tem je sicer potrebno 

upoštevati porazdelitev spremenljivke starost, saj so v starostnih razredih od razreda 

41-45 let naprej frekvence nižje. 

Russell, E. Altmaier in D. Van Velzen (1987, v Penko, 1994) so poročali o statistično 

pomembno večji čustveni izčrpanosti pri mlajših učiteljih. Tudi Susan Capel (1987, v 

Penko, 1994) ugotavlja, da se višja izgorelost pojavlja pri mlajših učiteljih in učiteljih, 

ki imajo manj let izkušenj. 

Tabela 31: Rangi (hipoteza 3) 

 V katero starostno skupino spadate? N povprečje rangov 

čustvena izčrpanost 

(pogostost) 

do 30 let 15 36,97 

od 31 - 35 let 18 29,22 

od 36- 40 let 12 33,46 

od 41 do 45 let 8 23,81 

od 46 do 50 let 4 28,38 

nad 51 let 3 14,67 

SKUPAJ 60  

depersonalizacija 

(pogostost) 

do 30 let 15 33,17 

od 31 - 35 let 19 34,55 

od 36- 40 let 12 35,00 

od 41 do 45 let 8 22,75 

od 46 do 50 let 4 25,88 

nad 51 let 3 10,50 

SKUPAJ 61  

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

do 30 let 15 27,10 

od 31 - 35 let 19 28,26 

od 36- 40 let 12 31,13 

od 41 do 45 let 8 35,06 

od 46 do 50 let 4 41,63 
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nad 51 let 3 42,33 

SKUPAJ 61  

čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) 

do 30 let 15 34,10 

od 31 - 35 let 18 32,06 

od 36- 40 let 12 35,13 

od 41 do 45 let 8 22,75 

od 46 do 50 let 4 24,63 

nad 51 let 3 13,17 

SKUPAJ 60  

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

do 30 let 15 33,43 

od 31 - 35 let 18 34,31 

od 36- 40 let 12 30,71 

od 41 do 45 let 8 28,13 

od 46 do 50 let 4 24,38 

nad 51 let 3 6,67 

SKUPAJ 60  

osebna izpolnitev 

(intenzivnost) 

do 30 let 15 30,30 

od 31 - 35 let 18 28,94 

od 36- 40 let 12 27,33 

od 41 do 45 let 8 32,63 

od 46 do 50 let 4 40,13 

nad 51 let 3 35,00 

SKUPAJ 60  

 

Tabela 32: Poročilo o povprečju 

 POGOSTOST INTENZIVNOST 

V katero starostno 

skupino spadate? 

čustvena 

izčrpanost 

depersonali-

zacija 

osebna 

izpolnitev 

čustvena 

izčrpanost 

depersonali-

zacija 

osebna 

izpolnitev 

1 do 30 let 22,00 5,93 31,67 26,20 8,73 36,20 

2 od 31 - 35 let 18,00 5,26 32,58 25,50 7,06 36,00 

3 od 36- 40 let 20,58 6,58 31,33 26,75 6,67 33,33 

4 od 41 do 45 let 14,88 3,13 33,00 19,88 5,75 37,50 

5 od 46 do 50 let 17,75 3,50 36,25 20,75 6,25 40,50 

6 nad 51 let 10,33 1,00 37,67 12,67 1,00 39,33 

SKUPAJ 18,70 5,08 32,66 24,22 6,87 36,18 

 

Na podlagi neparametričnega Kruskal-Wallis H testa smo preverjali hipotezo, ali 

obstajajo razlike v posameznih dimenzijah izgorelosti glede na starost. V vseh 

primerih je statistična značilnost višja od 0,05, zato nimamo dovolj dokazov, da bi 

lahko govorili o statistično značilnih razlikah pri posameznih dimenzijah izgorelosti 

glede na starost. 
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Tabela 33: Statistični testi (a,b) 

 POGOSTOST INTENZIVNOST 

 
čustvena 

izčrpanost 

depersonali-

zacija 

osebna 

izpolnitev 

čustvena 

izčrpanost 

depersonali

-zacija 

osebna 

izpolnitev 

Chi-Square 6,208 7,744 4,269 6,617 7,558 2,079 

df 5 5 5 5 5 5 

p ,287 ,171 ,511 ,251 ,182 ,838 
a. Kruskal Wallis Test 

b. GroupingVariable: V katero starostno skupino spadate? 

 

Hipoteza 4: 

Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo. 

Pred preverjanjem hipoteze smo s Kolmogorov-Smirnov testom preverili še, kako se 

porazdeljuje rekodirana spremenljivka delovna doba. 

Tabela 34: Porazdeljevanje rekordirane spremenljivke skupna delovna doba 

 Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova 

vrednost koeficienta 
prostostne 

stopnje 
p 

skupna delovna 

doba 
,258 62 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Spremenljivka skupna delovna doba se ne porazdeljuje normalno (p<0.005), zato 

smo za preverjanje hipoteze uporabili neparametrični test Kruskal-Wallis H, ki je 

robustnejši.  

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja glede na dolžino skupne delovne dobe. 

Uporabljena metoda: neparametrični test Kruskall-Wallis 

Glede na povprečje rangov lahko ugotovimo, da imajo tisti z najkrajšo delovno dobo 

najvišja povprečja rangov, torej se nakazuje izgorelost pri spremenljivkah čustvena 
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izčrpanost (pogostost), depersonalizacija (pogostost), čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) in depersonalizacija (intenzivnost). Enako velja za spremenljivki 

osebno izpolnitev (pogostost) in osebno izpolnitev (intenzivnost), kjer imajo najvišje 

povprečje rangov (in povprečje) tisti z najdaljšo delovno dobo, kar nakazuje, da imajo 

tisti z krajšo delovno dobo višji rezultat izgorelosti tudi na področju osebne izpolnitve 

(pogostost). Pri spremenljivki osebna izpolnitev (intenzivnost) so razlike med 

skupinami manjše.  

Susan Capel (1987, v Penko, 1994) ugotavlja, da se višja izgorelost pojavlja pri 

učiteljih, ki imajo manj let izkušenj, torej med tistimi, ki imajo krajšo delovno dobo. 

Tabela 35: Rangi (hipoteza 4) 

 
skupna delovna doba N 

povprečje 

rangov 

čustvena izčrpanost 

(pogostost) 

manj kot 5 let 10 39,45 

od 6 do 10 let 26 28,27 

11 let ali več 24 29,19 

Skupaj 60  

depersonalizacija 

(pogostost) 

manj kot 5 let 10 34,45 

od 6 do 10 let 26 31,67 

11 let ali več 25 28,92 

Skupaj 61  

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

manj kot 5 let 10 30,85 

od 6 do 10 let 26 28,13 

11 let ali več 25 34,04 

Skupaj 61  

čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) 

manj kot 5 let 10 34,25 

od 6 do 10 let 26 32,35 

11 let ali več 24 26,94 

Skupaj 60  

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

manj kot 5 let 10 31,05 

od 6 do 10 let 26 32,23 

11 let ali več 24 28,40 

Skupaj 60  

osebna izpolnitev 

(intenzivnost) 

manj kot 5 let 10 32,00 

od 6 do 10 let 26 30,31 

11 let ali več 24 30,08 

Skupaj 60  
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Tabela 36:Poročilo o povprečju 

 POGOSTOST INTENZIVNOST 

skupna delovna 

doba 

čustvena 

izčrpanost 

depersonali-

zacija 

osebna 

izpolnitev 

čustvena 

izčrpanost 

depersonali-

zacija 

osebna 

izpolnitev 

manj kot 5 let 23,10 6,10 33,30 26,20 7,60 37,40 

od 6 do 10 let 17,81 5,00 32,08 25,65 7,08 36,27 

11 let ali več 17,83 4,76 33,00 21,83 6,33 35,58 

SKUPAJ 18,70 5,08 32,66 24,22 6,87 36,18 

 

Tabela 37: Statistični testi 

 POGOSTOST INTENZIVNOST 

 
čustvena 

izčrpanost 

depersona-

lizacija 

osebna 

izpolnitev 

čustvena 

izčrpanost 

depersona-

lizacija 

osebna 

izpolnitev 

Chi-Square 3,192 ,767 1,417 1,753 ,618 ,091 

df 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,203 ,681 ,492 ,416 ,734 ,956 

 

Na podlagi neparametričnega Kruskal-Wallis H testa smo preverjali hipotezo, ali 

obstajajo razlike v posameznih dimenzijah izgorelosti glede na skupno delovno dobo. 

V vseh primerih je statistična značilnost višja od 0,05, zato nimamo dovolj dokazov, 

da bi lahko govorili o statistično značilnih razlikah pri posameznih dimenzijah 

izgorelosti glede na skupno dolžino delovne dobe.  

Hipoteza 5: 

Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo 

na trenutnem delovnem mestu. 

Pred preverjanjem hipoteze smo s Kolmogorov-Smirnov testom preverili še, kako se 

porazdeljuje rekodirana spremenljivka delovna doba na trenutnem delovnem mestu. 
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Tabela 38:Porazdeljevanje rekordirane spremenljivke delovna doba na trenutnem 
delovnem mestu? 

 Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Vrednost 

koeficienta 

Prostostne 

stopnje 
p 

Delovnadobanasedanje

mdelovnemmestu 
,323 62 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Spremenljivka delovna doba na trenutnem delovnem mestu se ne porazdeljuje 

normalno (p<0.005), zato bomo za preverjanje hipoteze uporabili neparametrični test 

Kruskal-Wallis H, ki je robustnejši.  

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja glede na dolžino delovne dobe na trenutnem delovnem mestu. 

Uporabljena metoda: neparametrični test Kruskall-Wallis 

Glede na povprečje rangov lahko ugotovimo, da so pri čustveni izčrpanosti 

(pogostost in intenzivnost) in depersonalizaciji (pogostost in intenzivnost) višja 

povprečja rangov pri prvih dveh skupinah, pri spremenljivki osebna izpolnitev 

(pogostost in intenzivnost) pa so višja povprečja rangov v tretji skupini (dolžina 

delovne dobe 11 let ali več), kar nakazuje, da je nekoliko višji rezultat izgorelosti pri 

tistih, ki so na delovnem mestu zaposleni manj kot 5 oz.10 let. 

Tabela 39: Rangi (hipoteza 5) 

 
delovna doba na 

trenutnemdelovnem mestu 
N 

povprečje 

rangov 

čustvena izčrpanost 

(pogostost) 

manj kot 5 let 31 31,73 

od 6 do 10 let 22 29,66 

11 let aliveč 7 27,71 

Skupaj 60  

depersonalizacija 

(pogostost) 

manj kot 5 let 31 30,82 

od 6 do 10 let 23 32,00 

11 let aliveč 7 28,50 

Skupaj 61  

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

manj kot 5 let 31 28,79 

od 6 do 10 let 23 29,93 

11 let aliveč 7 44,29 

Skupaj 61  

čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) 

manj kot 5 let 31 32,16 

od 6 do 10 let 22 31,14 

11 let aliveč 7 21,14 
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Skupaj 60  

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

manj kot 5 let 31 29,44 

od 6 do 10 let 22 32,64 

11 let aliveč 7 28,50 

Skupaj 60  

osebna izpolnitev 

(intenzivnost) 

manj kot 5 let 31 28,16 

od 6 do 10 let 22 30,16 

11 let aliveč 7 41,93 

Skupaj 60  

 

 

 

Tabela 40: Poročilo o povprečju 

delovna doba na 

sedanjem 

delovnem mestu 

čustvena 

izčrpanost 

(pogostost) 

deperso-

nalizacija 

(pogostost) 

osebnaizpol

nitev 

(pogostost) 

čustvena 

izčrpanost 

(intenzivnost) 

depersona-

lizacija 

(intenzivnost) 

osebnaizpolni

tev 

(intenzivnost) 

manj kot 5 let 19,19 5,26 31,97 25,26 6,45 34,94 

od 6 do 10 let 18,27 5,13 32,00 24,55 7,50 36,14 

11 let aliveč 17,86 4,14 37,86 18,57 6,71 41,86 

SKUPAJ 18,70 5,08 32,66 24,22 6,87 36,18 

 

Tabela 41: Statistična testaa,b 

 

čustvena 

izčrpanost 

(pogostost) 

depersona-

lizacija 

(pogostost) 

osebna 

izpolnitev 

(pogostost) 

čustvena 

izčrpanost 

(intenzivnost) 

depersona-

lizacija 

(intenzivnost) 

osebna 

izpolnitev 

(intenzivnost) 

Chi-Square ,383 ,217 4,503 2,323 ,540 3,574 

df 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,826 ,897 ,105 ,313 ,763 ,167 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Delovna doba na trenutnem delovnem mestu 

 

Na podlagi neparametričnega Kruskal-Wallis H testa (Tabela 41) smo preverjali 

hipotezo, ali obstajajo razlike v posameznih dimenzijah izgorelosti glede na dolžino 

delovne dobe na trenutnem delovnem mestu. V vseh primerih je statistična 

značilnost višja od 0,05, zato nimamo dovolj dokazov, da bi lahko govorili o 

statistično značilnih razlikah pri posameznih dimenzijah izgorelosti glede na dolžino 

delovne dobe v vlogi specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. 
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Po pregledu podatkov, smo opazili, da je veliko število posameznikov zamenjalo 

službo. Kar 19 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov zaposlenih v osnovni šoli s 

prilagojenim programom od 30 (63,3%), je vsaj enkrat v svoji delovni dobi zamenjalo 

službo. Pri mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogih pa je bilo 16 sprememb 

od 32 (50%). Razlogov za to je lahko več (služba bližje domu, selitev, ipd.), hkrati pa 

Gorkin (2012) ugotavlja, da se na drugi stopnji procesa izgorevanja pogosto pojavi 

želja po umiku, zato mnogi na tej točki zamenjajo službo, vendar se težave kmalu 

zopet pojavijo. 

 

Hipoteza 6: 

Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na naziv 

strokovnega delavca. 

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja glede na naziv strokovnega delavca. 

Pri spremenljivkah čustvena izčrpanost (pogostost), čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) in osebna izpolnitev (intenzivnost) smo uporabili metodo One-Way 

ANOVA, saj se omenjene spremenljivke porazdeljujejo normalno. 

Uporabljena metoda: One-Way ANOVA 

Glede na aritmetične sredine omenjenih treh spremenljivk, v Tabeli 42 vidimo, da pri 

spremenljivki čustvena izčrpanost (pogostost) ni opaznih večjih razlik med povprečji 

glede na naziv strokovnega delavca (okoli 19), nekoliko nižje povprečje ima 

svetovalec (14,8). Podobno tudi pri čustveni izčrpanosti (intenzivnost). Opazimo 

lahko tudi, da so standardni odkloni pri nekaterih skupinah relativno veliki (okoli 10), 

kar pomeni, da so respondenti znotraj posamezne skupine (glede na naziv) 

odgovarjali zelo različno.  
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Tabela 42: Deskriptivno poročilo 

 N 
aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

čustvena izčrpanost 

(pogostost) 

brez naziva 24 19,50 7,752 1,582 

mentor 22 19,59 10,008 2,134 

svetovalec 11 14,82 5,600 1,689 

svetnik 3 20,00 11,533 6,658 

SKUPAJ 60 18,70 8,506 1,098 

čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) 

brez naziva 24 25,00 8,792 1,795 

mentor 22 26,32 11,594 2,472 

svetovalec 11 18,18 9,020 2,720 

svetnik 3 24,67 9,074 5,239 

SKUPAJ 60 24,22 10,162 1,312 

osebna izpolnitev 

(intenzivnost) 

brez naziva 24 37,13 6,469 1,321 

mentor 22 34,09 9,385 2,001 

svetovalec 11 37,36 10,142 3,058 

svetnik 3 39,67 5,132 2,963 

SKUPAJ 60 36,18 8,298 1,071 

 

Tabela 43: Analiza variance - Annova 

 
vsota 

kvadratov 

prostostne 

stopnje 

kvadrat 

aritmetične 

sredine 

F p 

čustvena izčrpanost 

(pogostost) 

med 

skupinami 
203,645 3 67,882 ,935 ,430 

znotraj 

skupine 
4064,955 56 72,588   

SKUPAJ 4268,600 59    

čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) 

med 

skupinami 
513,108 3 171,036 1,717 ,174 

znotraj 

skupine 
5579,076 56 99,626   

SKUPAJ 6092,183 59    

osebna izpolnitev 

(intenzivnost) 

med 

skupinami 
169,328 3 56,443 ,812 ,493 

znotraj 

skupine 
3893,655 56 69,530   

SKUPAJ 4062,983 59    

 

Analiza variance (ANOVA), s katero smo preverjali, ali so razlike med različnimi 

skupinami glede na naziv strokovnega delavca razložljive kot statistična odstopanja 

znotraj iste populacije, ni pokazala statistične značilnosti pri nobeni dimenziji 

izgorelosti (čustvena izčrpanost (pogostost), čustvena izčrpanost (intenzivnost), 
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osebna izpolnitev (intenzivnost)), saj je signifikanca povsod večja od 0,05. To 

pomeni, da nimamo dovolj dokazov, da bi lahko govorili o statistično značilnih 

razlikah med skupinami. 

Uporabljena metoda: neparametrični test Kruskall-Wallis 

Ker se spodnje spremenljivke ne porazdeljujejo normalno, smo uporabili 

neparametrični test, ki je robustnejši. 

Glede na povprečje rangov lahko ugotovimo, da imajo svetovalci in svetniki nekoliko 

nižje povprečje rangov pri spremenljivkah depersonalizacija (pogostost) in 

depersonalizacija (intenzivnost), kar pomeni, da se nakazuje nižja izgorelost. Pri 

spremenljivki osebna izpolnitev (pogostost) imajo najnižje povprečje rangov (in tudi 

nižje povprečje, kar nakazuje na večjo izgorelost) mentorji. 

 

 

Tabela 44: Rangi (hipoteza 6) 

 vaš naziv N povprečje rangov 

depersonalizacija 

(pogostost) 

brez naziva 24 31,48 

mentor 23 34,52 

svetovalec 11 24,64 

svetnik 3 23,50 

SKUPAJ 61  

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

brez naziva 24 32,10 

mentor 23 26,57 

svetovalec 11 32,64 

svetnik 3 50,17 

SKUPAJ 61  

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

brez naziva 24 30,83 

mentor 22 34,91 

svetovalec 11 22,00 

svetnik 3 26,67 

SKUPAJ 60  
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Tabela 45: Poročilo o povprečju 

vašnaziv 
depersonalizacija 

(pogostost) 

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

brez naziva 5,08 33,67 7,29 

mentor 6,13 30,61 7,73 

svetovalec 3,36 33,09 4,09 

svetnik 3,33 38,67 7,33 

SKUPAJ 5,08 32,66 6,87 

 

Tabela 46: Statistična testaa,b 

 
depersonalizacija 

(pogostost) 

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

Chi-Square 2,905 5,140 4,189 

df 3 3 3 

p ,407 ,162 ,242 
a. Kruskal Wallis Test 

b. GroupingVariable: Vaš naziv 

 

Na podlagi neprametričnega Kruskal-Wallis H testa smo preverjali hipotezo, ali 

obstajajo razlike v posameznih dimenzijah izgorelosti glede na naziv strokovnega 

delavca. V vseh primerih je statistična značilnost višja od 0,05, zato nimamo dovolj 

dokazov, da bi lahko govorili o statistično značilnih razlikah pri posameznih 

dimenzijah izgorelosti glede na naziv strokovnega delavca. 
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Hipoteza 7: 

Predvidevamo, da obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma 

izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na število dni 

bolniške odsotnosti.  

Pred preverjanjem hipoteze smo s Kolmogorov-Smirnov testom preverili še, kako se 

porazdeljuje spremenljivka število dni bolniške odsotnosti v šolskem letu 2015/16. 

 

Tabela 47: Porazdeljevanje spremenljivke število dni bolniške odsotnosti v šolskem 
letu 2015/16 

 

Kolmogorov-Smirnova 

vrednost 

koeficienta 

prostostne 

stopnje 
p 

Koliko dni v tem šolskem letu 2015/16ste 

bili odsotni zaradi bolezni? 
,213 62 ,000 

 

Spremenljivka število dni odsotnosti v šolskem letu 2015/16 zaradi bolezni se ne 

porazdeljuje normalno (p<0.005), zato smo za preverjanje hipoteze uporabili 

neparametrični test Kruskal-Wallis H, ki je robustnejši.  

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti in intenzivnosti 

sindroma izgorevanja glede na število dni bolniške odsotnosti v šolskem letu 

2015/16. 

Uporabljena metoda: neparametrični test Kruskall-Wallis 

Glede na povprečje rangov lahko ugotovimo, da imajo tisti, ki v letu 2015/16 niso bili 

odsotni zaradi bolezni pri spremenljivkah čustvena izčrpanost (pogostost), 

depersonalizacija (pogostost), čustvena izčrpanost (intenzivnost) in depersonalizacija 

(intenzivnost) nižje povprečje rangov (in tudi nižje povprečje), kar pomeni, da imajo v 

primerjavi z ostalimi skupinami v vzorcu nižjo izgorelost. Pri spremenljivkah osebna 

izpolnitev (pogostost) in osebna izpolnitev (intenzivnost) imajo višje povprečje 

rangov (in višje povprečje) kot ostale skupine, kar prav tako nakazuje na manjšo 

izgorelost (pri osebni izpolnitvi nižji rezultat pomeni višjo izgorelost).  

Pierce in Molloy (1990, v Penko1994) poročata, da imajo tisti posamezniki, ki so 

pogosteje odsotni z dela,višjo stopnjo izgorelosti kot tisti, ki so z dela odsotni manj. 
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Tabela 48: Rangi (hipoteza 7) 

 

Koliko dni v tem šolskem letu 

2015/16ste bili odsotni zaradi 

bolezni? 

N povprečje rangov 

čustvena izčrpanost 

(pogostost) 

0 dni 22 26,05 

od 1 do 5 dni 18 35,47 

od 6 do 10 dni 11 31,55 

11 dni ali več 9 30,17 

Skupaj 60  

depersonalizacija 

(pogostost) 

0 dni 22 28,61 

od 1 do 5 dni 18 37,72 

od 6 do 10 dni 12 26,79 

11 dni ali več 9 29,00 

Skupaj 61  

osebna izpolnitev 

(pogostost) 

0 dni 22 35,25 

od 1 do 5 dni 18 26,17 

od 6 do 10 dni 12 30,92 

11 dni ali več 9 30,39 

Skupaj 61  

čustvena izčrpanost 

(intenzivnost) 

0 dni 22 25,45 

od 1 do 5 dni 18 36,33 

od 6 do 10 dni 11 30,27 

11 dni ali več 9 31,44 

Skupaj 60  

depersonalizacija 

(intenzivnost) 

0 dni 22 29,20 

od 1 do 5 dni 18 34,17 

od 6 do 10 dni 11 28,00 

11 dni ali več 9 29,39 

Skupaj 60  

osebna izpolnitev 

(intenzivnost) 

0 dni 22 36,14 

od 1 do 5 dni 18 23,56 

od 6 do 10 dni 11 32,45 

11 dni ali več 9 28,22 

Skupaj 60  
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Tabela 49: Poročilo o povprečju 

 POGOSTOST INTENZIVNOST 

Koliko dni v tem 

šolskem letu 

2015/16ste bili 

odsotnizaradibolez

ni? 

čustvena 

izčrpanost 

(pogostost) 

depersona-

lizacija 

(pogostost) 

osebnaizpol

nitev 

(pogostost) 

čustvena 

izčrpanost 

(intenzivnost) 

depersona-

lizacija 

(intenzivnost) 

osebnaizp

olnitev 

(inten-

zivnost) 

0 dni 16,55 4,18 34,00 21,14 6,55 39,05 

od 1 do 5 dni 21,17 7,22 30,56 27,67 8,28 32,22 

od 6 do 10 dni 19,64 3,92 33,08 24,45 6,00 37,09 

11 dnialiveč 17,89 4,56 33,00 24,56 5,89 36,00 

SKUPAJ 18,70 5,08 32,66 24,22 6,87 36,18 

 

Tabela 50: Statistična testaa,b 

 

čustvena 

izčrpanost 

(pogostost) 

depersona-

lizacija 

(pogostost) 

osebna 

izpolnitev 

(pogostost) 

čustvena 

izčrpanost 

(intenzivnost) 

depersonali-

zacija 

(intenzivnost) 

osebna 

izpolnitev 

(intenzivnost) 

Chi-Square 2,939 3,811 2,617 3,879 1,184 5,447 

df 3 3 3 3 3 3 

Asymp. p ,401 ,283 ,454 ,275 ,757 ,142 

a. Kruskal Wallis Test 

b. GroupingVariable: Koliko dni v tem šolskem letu 2015/16 ste bili odsotni zaradi bolezni? 

 

Na podlagi neparametričnega Kruskal-Wallis H testa smo preverjali hipotezo, ali 

obstajajo razlike v posameznih dimenzijah izgorelosti glede na število dni bolniške 

odsotnosti v šolskem letu 2015/16. V vseh primerih je statistična značilnost višja od 

0,05, zato nimamo dovolj dokazov, da bi lahko govorili o statistično značilnih razlikah 

pri posameznih dimenzijah izgorelosti glede na naziv strokovnega delavca. 
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III. SKLEP 

V diplomskem delu smo spregovorili o stresu in izgorelosti pri specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogih zaposlenih v mobilni službi ter osnovni šoli s prilagojenim 

programom. Dandanes je stres ves čas prisoten v naši družbi in je eden izmed 

najpogostejših povzročiteljev bolezni današnjega časa. Učiteljski poklic spada med 

poklice, ki so bolj podvrženi stresu in ob konstantni visoki stopnji dlje časa 

trajajočega stresa, lahko privede do izgorelosti. 

Naš osnovni cilj v diplomski nalogi je bilo raziskati pogostost in intenzivnost stresa ter 

posledično sindroma izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na 

različnih delovnih mestih, hkrati pa raziskati ali so določene spremenljivke: spol, 

starost, dolžina skupne delovne dobe, dolžina delovne dobe na trenutnem delovnem 

mestu, naziv in število dni odsotnosti zaradi bolezni korelacijsko pomembne.  

V empiričnem delu naloge smo ugotovili, da so se največje razlike med 

spremenljivkami pokazale pri malo višji stopnji intenzivnosti čustvene izčrpanosti 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi s specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi v osnovnih šolah s prilagojenim programom, vendar 

nimamo dovolj dokazov, da bi lahko govorili o statistično značilnih razlikah med 

skupinama glede na delovno mesto. 

Glede na povprečje rangov in višje povprečje vrednosti smo ugotovili, da imajo mlajši 

specialni in rehabilitacijski pedagogi višjo stopnjo izgorelosti, kar se odraža na vseh 

spremenljivkah, vendar te razlike niso statistično značilne. 

V raziskavi smo tudi ugotavili, da imajo tisti z najkrajšo delovno dobo najvišja 

povprečja rangov pri spremenljivkah čustvene izčrpanosti in depersonalizacije ter 

najnižje rezultate pri osebni izpolnitvi kar nakazuje na višji rezultat izgorelosti. Žal pa 

nimamo dovolj dokazov, da bi lahko govorili o statistično značilnih razlikah pri 

posameznih dimenzijah izgorelosti glede na dolžino skupne delovne dobe. 

Podobno smo ugotovili pri hipotezi, pri kateri smo preverjali, ali obstajajo statistično 

značilne razlike v pogostosti in intenzivnosti sindroma izgorevanja glede na dolžino 

delovne dobe na trenutnem delovnem mestu. Na delovnem mestu, kjer so 

posamezniki zaposleni manj kot 5 let oz. do 10 let, opažamo višja povprečja rangov 

pri spremenljivkah čustvene izčrpanosti in depersonalizacije ter nižje rezultate pri 
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osebni izpolnitvi kar nakazuje na nekoliko višjo izgorelost od ostalih, ki so zaposleni 

11 let ali več, vendar zopet ne moremo govoriti o statistično značilnih razlikah. Kot 

zanimivost smo iz podatkov razbrali, da je več kot polovica specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov zamenjala službo najmanj enkrat v svoji delovni dobi, kar 

pa lahko nekoliko nakazuje tudi na izgorelost med posamezniki. 

Pri hipotezi, kjer smo preverjali, ali obstajajo razlike med različnimi skupinami glede 

na naziv specialnega pedagoga, smo ugotovili, da statistično značilnih razlik med 

njimi ni. Najnižja stopnja izgorelosti se do neke mere vseeno kaže pri svetovalcih in 

svetnikih, višja pa pri mentorjih. Opaziti pa je, da je največ respondentov še brez 

naziva. 

Pri zadnji hipotezi smo ugotovili, da je največji delež specialnih pedagogov, ki v 

tekočem šolskem letu 2015/16 niso imeli odsotnih dni zaradi bolezni. Ugotavljamo, 

da imajo le-ti nižje povprečje rangov pri čustveni izčrpanosti in depersonalizaciji ter 

višje rezultate pri osebni izpolnitvi, kar nakazuje na manjšo izgorelost od ostalih 

posameznikov, ki so manjkali en ali več dni. Žal pa nimamo dovolj dokazov, da bi 

lahko govorili o statistično značilnih razlikah pri posameznih dimenzijah izgorelosti 

glede na naziv strokovnega delavca. 

V diplomski nalogi žal nismo potrdili nobene od sedmih postavljenih hipotez. 

Za razmislek v naprej bi pri svoji diplomski nalogi dodala v vprašalnik še nekaj 

dodatnih vprašanj,s katerimi bi ugotavljala, na kakšen način se posamezniki 

spoprijemajo s težavami, zanimala bi me korelacija med stresom in izgorelostjo v 

primeru starševstva, kolikokrat so v svoji delovni dobi zamenjali službo in zakaj, 

zanimal bi me ekonomski status lokacije šole, ali imajo pri svojem delu podporo 

vodstva ter kaj jih pri njihovem delu najbolj obremenjuje. 

Kot ugotavljamo, je delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov precej stresno delo, 

ki lahko do neke mere vpliva tudi na izgoretje med posamezniki. Zato je izrednega 

pomena, da znamo znake razbrati in si ustrezno pomagati. Na šolah bi morali 

poskrbeti za preventivne programe, ki bi preprečevali stres in izgorelost ter o tem 

ozaveščali zaposlene, saj so na koncu prizadeti vsi udeleženci v vzgoji in 

izobraževanju, tako specialni in rehabilitacijski pedagogi sami kot učenci, starši, ostali 

učitelji ter vodstvo vzgojno-izobraževalnih ustanov. 



70 
 

IV. LITERATURA IN VIRI 

Bilban, M., Pšeničny, A. (2007). Izgorelost. Delo in varnost. Revija za varstvo pri delu 

in varstvo pred požarom, 52(1), 23-29. Pridobljeno s 

file:///D:/My%20Documents/Downloads/Izgorelost_URN-NBN-SI-doc-XELYNTMD.pdf 

Boštjančič, E. (2012). Izgorelost ter vrnitev na delovno mesto po sindromu izgorelosti 

v slovenskih organizacijah. V Stare, Janez. Izzivi in priložnosti delovnega okolja. 

Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, str. 125-150. 

Božič, M. (2003). Stres pri delu: priročnik za prepoznavanje in odpravljanje stresa pri 

delu poslovnih sekretarjev (1. Natis). Ljubljana: GV izobraževanje. 

Bradley, H. B. (1969). Community-based treatment for young adult offenders. Crime 

and Delinquency, 15, str. 359-370. 

Černigoj Sadar, N. (2002). Stres na delovnem mestu. Teorija in praksa, let. 39, št. 1, 

str. 81-102. 

Demšar, I. (2003). Sindrom izgorelosti pri učiteljih. Magistrska naloga, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 

Dernovšek, M. Z., Gorenc, M. in Jeriček Klanšček, H. (2006). Ko te strese stres: kako 

prepoznati in zdraviti stresne, anksiozne in depresivne motnje. Ljubljana: Inštitut za 

varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. (2009). Pridobljeno 

s: http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/dokumenti/kodeks_etike_2009.pdf 

Findeisen, D., Pšeničny A. (2005). Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je zdaj 

vprašanje; Osebni in skupinski izobraževalni moduli za preprečevanje poklicne 

izgorelosti (2. Del). Andragoška spoznanja, let. 11, št. 3. Pridobljeno s 

http://www.burnout.si/uploads/images/file/PUBLIKACIJE/izobrazevalni_moduli_2.pdf 

Gorkin, M. (b.l.). The Four Stages of Burnout.  Pridobljeno s 

http://www.stressdoc.com/four_stages_burnbout.htm 

Greenberg, J. in Baron, R. A. (2000). Behavior in Organizations. Prentice Hall. 



71 
 

Inštitut za razvoj človeških virov. (b.d.). Izgorelost. Pridobljeno s 

http://www.burnout.si/sl/izgorelost/sindrom-adrenalne-izgorelsti/kaj-je-izgorelost.html, 

http://www.burnout.si/sl/izgorelost/v-podjetju/32-razsirjenost-izgorelosti.html in 

http://www.burnout.si/sl/izgorelost/v-podjetju/29-psiholoske-okoliscine-dela 

Jerman, J. (2005). Stres pri strokovnih delavcih v vzgojno izobraževalnih in 

prevzgojnih zavodih. Socialna pedagogika, 9 (4), str. 469-497. 

Jurančič Šribar, L. (2006 julij). Izgorelost: metafora časa, v katerem živimo. Sobotna 

priloga. Pridobljeno s 

http://www.burnout.si/uploads/images/file/PUBLIKACIJE/SobotnaPriloga.pdf 

Kavkler, M., Tancig, S. (2000). Defektolog – svetovalni delavec. V: Šolsko svetovalno 

delo, let. 5, št. 3., str. 33-38. 

Kastelic, L. (2009). Zborniku na pot. V: Zbornik ob 60-letnici organiziranega 

povezovanja strokovnih delavcev. Ljubljana, Društvo specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov Slovenije, str. 7-8. 

Kobolt, A. (1993). Faktorji stresa v socialnih in pedagoških poklicih. V F. M. Kolenec 

(Ur.), Psihohigiena, str. 25-40. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

šport. 

Lamovec, T. (1998). Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Visoka šola za 

socialno delo. 

Lazarus, S. R. in Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: 

Springer Publishing Company. 

Lipec Stopar, M. (1999). Vloga defektologa pri timskem delu z učenci s posebnimi 

potrebami v OŠ. V: Razdevšek Pučko, C. (1999). Izobraževanje učiteljev za 

prenovljeno šolo. Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

Looker, T. in Gregson, O. (1993). Premagajmo stres: Kaj lahko z razumom storimo 

proti stresu. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

Ložar, B. (2011). Svetovni dan učiteljev 2011. Pridobljeno s 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=42

31 



72 
 

Luban Plozza, B. in Pozzi, U. (1994). V sožitju s stresom. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

Malačič, E. (2008, junij). Dopust za počitek. Moje zdravje. Pridobljeno s 

http://burnout.si/uploads/images/file/PUBLIKACIJE/DopustDnevnik.pdf 

Markham, U. (1995). Managing Stress: The Stress Survival Guide for Today, 

Brisbane (Queensland): Element. 

Maslach, C. in Leiter, M. (2002). Resnica o izgorevanju na delovnem mestu. 

Ljubljana: Educy. 

Mirtič, B. (2001). Mobilni specialni pedagog – most med šolo in otrokom s posebnimi 

potrebami. Vzgoja in izobraževanje XXXII/5. 28-30. 

Newhouse, P. (2000). Življenje brez stresa. Ljubljana: Tomark. 

Penko, T. (1994). Izgorelost pri delu. V T. Lamovec (ur.), Psihodiagnostika osebnosti, 

str. 327-343. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 

Penko Šajn, B. (2013). Poklicna izgorelost zaposlenih na področju vzgoje in 

izobraževanja. Magistrska naloga, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

upravo. 

Podnar, K. (2006). Izguba nadzora nad življenjem. Moje zdravje, št. 21. Pridobljeno s 

http://www.burnout.si/uploads/images/file/PUBLIKACIJE/5_9_2006_IzgubaNadzoraD

nevnikMoje%20zdravje.pdf 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami. (2006). Uradni list RS, št. 25/06. Pridobljeno s  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6696 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami. (2003). Uradni list RS, št. 54/2003. Pridobljeno s: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2703 

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. (b.d.). 

Pridobljeno s: 



73 
 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe

/programi/PP_z_NIS.pdf 

Pšeničny, A. (2006). Recipročni model izgorelosti (RMI): prikaz povezave med 

interpersonalnimi in intrapersonalnimi dejavniki. Psihološka obzorja, 15(3), str. 19-36. 

Pridobljeno s http://www.burnout.si/uploads/images/file/PUBLIKACIJE/RMI1.pdf 

Pšeničny, A. (2008). Prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti. Didakta, 18/19, str. 

18-23. Pridobljeno s 

http://www.burnout.si/uploads/images/file/PUBLIKACIJE/IzgorelostDidakta.pdf 

Resman, M. (1992). Obrati v »filozofiji« sodelovanja med domom in šolo, Sodobna 

pedagogika, 43, št. 1-2. 

Resman, M. (1992). Partnerstvo med šolo in domom, Sodobna pedagogika, 43, št. 3-

4. 

Schmidt, A. (2003). Najmanj, kar bi morali vedeti o stresu. Ljubljana: samozaložba. 

Schmidt, M. (2001). Teamwork content. Statistics Canada. 

Selye, H. (1976). The Stress of Life. New York: McGraw-Hill. 

Stregar, E., Šalehar Stupica, M., Mikuš Kos, A., Tomori, M., Strojin, M., Turnšek, N., 

Eržen, N., Krpač, F. (1996). Obvladovanje stresa ali kako ukrotiti tigra in se pri tem 

celo zabavati. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. (2015). Napredovanje 

javnih uslužbencev v letu 2015. Pridobljeno s 

http://www.sviz.si/novice/1407/0/Napredovanja-javnih-uslu%C5%BEbencev-v-letu-

2015 

Ščuka, V. (1999). Izgorelost delavcev v službah pomoči. Defektologica slovenica: 

revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije, let. 7, št. 2, str. 64-69. 

Ščuka, V. (2008). Premagajmo sindrom izgorelosti na delovnem mestu: motnje v 

življenjskem slogu prinašajo izgorelost. HRM, let. 6, št. 25 (oktober), str. 50-57. 

Šemrl, M. (1980). Strokovna izhodišča za izobraževanje in usposabljanje lažje 

duševno manj razvitih učencev v srednjem izobraževanju. Sožitje, Naš zbornik, 

13(6), 4-6. 



74 
 

Šubic, P. (2007). Pet odstotkov Slovencev se zlomi zaradi izgorelosti. Finance, 

15/2007. Pridobljeno s: http://www.finance.si/173173?cctest& 

Tancig, S. (2005). Timsko izvajanje inkluzivnega procesa. V Konferenca 

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami: od dobre teorije k učinkoviti praksi, str. 

47-50. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

Teržan, M. (2002). Stres na delovnem mestu: Dobro se počutim, delo mi je v veselje! 

Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjžnica. 

Tomori, M. (1990) Psihologija telesa. Ljubljana: DZS. 

Trček, J. (1994). Medosebno komuniciranje in kontaktna kultura. Radovljica: Didakta. 

Treven, S. (2005). Premagovanje stresa. Ljubljana: GV založba. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. (2011). Ur.l.RS, št. 58/2011. 

Pridobljeno s: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714 

Žibert, V., Tušak, M., Marinšek, M. in Masten, R. (2008). Simptomi stresa. V A. Tušak 

in R. Masten, Stres in zdravje,str. 37-40. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za 

kineziologijo. 

  



75 
 

V. PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik in spremno pismo 

Spoštovani! 

Sem Darja Eržen, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Na Vas se obračam s prošnjo za sodelovanje pri pridobivanju 

podatkov za raziskavo v okviru moje diplomske naloge z naslovom: Stres pri 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v mobilnih službah in v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom. 

V svoji diplomski nalogi bi rada ugotovila pogostost in intenzivnost stresa ter 

posledično sindroma izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na 

različnih delovnih mestih. 

Da pa bi bili rezultati čim bolj veljavni in zanesljivi, bi potrebovala veliko število 

udeležencev, zato se s to prošnjo vljudno obračam na Vas. 

Prosim Vas, da na naslednjih straneh e-ankete izpolnite nekaj splošnih podatkov, 

brez katerih ne bom mogla dobiti ustreznih zaključkov raziskave, nato pa Vas prosim, 

da rešite MBI vprašalnik (MBI – Maslach burnout inventory – izgorelost). 

Vprašalnik je anonimen! 

Za Vašo pripravljenost in prijaznost se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem! 

S prijaznimi pozdravi, 

Darja Eržen 

 

VPRAŠALNIK: 

1) SPOL - Spol: 

 

  Moški  

  Ženski  
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2) V katero starostno skupino spadate? 

 

  do 30 let  

  31-35 let  

 36-40 let  

 41-45 let 

 46-50 let  

 nad 51 let  

 

3) Svoje delo trenutno izvajam kot: 

 

  mobilni/a specialni/a in rehabilitacijski/a pedagog/inja (izvajalec/ka dodatne 

strokovne pomoči)  

  specialni/a in rehabilitacijski/a pedagog/inja v osnovni šoli s prilagojenim 

programom  

 

4) Vaša skupna delovna doba: 

 

  manj kot 5 let  

  od 6 do 10 let  

  od 11 od 15 let  

  od 16 do 20 let  

  od 21 do 25 let  

  od 26 do 30 let  

  več kot 30 let  

 

5) Vaša delovna doba na trenutnem delovnem mestu? 

 

  manj kot 5 let  

  od 5 do 10 let  

  od 11 do 15 let  

  od 16 od 20 let  

  od 21 do 25 let  
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  od 26 do 30 let  

  več kot 30 let  

 

6) Vaš naziv: 

 

  brez naziva  

  mentor  

  svetovalec  

  svetnik  

 

7) Koliko dni v tem šolskem letu 2015/16 ste bili odsotni zaradi bolezni? 

  

 

8) MBI - Maslach burnout inventory (izgorelost) 

 

Navodilo: Pred vami so različne trditve, ki opisujejo počutja in stališča, povezana z 

delom. Pazljivo preberite vsako trditev!  

V sekciji POGOSTOST (kako pogosto doživljate občutek opisan v trditvi na katero 

odgovarjate) 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 možnostma. Če stanja, ki ga opisuje posamezna trditev, niste nikoli izkusili, 

obkrožite 0.  

V sekciji OBČUTIM (kako močno občutite določen občutek opisan v trditvi na katero 

odgovarjate) označite na sedem stopenjski lestvici od 1 do 7 tisto številko, ki ustreza 

intenzivnosti vašega doživljanja opisanih stanj v trditvah. Številka 1 predstavlja zelo 

šibka ali komaj opazna občutja, številka 4 srednje močna in številka 7 zelo močna 

občutja. Številke 2, 3, 4, 5, 6 označujejo vmesne stopnje med prej omenjenimi 

možnostmi. Če stanja, ki ga opisuje posamezna trditev, niste nikoli izkusili, označite 

0. 
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 POGOSTOST OBČUTIM 

 NIKOL

I 

NEKJAKRA

T NA LETO 

VSAK 

DAN 

NIKOL

I 

ZELO 

ŠIBK

O 

SREDNJE ZELO 

MOČNO 

1. Počutim se čustveno 

izčrpan/a zaradi svojega 

dela. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 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 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 1 2 3 4 5 6 7 

4. Brez težav lahko 

razumem občutja svojih 

učencev/staršev. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 

5. Čutim, da ravnam z 

nekaterimi učenci/starši 

neosebno, kot z objekti 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 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 1 2 3 4 5 6 7 

7. Zelo učinkovito se 

ukvarjam s problemi 

svojih učencev/staršev. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 

8. Počutim se izgorel/a 

zaradi svojega dela. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 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 1 2 3 4 5 6 7 

10. Postal/a sem bolj 

neobčutljiv/a do ljudi, 

odkar sem sprejel/a to 

delo. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 

11. Skrbi me, da zaradi 

svoje službe čustveno 

otopevam. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 

12. Počutim se poln/a 

energije. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 

13. Moja služba me 

spravlja v duševno stisko. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 

14. Imam občutek, da v 

službi pretrdo delam. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 

15. Ni mi dosti mar, kaj se 

dogaja z nekaterimi 

učenci/starši. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 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 1 2 3 4 5 6 7 

17. S svojimi učenci/starši 0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 
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z lahkoto vzpostavim 

sproščeno vzdušje. 

18. Delo z učenci/starši 

me poživlja. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 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 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 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 1 2 3 4 5 6 7 

22. Čutim, da me 

učenci/starši krivijo za 

nekatere od svojih 

problemov. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Priloga 2: Čustvena izgorelost (pogostost) 
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Priloga 3: Depersonalizacija (pogostost) 

 

 

 

Priloga 4: Osebna izpolnitev (pogostost) 

 

 

 

 



81 
 

Priloga 5: Čustvena izgorelost (intenzivnost) 

 

 

 

Priloga 6: Depersonalizacija (intenzivnost) 
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Priloga 7: Osebna izpolnitev (intenzivnost) 

 

 

 

 

Priloga 8: Normal Q-Q Plot – Čustvena izgorelost (pogostost) 
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Priloga 9: Normal Q-Q Plot – Depersonalizacija (pogostost) 

 

 

 

 

Priloga 10: Normal Q-Q Plot – Osebna izpolnitev (pogostost) 
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Priloga 11: Normal Q-Q Plot – Čustvena izgorelost (intenzivnost) 

 

 

 

 

Priloga 12: Normal Q-Q Plot – Depersonalizacija (intenzivnost) 
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Priloga 13: Normal Q-Q Plot – Osebna izpolnitev (intenzivnost) 

 

 

 

 

Priloga 14: Normal Q-Q Plot – V katero starostno skupino spadate? 
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Priloga 15: Normal Q-Q Plot – Skupna delovna doba 

 

 

 

 

Priloga 16: Normal Q-Q Plot – Delovna doba na trenutnem delovnem mestu 
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Priloga 17: Normal Q-Q Plot – Koliko dni bolniške odsotnosti v tem šolskem 

letu 2015/16 
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