
  

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

MAJA GODEC 

 

 

STRES IN IZGORELOST PRI ZAPOSLENIH  

V CENTRIH ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ljubljana, 2016  



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

MAJA GODEC 

 

 

STRES IN IZGORELOST PRI ZAPOSLENIH  

V CENTRIH ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

Mentor: izr. prof. dr. JANEZ JERMAN 

 
 
 
 

Ljubljana, 2016 



 

 

»Kdor nikdar ne začne, ne more nikdar končati«. (A. Nemčič) 

 

 

 

 

 

 

POSVETILO 

Magistrsko delo posvečam svoji babici.  

Da boš še bolj ponosna name. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALE 

Rada bi se zahvalila: 

• Mentorju, izr. prof. dr. Janezu Jermanu: Za vse nasvete, predloge in za Vaš pedagoški 
optimizem.  

• Zaposlenim v centrih za usposabljanje, delo in varstvo: Ker ste si vzeli čas in izpolnili 
vprašalnik ter tako pomagali pri izvedbi empiričnega dela. 

• Staršema: Kljub temu, da že nekaj let ne živimo več skupaj, se lahko še vedno 
brezpogojno zanesem na vaju. 

• Vsem prijateljem in prijateljicam, še posebej pa Klavdiji in Maruši: Za vso podporo in 
motivacijo na službeni in študijski poti. 

• Živi: Za lektoriranje. 
• Simonu: Za vse! 
• Tisi: Hvala, ker si! 



 

 
POVZETEK 

 

Zadovoljstvo in dobro počutje zaposlenih je strateški cilj vsake delovne organizacije, saj 

doprinese k večji delovni učinkovitosti in posledično k večjemu zadovoljstvu uporabnikov 

storitev, ki jih delovna organizacija nudi.  

Stres postaja zelo velik problem delovnega sveta. Ne prizadene samo posameznika, 

zaposlenega v podjetju, ampak celotno organizacijo. Če je velika odsotnost z delovnega 

mesta, fluktuacija kadra, slabi medosebni odnosi, je dosežena nižja kakovost in slab zgled.  

Za preprečevanje stresa na delovnem mestu morajo biti v organizacijah pozorni na 

načrtovanje delovnega časa, zaposlenim morajo omogočiti sodelovanje pri odločitvah in 

ukrepih, ki so vezani na njihovo delovno mesto, delitev dela mora biti skladno z znanji in 

sposobnostmi posameznika. Dolžnosti delodajalcev pa so preprečiti stres v organizaciji, 

oceniti tveganje za nastanek stresa in s tem odkriti pritiske. 

Glavni cilj magistrskega dela je osvetliti splošno psihofizično stanje zaposlenih v centrih za 

usposabljanje, delo in varstvo za posledično boljše načrtovanje sprememb dela in delovnih 

pogojev za dobrobit uporabnikov z motnjami v duševnem razvoju in zaposlenih, ki delajo z 

njimi. 

Problem se  nanaša na doživljanje stresa, stanje izgorelosti in delovno zadovoljstvo zaposlenih.  

Pri raziskovalnem delu je uporabljena deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda. 

Uporabljen je kvantitativni raziskovalni pristop. V vzorec je zajet varstveni in strokovni kader 

zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. Preverjali smo, ali spol, starost in 

delovno mesto vplivajo na stanje izgorelosti, ali zaradi zaposlitve trpi družina in ali nam je 

družina v oporo pri obvladovanju stresa. Ugotovili smo, da ni razlike med spoloma pri 

doživljanju izgorelosti, da se pri mlajših zaposlenih kaže višja stopnja izgorelosti kot pri 

starejših, da je  varstveni kader res manj zadovoljen s svojo delovno situacijo, ni pa tudi bolj 

izgorel. Zaradi službe ne trpi družina, družina pa pomaga pri obvladovanju stresa zaposlenih. 

Delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju je precej obremenilen dejavnik, ki vpliva na 

počutje in razpoloženje zaposlenih. Zaposleni so velikokrat pod stresom oziroma čutijo 

izgorelost. Magistrsko delo je lahko izhodišče k zmanjšanju oziroma obvladovanju stresa 

zaposlenih in s tem se bo dvignilo zadovoljstvo tako zaposlenih kot uporabnikov.  

 

KLJUČNE BESEDE: stres, delovno mesto, izgorelost, obvladovanje stresa, center za 

usposabljanje, delo in varstvo. 

  



 

 
ABSTRACT 

 

Employee satisfaction and well-being is surely every employer's important strategic aim, as it 

contributes greatly to a higher work efficiency and satisfaction among service users. 

Medical researches have proved that stress is one of the most substantial »working-class« 

diseases and its impact can be seen on the individual as well as collective level. The higher 

the sick leave, the lower the productivity, interpersonal relations, as well as product quality 

and reputation. 

In order to create a stress-free work environment the organisations need to plan their working 

time appropriately, enable their employees to take part in the decision making process and 

measures, the division of tasks should be in accordance with the experience and competence 

of the individual. It is the employer's duty to recognize the stress generators, evaluate risks 

which would generate stress and prevent it. 

The main aim of the thesis is to highlight the general psychophysical state of the employees in 

training, occupation and care centres to prepare a basis for a better planning of the work 

changes and working conditions, as to improve the well-being of the service users with 

mental disabilities and other employees. 

The problem refers to experiencing stress, the burnout syndrome and employee work 

satisfaction. The research uses the descriptive and causal non-experimental method with the 

quantitative research approach. The survey includes members in fields of custody and 

competent professional workers in training, occupation and care centres. The survey took a 

base on proposition that burnout is closely related to the employee's gender, age and work 

position, and whether unsatisfying working conditions have an impact on the family relations 

or the family relations minimize the stress effects.  

The survey has proved no deviations in gender in the exposure to the burnout syndrome, it has 

showed the younger interviewed members are more prone to being affected than the more 

experienced (senior) members. The employees are less satisfied with the working conditions 

as they are victims of the burnout syndrome. The family relations are not affected by the 

working conditions, the family members are more often helpful with the stress management 

of the employed. 

Final conclusion of the survey is that a professional career in the field of providing services / 

educational programs for people with special needs is stressful. Employees are often exposed 

to the »stress effects« or feel the »burnout« syndrome.  



 

 

The purpose of writing the master's thesis is to prepare a basis for an easier understanding and 

preventing »stress« situations by the active employees in Centres for People With Special 

Needs and with it increasing the satisfaction of the employed as well as the users. 

 

 

KEY WORDS: Stress, Work position, Burnout syndrome, Stress management, Training, 

occupation and care center. 
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  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

1 UVOD 
  

Kadar slišimo besedo »stres«, običajno pomislimo na negativno, a stres je lahko tudi 

pozitiven. Skoraj ves čas je prisoten v našem življenju. Če delamo z ljudmi, posebej pa z 

ljudmi z motnjami v razvoju, zelo pogosto doživljamo stres. Pa ne samo negativnega! A 

preveč negativnega stresa vodi v izgorelost, kar pri poklicih, ki imajo opravka z ljudmi, ni 

redek pojav. A ne bi smelo biti tako! Že prej bi morali poskrbeti, da ne bi prišlo do tega. 

 

Stres na delovnem mestu postaja vse večji problem. Čustveni in duševni pritiski ter šoki 

povzročajo bolezni in so posledica kratkotrajnega stresnega vpliva ali dolgotrajne 

izpostavljenosti stresnim okoliščinam na delovnem mestu (Kavšek in Klemenčič, 2009). 

Pogosto se pojavi, kadar zahteve delovnega okolja presegajo sposobnosti zaposlenih, da jih 

izpolnijo ali obvladajo. 

 

Narejenih je precej raziskav o stresu in izgorelosti na različnih delovnih mestih, a raziskavi o 

doživljanju stresa in izgorelosti pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo smo 

zasledili le dve, zato smo se lotili te raziskave. 

 

Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so 

predstavljeni definicije stresa in izgorelosti, stres in izgorelost na delovnem mestu, že 

narejene raziskave. Empirični del obsega analizo vprašalnika OPSA, ki je bil izveden med 

zaposlenimi v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. 

 

Cilj raziskave je osvetliti splošno psihofizično stanje zaposlenih v centrih za usposabljanje, 

delo in varstvo za posledično boljše načrtovanje sprememb dela in delovnih pogojev za 

dobrobit uporabnikov z motnjami v duševnem razvoju in zaposlenih, ki delajo z njimi.  

Maja Godec  1 Magistrsko delo 
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2. 1 STRES 
 

Stres je dejstvo našega vsakdana. Ne moremo se mu izogniti. Izvira iz katerekoli spremembe, 

ki se ji moramo prilagoditi, od negativnih ekstremov dejanske telesne nevarnosti do veselja ob 

zaljubljenosti ali doseganju nekega dolgo želenega uspeha (Davis, Robbins Eshelman in 

McKay, 2012). 

Stres se izkusi iz štirih osnovnih virov: 

- Okolje nas bombardira z zahtevami po prilagajanju. 

- Socialni stresorji. 

- Fiziološki. 

- Naše misli. 

Stres se začne z našo presojo situacije. Vprašajmo se, kako nevarna ali težka je situacija in 

kakšna sredstva so nam na voljo za reševanje situacije. 

 

2. 1. 1 ZGODOVINA STRESA 
 

Izraz izvira iz latinščine; iz besede »stringere«. Dobesedno to pomeni »zvezati trdno«. Gre za 

mero, do katere se telo zmore upirati določeni sili ali vplivu (Tušak in Masten, 2008). Že v 

14. stoletju je bilo znano, da ta beseda označuje stisko ali težavo (Černigoj Sadar, 2002). V 

17. stoletju je bila beseda prvič uporabljena v angleškem jeziku, in sicer za opis nadloge, 

pritiska, muke in težave (Meško, 2011). V 18. in 19. stoletju se je njen pomen spremenil in 

pomenil silo, pritisk in močan vpliv, ki deluje na predmet ali osebo. Spielberger (1985) pravi, 

da je ta definicija stresa hkrati pomenila tudi, da zunanja sila povzroča napetost v predmetu ali 

osebi, ta pa skuša ohraniti svojo nedotakljivost tako, da se upira moči te sile. Britanski 

zdravnik William Osler je v začetku 20. stoletja izenačil stres in napetost s težaškim delom in 

izrazil domnevo, da stresne okoliščine povzročajo razvoj srčnih obolenj (Ritlop, 2011).   

Maja Godec  2 Magistrsko delo 
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2. 1. 2 DEFINICIJE STRESA 
 

V strokovni literaturi zasledimo različne definicije stresa. Avtorji ga najpogosteje opredelijo 

kot telesno in psihološko obremenjenost organizma, ki nastane kot prilagoditveni odgovor na 

dražljaje v okolju (Fontana in Abouserie, 1993; Statt, 1990; Tomori, 1990, v Meško, 2011). 

Izraža se v različnih simptomih, kot so glavobol, telesna in psihična utrujenost, pomanjkanje 

energije, anksioznost, živčnost, zaskrbljenost, napetost, težave s koncentracijo, zmanjšana 

produktivnost in kakovost dela (Braham, 1994; Černelič, 1999; Luban – Plozza in Pozzi, 

1994; Powell, 1999). 

 

V medicini je stres leta 1949 prvi opisal Hans Selye. Opredelil ga je kot program telesnega 

prilagajanja novim okoliščinam kot odgovor na dražljaje, ki motijo osebno ravnotežje. Luban 

– Plozza in Pozzi (1994) pravita, da to kaže na psihosomatski mehanizem, s katerim človek 

reagira na napore, utrujenost, jezo, razočaranje in konflikte v majhni skupini, kot je na primer 

družina. Različni dražljaji v telesu povzročajo skoraj enako biološko reakcijo. Če je dražljaj 

premočan ali traja predolgo, oslabi organsko obrambo. 

 

V sedanjosti najdemo več različnih definicij stresa: 

Spielberger (1985) opisuje stres kot zaokrožen psiho-biološki proces, ki ga sestavljajo 

poglavitni elementi. To so stresor, zaznava grožnje in stanje bojazni. Je kompleksna 

transakcija med človekom in njegovim okoljem, ki zunanje sile povezuje s situacijsko 

bojaznijo prek zaznave grožnje. 

Kosović (1989) pravi, da stres ni navadna reakcija na živčno napetost, ampak je odgovor na 

razne stimulanse. Je neobvladljiv individualni in družbeni problem, zato je po njegovem 

mnenju skrivnost zdravja v uspešni adaptaciji. 

Stres je situacija alarma. Gre za stanje posameznikove psihične in fizične pripravljenosti, da 

se z obremenitvijo sooči, jo prilagodi in obvlada. Obremenitve so lahko zunanjega izvora 

(fizične, kemične, biološke, socialne) ali notranjega (psihološke) (Rakovec Felser, 1991).  

Maja Godec  3 Magistrsko delo 
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A. Kobolt (1993) pravi, da je stres ne le objektivno, ampak tudi subjektivno pogojeno 

doživljanje, kadar so tudi njegove posledice in sposobnost posameznika za premagovanje 

stresa individualno pogojene.  

Stres lahko razumemo kot prilagoditveni odziv telesa, ki ga sprožijo spremembe v okolju. Gre 

za neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani ter sposobnostmi za obvladovanje na drugi 

(Looker in Gregson, 1993). 

Stres je reakcija organizma na dražljaje iz okolja, vključuje znake obrambe in prilagajanja 

(Luban – Plozza in Pozzi, 1994). 

Battison (1999) meni, da je stres splet telesnih, čustvenih in duševnih občutij, ki so posledice 

pritiskov, zaskrbljenosti in strahu. 

P. Selič (1999) opredeljuje stres kot doživetje psihosocialne narave, ki ima za posledico 

psihično trpljenje in neprijetne, za organizem ogrožajoče, fiziološke procese. 

Stres je način, s katerim se organizem odzove na vsako spremembo. Vključuje zunanji napad 

kot tudi reakcijo organizma na ta napad (Newhouse, 2000).  

B. B. Youngs (2001) vidi stres kot sklop telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih reakcij na 

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

iz samih stresnih dejavnikov, ampak iz posameznikovega zaznavanja dogodka in odziva nanj.  

Stres je bil koristna reakcija, dokler je človek živel v mirnem okolju, v katerem so nanj prežale 

predvsem telesne nevarnosti (Teržan, 2002). 

Starc (2008) pa pravi, da je stres individualna biološka reakcija duše in telesa posameznika 

na izziv po lastnem borbenem načrtu, če izziv oceni kot stresogen. Pomemben je odziv in ne 

sam stresogeni dejavnik. 

 

Veliko avtorjev poudarja, da je stres vpliv, ki smo mu podvrženi vsi. Vsaka sprememba ali 

zahteva v življenju posameznika je lahko vzrok za stres, saj nas vrže iz ustaljenih tirnic in 

poruši fiziološko ter psihološko ravnotežje posameznika. Naše telo išče ravnotežje med 

zahtevami vsakdanjega življenja in lastno sposobnostjo, da se s temi zahtevami spopade. 

Odziv pa je odvisen od našega zaznavanja zahteve. Lahko jo zaznamo kot izziv ali kot 

grožnjo.   
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Določena količina stresa je koristna in nas spodbudi k večji učinkovitosti. Prekomeren stres 

pa ima negativne posledice, kadar zahteve okolja presegajo naše sposobnosti (Lindemann, 

1977; Kneževič, 1997; Powell, 1999; Boben Bardutzky, 2000; Jerman, 2005). 

Zelo pogosto je stres pojmovan kot najpogostejša bolezen moderne dobe. Je vzorec 

negativnih fizioloških stanj in psiholoških odzivov, ki se pojavijo v situacijah, v katerih 

zaznamo ogrožanje svoje dobrobiti in čutimo, da se z njimi ne moremo spoprijeti. Je notranji 

odgovor posameznika na vsak zunanji dogodek ali situacijo, ki vpliva nanj, torej na stresor 

(Lazarus in Folkman, 1984). 

 

2. 1. 3 VRSTE STRESA 
 

2. 1. 3. 1 Stres glede na izvor  
 

Newhouse (2000) pravi, da poznamo dve vrsti stresa glede na izvor, notranji (endogeni) in 

zunanji (eksogeni).   

• Notranji (endogeni) 

Izvira iz naše notranjosti in ga lahko v mnogih primerih predčasno preprečimo, če se 

izognemo situacijam, ki povzročajo njegov nastanek. K notranjemu stresu prištevamo 

osnovna čustvena stanja (strah, jeza, žalost), pomanjkanje glukoze in kisika v krvi ter 

pesimističnost. Ta vrsta stresa se pojavlja pogosteje kot zunanji stres. 

 • Zunanji (eksogeni)  

»Na posameznika vpliva od zunaj. Sem prištevamo naravne nesreče, nasilje, kirurške posege 

in delovno okolje. Nadzor nad zunanjimi dogodki ni vedno možen ali mogoč, vendar se 

posameznik lahko nauči odreagirati na način, ki bo prinesel najmanj neprijetnih posledic.« 

(Višaticki, 2014, str. 11) 

 

Stres, ki nastane zaradi notranjih vzrokov, lahko preprečimo (Kavšek in Klemenčič, 2009): 

- z izbiro oddelka ali ustanove, ki najbolj ustreza našim sposobnostim in željam;  
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- če upočasnimo svoj ritem in ne tekmujemo s časom; 

- če se posvetimo samo eni nalogi in ne izgubljamo svojih moči na različnih koncih; 

- če smo popustljivi do napak in pomanjkljivosti pri sebi in drugih; 

- če se naučimo poslušati; 

- če povemo svoje mnenje; 

- s tem, da ne računamo na nikogar drugega kot na sebe. 

 

Selye govori o adaptacijskem sindromu, in sicer lahko odgovore na stresor označimo s tremi 

zaporednimi fazami (Youngs, 2001, v Meško, 2011): 

1. Faza alarma oziroma klic pripravljenosti. Posameznik ima vgrajen mehanizem, ki telo 

pripravi na aktivnost in se zato prek avtonomnega živčnega sistema pričnejo v telesu 

odvijati alarmne reakcije. 

Če telo ni učinkovito pri reakciji  v fazi alarma, se premakne v naslednjo fazo. 

2. Faza odpora oziroma prilagoditve. Zanjo je značilno zatajevanje čustev, čustvena 

osamitev in tudi oženje interesov. Ko se srečanje s stresorjem konča, poskuša 

organizem umiriti stresno situacijo, zato se začne umirjati. Telo je uspešno le, če 

začenja grožnja pojenjati. Sicer se telo pomakne v zadnjo fazo. 

3. Faza izčrpanosti oziroma izgorelosti. Telo se začne prilagajati tako, da se nekatere 

telesne reakcije ustalijo, telo ostane v preži. Mišice so napete še dolgo časa po tem, ko 

je stresor že izginil. Če se to stanje nadaljuje, pride do izčrpavanja telesa. Končna 

posledica je telesna utrujenost.  
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 Tabela 1: Tri osnovne stopnje stresa (Marcon, 1998, str. 38)  

 
Slika 1: Model stresnega delovanja po Selyeju (1956, v Looker in Gregson, 1993,  

v Višaticki, 2014, str. 5) 

  

  

1. stopnja: ALARM 

Simptomi: vznemirjenost, jeza, pobitost, strah, tesnoba. 

Primer: V službi vam odložijo težko pričakovano in obljubljeno napredovanje, ki ste ga 

že tudi omenili prijateljem.  

Kaj storiti: Treba se je sprijazniti s položajem; identificirati in sprejeti občutke. 

2. stopnja: OBRAMBA 

Simptomi: zatajevanje čustev, čustvena osamitev, oženje interesov. 

Primer: Odločite se, da ne boste nikomur pokazali svojega razočaranja.  

Kaj storiti: Treba se je o problemu pogovoriti s prijatelji, ne se zapreti vase. 

3. stopnja: IZČRPANOST 

Simptomi: izguba samozavesti, nespečnost, nenavadno vedenje, napetost, telesne 

težave, kot na primer povišan krvni tlak, depresija, čir na želodcu, trzanje mišic itd.  

Primer: Položaj je tudi po več tednih nespremenjen in še vedno ste v negotovosti, ali 

boste sploh kdaj dočakali obljubljeno napredovanje.  

Kaj storiti: Poiskati je treba zdravniško in / ali strokovno svetovalno pomoč. 
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2. 1. 3. 2 Stres glede na posledico reakcije 
 

Looker in Gregson (1993) sta navedla tri vrste stresa, in sicer normalni, pozitivni in negativni. 

 •  Normalni stres  

Te vrste stresa se ljudje običajno ne zavedajo, saj ga dojemajo kot nekaj vsakdanjega. 

Vsakdanja opravila so za nas stresna, vendar posameznik s preteklimi izkušnjami vzpostavi 

ravnovesje in ga določene stvari ne ovirajo več. 

Stres lahko povzroči tako negativne kot pozitivne posledice, vendar slednje običajno niso 

deležne kakšne večje pozornosti. Prav tako skoraj vsak posameznik ob besedi »stres« pomisli 

na negativno.  

• Pozitivni stres ali eustres 

To je tista jakost stresa, ki ustreza posamezniku, odvisna pa je tudi od njegove ravni 

energije, praga odzivnosti in temperamenta (Tomori, 1996). Stres je povsem individualna 

izkušnja. Kar je za nekoga prijetno, pozitivno, je za drugega lahko škodljivo in 

negativno. Namerno sprejemanje izzivov je enkrat lahko radost, drugič pa polomija (Flajžer, 

2008). Pozitivni stres občutimo v trenutkih, ko zaznamo, da naša usposobljenost presega 

neko zahtevo in dobimo občutek, da bomo izziv z lahkoto obvladali. V takšnih primerih 

izziv komaj čakamo. Podoživljanje pozitivnega stresa je najboljša obramba pred škodljivim, 

negativnim stresom (Schmidt, 2001). 

 

Looker in Gregson (1993) navajata naslednje znake pozitivnega stresa: 

- evforičnost, vznemirjenost, visoka motiviranost; 

- razumevanje, družabnost, prijaznost, občutek sreče in zadovoljstva; 

- ustvarjalnost, učinkovitost, uspešnost; 

- umirjenost, uravnovešenost, samozavest; 

- sposobnost jasnega in racionalnega mišljenja; 

- marljivost, živahnost, vedrost … 
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Slika 2: Pozitivni stres (Looker in Gregson, 1993, str. 35) 

 

• Negativni stres ali distres  

Večjo pozornost navadno beležijo negativni pojavi. Več kot 80% bolezni je psihosomatskega 

izvora in so najpogosteje posledica stresa (Kezele, 1995). 

Znaki negativnega stresa (Looker in Gregson, 1993): 

• telesni znaki:  

- razbijanje srca, povečan srčni utrip; 

- zasoplost, cmok v grlu; 

- suha usta, želodčni krči, prebavne motnje; 

- diareja, vetrovi; 

- stiskanje pesti, povešena ramena, bolečine in krči v mišicah; 

- nemir, hiperaktivnost, grizenje nohtov; 

- potne dlani, vročinski valovi; 

- mrzle dlani in stopala; 

- pogosta potreba po uriniranju; 

- pretiran apetit, izguba teka, pretirano kajenje, uživanje alkohola, izguba želje po spolnosti; 
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• psihični znaki:  

- obupanost, zaskrbljenost, vznemirjenje, jokavost, občutek nemoči, odsotnost, občutek 

nesposobnosti, tesnoba, depresija; 

- vzkipljivost, razdraženost, jeza; 

- nezadovoljstvo, občutek krivde, pretirana občutljivost; 

- pomanjkanje zanimanja za urejeno zunanjost, zdravje, prehrano, spolnost, pomanjkanje 

samospoštovanja; 

- puščanje nedokončanih nalog; 

- pomanjkanje sposobnosti jasnega mišljenja, težave s koncentracijo in sprejemanjem 

odločitev; 

- občutek preobremenjenosti; 

- pretirana kritičnost. 

 

Jerman (2005) pravi, da je glavna razlika med pozitivnim in negativnim stresom ta, da se 

prvemu lahko hitro in zlahka prilagodimo, drugemu pa se prilagodimo težko ali pa sploh ne.  

Za večino ljudi pomeni stres nekaj slabega. Vtisne se v spomin kot grenka izkušnja, ki pa je 

v resnici stiska ali negativni stres. Če takemu stresu pustimo prosto pot, lahko povzroči 

upad učinkovitosti, zmogljivosti in nastanek bolezni. Ljudje stres doživljajo kot neprijetno 

izkušnjo, ki jih je pretresla zaradi pretirane ali premajhne obremenjenosti, naveličanosti ali 

vztrajanja v položaju, ki ga ne morejo povsem obvladovati. Kadar zahteve, ki pritiskajo na 

posameznika, presegajo njegove sposobnosti za soočanje z njimi, se pojavi negativni 

oziroma tudi škodljivi stres (Tušak in Masten, 2008). 

Škodljivi stres je tudi vzrok glavobolov, prebavnih motenj, pogostih prehladov, bolečin v 

vratu in hrbtu ter skrhanih medčloveških odnosov. 
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Slika 3: Škodljivi stres (Looker in Gregson, 1993, str. 33) 

 

 

Baker (Kobolt, 1993) opisuje tri vrste stresa: 

- optimalni,  

- disfunkcionalni, 

- paralitični. 

 

Optimalni stres vzpodbuja človekove kognitivne in emocionalne moči. Disfunkcionalni 

stres že načenja človekovo substanco in postane nevaren, če človek ne opravi z njim, ker 

vodi v paralitični stres, v izgorelost, pri kateri že evidentiramo fiziološke in psihične 

disfunkcije. 

 

George in Jones (1996) navajata štiri različne poglede na stres: 

- stres kot izkustvo priložnosti ali grožnje; 

- stres pove, da samo izkustvo priložnosti ali grožnje posamezniku predstavlja pomembnost; 

- negotovost je ključni pogled na stres; 

- dojemanje potencialne priložnosti ali grožnje in posameznikova sposobnost spopada z njim 

vplivata na njegovo občutenje stresa. 
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Kronični stres 

Do njega pride, ko življenjski stresorji vztrajajo ali ko se akumulirajo mali stresorji in si od 

nobenega ni možno opomoči. Dokler razum zaznava grožnjo, je telo v pripravljenosti. Če 

ostane stresni odziv vklopljen, se lahko povečajo možnosti za bolezen, povezano s stresom 

(Davis idr, 2012). 

 

2. 1. 4 NEVROFIZIOLOGIJA STRESA  
 
Starc (2008) navaja, da je stresna reakcija biološka reakcija, ki se je razvijala milijone let in je 

značilna za vse sesalce, zato ji pravimo tudi primitivna reakcija. Ustvarjena je za krajši 

spopad ali umik in golo preživetje. Cilj te reakcije je prilagoditev na novo situacijo v okolju 

ali v telesu. Stresna reakcija poteka na način, ki je lasten vsakemu posamezniku, ne glede na 

vrsto stresogenega dejavnika. Kratke reakcije, ki niso preveč intenzivne, niso škodljive, če se 

vmes tudi odpočijemo. Takšne reakcije so lahko celo spodbudne. Močne in ponavljajoče se 

stresne reakcije brez ustreznega počitka in okrevanja pa so zelo škodljive in lahko privedejo 

do številnih bolezni.  

 

Isti avtor (2007) piše o tem, da je po medicinski plati prva in ključna značilnost stresnega 

odziva nevro–endokrini odziv, predvsem takojšen simpatično–adrenergični odziv s 

stimulacijo simpatikusa in z izločanjem kateholaminov v fazi alarma in kasneje odziv 

hipotalamo – hipofizno – suprarenalne osi z izločanjem hormona kortizola. Druga pomembna 

značilnost stresa je odsotnost okrevanja in regeneracijskih procesov v akutni fazi stresa, saj 

prevladuje le katabolizem s ciljem mobilizacije energije za »spopad ali umik«.   

 

Hormon kortizol omogoča človeškemu organizmu, da se brani pred škodljivimi vplivi 

različnih vrst stresov. Izločanje kortizola se med stresno reakcijo poveča. Pospešuje tudi 

mobilizacijo aminokislin in maščob, ki so shranjene v celicah, in jih daje na razpolago za 

sproščanje energije in za sintezo drugih spojin (Starc, 2008).  
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Stresni odziv povezuje več možganskih področij (hipotalamus, amigdala in hipokampus). 

Stres aktivira živčne poti iz hipotalamusa do pontomedularnih jeder, ki nadzirajo avtonomno 

živčni odziv, ki prek simpatično-adrenergične stimulacije povzroči sprostitev adrenalina in 

noradrenalina iz sredice nadledvične žleze. Adrenalin in noradrenalin imata podobne učinke 

kot simpatično draženje, vendar trajajo ti učinki tudi do desetkrat dlje, saj se hormoni počasi 

izločajo iz krvi. Pri tem je zelo pomemben locus coeruleus. To je majhno jedrce v 

možganskem deblu, ki je povezano s psihološkimi reakcijami pri stresu in tudi s tistimi deli 

možganov, ki sprejemajo senzorne informacije prek vida, sluha, vonja, okusa in dotika. Izloča 

nevrotransmiterja adrenalin in noradrenalin ter stimulira druge možganske centre, s katerimi 

je povezan. Nevrotransmiterji prenašajo živčne impulze od celice do celice in s tem zvišajo 

budnost, pozornost in aktivnost osebe. Zelo pomembna pa je tudi povezava med HHSO, ki sta 

povezana prek limbičnega sistema v možganih. Limbični sistem pa je odgovoren za emocije 

in področje procesiranja spomina. Locus coeruleus omogoča povezavo s prejšnjimi 

izkušnjami, ki so v možganih vgrajene kot »spominska kartica«, in tako povzroči prekinitev 

stresne reakcije v primeru lažnega alarma. Možgani takoj povežejo stresno situacijo z izidom 

dotedanjih izkušenj in nevarnostjo. Na podlagi tega se odločijo, ali se bodo na stres sploh 

odzvali in kako močan bo odgovor (Višaticki, 2014).   

 

 2. 1. 5 SIMPTOMI STRESA 
 

Ameriški psiholog Hibler je simptome stresa razdelil na čustvene, vedenjske in telesne. 

Podrobneje jih je opisala S. Treven (2005): 

• Čustveni simptomi 

- apatija: nezadovoljstvo, žalost, nezmožnost uživanja v prijetnih stvareh; 

- anksioznost: nemir, negotovost, občutek nekoristnosti ali nespoštovanja samega sebe; 

- razdražljivost: nezaupanje, nadutost ali polemičnost, upor ali jeza; 

- duševna utrujenost: raztresenost, težave s koncentracijo, pomanjkanje  prožnega mišljenja; 

- pretirana zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe. 
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• Vedenjski simptomi 

- izogibanje: zapiranje vase, zavračanje dela, težave pri sprejemanju odgovornosti; 

- pretiravanje: odvisnost od alkohola in nikotina, igre na srečo, seksualna promiskuiteta; 

- težave z urejanjem samega sebe: zamujanje na delo, slaba osebna higiena, neurejenost; 

- težave s spoštovanjem zakonov: zadolženost, kaznovanje, nenadzorovano nasilno obnašanje.  

 

• Telesni simptomi 

»Neustrezni dejavniki v delovnem okolju pogosto povzročijo določene fiziološke simptome 

pri ljudeh. Če pri človeku pride do telesnega odziva, ni pa potrebna nobena fizična reakcija, 

nastane težava, kam z vso nastalo čezmerno energijo. Če človek ne pozna metode, s katero bi 

lahko obvladoval in pregnal odvečno energijo, se bo ta v njem nakopičila in povzročila 

katerega od telesnih simptomov.« (Treven, 2005, v Ritlop, 2011, str. 19 in 20)  

Med slednje spadajo: 

- pretirana skrb ali nepoznavanje bolezni; 

- pogosta obolenja in fizična izčrpanost; 

- pretirana vera v samozdravljenje in zloraba zdravil; 

- nerazpoloženje: glavobol, nespečnost, spremembe teka, pridobivanje ali izguba teže, slabost, 

živčna driska, zaprtje, seksualne težave.  

 

2. 1. 6  POVZROČITELJI STRESA 
 

Jerman (2005) navaja, da obstajajo določene objektivne okoliščine, ki povzročajo stres in so 

neodvisne od naše presoje (hude življenjske izkušnje in udarci, ki se jim ni moč izogniti). V 

takšnih primerih se je treba prilagoditi ter jih poskušati premagati, zaživeti naprej.  
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Tabela 2 : Pregled stresorjev po Holmes, Rahe (Flajžer, 2008, str. 13) 

 
STRESORJI  OBREMENILNE TOČKE  

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  44  

Večja zdravstvena sprememba  44  

Nosečnost  40  

Seksualne težave  39  

Rojstvo otroka  38  

Smrt dobrega prijatelja  37  

Večja sprememba na delovnem mestu  36  

Več prepirov med zakoncema  35  

Večja zadolžitev  31  

Zaplenitev imetja zaradi dolgov  30  

Večje spremembe pri odgovornosti na delu  29  

Odhod otroka iz družine  29  

Težave z zakonodajo  29  
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 »Ta lestvica je teoretična. Vsak posameznik se na te dogodke lahko odziva popolnoma 

različno. Lestvica upošteva le večje enkratne stresne dogodke, danes pa so stresogeni 

dejavniki pogosto takšni, da imajo dolgotrajnejše posledice (naravne katastrofe, 

brezposelnost, negotovi poklici, potisnjene vrednote, porušeni ideali, boj za eksistenco). 

Lahko se pojavi tudi več stresorjev hkrati (seštevanje stresorjev).« (Višaticki, 2014, str. 19)   

Starc (2008) piše o tem, da obstaja velika razlika med stresom nekoč in danes. Stresna 

reakcija iz biološkega vidika ostaja enaka, spremenili pa so se stresogeni dejavniki. V 

prazgodovini je bila stresna reakcija za človeka nujna v boju za preživetje, saj je bil največji 

stresogeni dejavnik napad različnih živali. Dovoljen je bil primitivni telesni odziv – 

posameznik se je spopadel ali pa je zbežal. Tako pračloveku kot sodobnemu človeku je 

stresna reakcija koristila v borbi za prilagoditev in golo preživetje. Še vedno je biološka 

reakcija na stres popolnoma enaka kot včasih, le da so pred sodobnega človeka postavljeni 

popolnoma drugačni izzivi. Danes se pojavljajo številni stresi psihosocialnega izvora (hiter 

tempo življenja, preobremenjenost, stiska, ogromno informacij, hitre oblike komunikacije, 

pomanjkanje časa za družino, zabavo, spanec, premalo stika z naravo). Pravila v družbi ne 

dovoljujejo primitivnega telesnega odziva, saj so v ospredju modrost, razum, preudarnost, 

načrtovanje in komunikacija.   

Napadalnost, razdražljivost in vznemirjenost, ki se sprožijo v stresni reakciji, niso zaželene, 

zato hormoni, ki se sprožijo, ostanejo neporabljeni in zato škodljivi. Človek ima premalo časa 

za emocionalno razbremenitev in regeneracijo, kar škodljivo vpliva na zdravje. 
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Težava je v tem, da so se stresogeni dejavniki tako hitro spremenili, da se človek še ni uspel 

prilagoditi na spremembe. 

 

2. 1. 7 SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
 

Ljudje se na različne načine spoprijemajo s stresom. A. Mikuš Kos (1993) razvršča odgovore 

na stresna dogajanja v tri kategorije:  

1. Spreminjanje situacije in zunanjih okoliščin, ki povzročajo stres.  Spreminjanje je 

lahko:  

• odpravljanje ali reduciranje stresnega dogajanja (npr. sprememba šole zaradi 

hudega učitelja, ravnatelja),  

• mobiliziranje lastnih sil in pridobivanje novih veščin za spoprijemanje s 

stresom (npr. boljša priprava na preizkuse znanj),  

• iskanje zunanjih virov pomoči za spoprijemanje (iskanje informacij, nasvetov 

ipd.). 

2. Spreminjanje percepcije neugodne izkušnje (spreminjanje pomena situacije, 

kognitivno nevtraliziranje ogroženosti).  

3. Emocionalna regulacija odgovora (zmanjševanje intenzitete emocionalnega 

vzburjenja).  

  

S pojmom spoprijemanja je tesno povezano obrambno vedenje, ki je le eden možnih načinov 

odzivanja na ogrožajoče oziroma krizne življenjske situacije.   

  

Na splošno lahko rečemo, da proces spoprijemanja s stresom vključuje tri elemente:  

1. priprava na spoprijemanje,  

2. spoprijemanje s stresom,  

3. ponovno spoprijemanje s posledicami prvih dveh procesov.  
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Številni strokovnjaki, ki so se ukvarjali z oblikovanjem definicij glede spoprijemanja s 

stresom, so si precej enotni glede strinjanja o tem, da s pojmom spoprijemanja razumejo 

dodatne napore za obvladovanje škodljivih pogojev, groženj ali izzivov, kadar ustaljeni ali 

samodejni odgovori ne zadoščajo več. Podobno kot pri opredelitvi stresa se tudi pri 

opredelitvi koncepta spoprijemanja srečujemo z različnimi teoretičnimi izhodišči (Lorger, 

2009).   

  

White (1985, v Slivar, 2003) uvršča spoprijemanje k strategijam adaptacije in ga opredeljuje 

kot proces adaptacije pod relativno težkimi pogoji. Zanj ima spoprijemanje tri pomembne 

funkcije: zagotavljanje ustreznih informacij iz okolja, vzdrževanje ustreznih internalnih 

pogojev, ki omogočajo aktivnost in obdelavo informacij, vzdrževanje posameznikove 

avtonomije pri uporabi različnih oblik vedenja.  

 

Pojem spoprijemanja s stresom se je razvil v dveh usmeritvah, in sicer v egopsihološki ter 

fenomenološki–kognitivni.  

Za obe usmeritvi je značilno, da procesi spoprijemanja tvorijo nadredno kategorijo, ki 

vključuje po eni strani obrambne mehanizme, pojmovane kot vedenjske sloge; po drugi pa 

realistične načine prevladovanja kritične situacije. 

V egopsihološki usmeritvi so se raziskovalci ukvarjali s posameznikovimi obrambami in 

realističnimi strategijami. Ugotovili so, da je razvoj nekaterih obrambnih mehanizmov pri 

spoprijemanju s stresom tesno povezan z družinskimi pogoji v zgodnjem in poznem otroštvu 

in adolescenci, pri realističnih strategijah pa takih povezav ni (Ihan in Simonič, 2005). 

Fenomenološka-kognitivna usmeritev pa pravi, da gre pri spoprijemanju s stresom za 

kognitivni in vedenjski mehanizem, katerega namen je obvladovanje, toleriranje in redukcija 

eksternih in internih zahtev ter konfliktov med njimi (prav tam). 

 

Spoprijemanje in procesi ocenjevanja so lahko podzavestni, a so dostopni tudi na ravni 

zavednega. Egopsihološka usmeritev obravnava spoprijemanje kot osebnostne poteze, 

fenomenološka usmeritev pa kot specifične odgovore, ki so podani za specifične situacije. Ni 

nujno, da je samo en način ustrezen. Način, ki je v neki situaciji ustrezen, je lahko popolnoma 

neustrezen v neki drugi situaciji. Ustrezen način je tisti, ki bo v določeni situaciji privedel do 

najboljšega možnega izida.  
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V situaciji, ki ne omogoča sprememb, so navadno bolj učinkovite strategije za uravnavanje 

emocij kot strategije, ki so usmerjene na problem. Ljudje pa običajno uporabljamo obe vrsti 

strategij (Kavčič, 2004). 

 

Procesi spoprijemanja predstavljajo eno izmed možnosti, ki jo ljudje uporabljajo za reševanje 

problemov.  

  
N. Haan razlikuje tudi štiri vrste funkcij, in te so (prav tam):  

• Kognitivne funkcije, ki »prestavljajo aktivne, navzven usmerjene, 

instrumentalne vidike reševanja problemov in vključujejo akomodacijo«. 

• Refleksivno–intraceptivne funkcije so usmerjene na poskuse asimilacije s 

pomočjo misli, čustev in intuicije. Niso pa usmerjene na dosego ciljev.  

• Usmerjanje pozornosti. Zavedati se moramo, da se s preusmeritvijo svoje 

pozornosti obrnemo stran od nastale situacije, s tem pa ne spremenimo razmer. To 

nam prinese le trenutno olajšanje.  

• Regulacije impulzov in afektov – te funkcije vključujejo akomodacijo in se 

nanašajo na poskuse spoprijemanja in transformacije.  

  

Vse te funkcije so organizirane hierarhično. Posameznik se bo spoprijemal, se branil, ali pa 

podlegel fragmentaciji, če je v to prisiljen. Ego procese lahko opišemo s pomočjo Piagetovih 

pojmov asimilacija in akomodacija. Asimilacija in akomodacija se nanašata na funkciji ega. 

Akomodacija pomeni razvijanje novih struktur zaradi izkušenj. Pri procesu akomodacije gre 

torej za prilagajanje posameznika okolju. Asimilacija pa je vključevanje novih izkušenj v že 

obstoječe notranje strukture. Človek teži k ravnotežju med asimilacijo in akomodacijo (prav 

tam).  

  

Najustreznejša oblika reševanja problemov je spoprijemanje, a je mogoča le, če so podani 

ustrezni pogoji. Drugi ego proces, imenovan obramba, služi varovanju posameznika pred 

zadnjim ego procesom – fragmentacijo. Ta pomeni umik k načinom asimilacije in se pojavi 

kot akomodacija na stres. Fragmentacija je lahko le trenutna reakcija zmedenosti ali pa je 

trajnejša. Fragmentacija oziroma defenzivni procesi nastopijo v naslednjih primerih 

(Lamovec, 1994):  
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- okolje preprečuje posamezniku, da bi dosegel cilj; posameznik ne dobi dovolj 

podpore iz okolja ali pa je ta neustrezna;  

- posameznik uporablja več akomodacije kot asimilacije;  

- posameznik pretirano vztraja pri asimilacijskih aktivnostih, namesto da bi uporabil 

tudi akomodacijo.  

  
Pristopi pri spoprijemanju s stresom so (Battison, 1999): 

-   spreminjanje razmer (konkretne spremembe in dejanja za izboljšanje razmer); 

-   izboljševanje zmožnosti za obvladovanje stresa (učenje novih veščin, kot so samopotrjevanje 

ali sprostitvene tehnike); 

- spreminjanje zaznavanja položaja (spodbuja k drugačnemu dojemanju različnih pritiskov, v 

katerem naj bi namesto groženj posameznik videl izzive); 

- spreminjanje vedenja (zahteva veliko časa, saj gre za spreminjanje vsakdanjih navad). 

 

2. 1. 7. 1 Preventivni nasveti glede zmanjšanja stresa 
 

Strokovne analize (Ščuka, 1999b) opozarjajo, da je treba:  

- Posvečati pozornost vsakršnim odzivom na obremenitve, tako telesnim, čustvenim in 

duševnim, da bi zaznali signal (sporočilo) in se pravočasno odločili za spremembo. 

- Strokovno dejavnost opravljati timsko, ob sodelovanju sodelavcev, če je le mogoče 

tudi multidisciplinarno in z iskanjem nasvetov drugje, nikakor pa ne izolirano. 

- Sproti razreševati morebitne zaplete v odnosih s sodelavci, zlasti če vsebujejo izrazit  

čustveni naboj. Reševanje naj bo strpno, premišljeno in brez neustreznih čustvenih 

izbruhov. 

- Zmanjšati in umiriti pretirano zagnanost pri delu. Strokovno aktivnost načrtovati 

umirjeno in v dovolj široko zastavljenem časovnem obdobju. Varčevati z lastnimi 

energetskimi zalogami. 

- Si znati postaviti mejo med seboj in drugimi (okoljem), da se ne bi po nepotrebnem 

zapletali v težave drugih in zapravljali lastno energijo za zadeve, ki jih ni moč rešiti. 

- Se naučiti varovati lastno neodvisnost pred agresivnimi vpadi ali zahtevami okolja, 

bodisi na delovnem mestu ali v privatnem življenju in včasih znati reči »ne!«.  
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- Nenehno ozaveščati lasten način odzivanja na izzive okolja in način reševanja 

zastavljenih problemov ob preverjanju lastnega sistema vrednot, ki običajno določajo 

način in smer odziva. 

- Si poiskati dejavnosti, ob katerih se energetske zaloge polnijo. To ni vedno le 

rekreacija, ampak lahko katerakoli ustvarjalna dejavnost na delovnem mestu ali v 

privatnem življenju. 

- Skrbeti za telesno zdravje, za nego telesa, počitek in vzdrževanje telesnih zmogljivosti 

(šport), za pravilno prehrano, ki naj ne bo obremenjena z mučnimi dietami. Opravljati 

zdravniške kontrole. 

- Si poiskati neko vsakodnevno kratkotrajno dejavnost, ki daje občutek zadovoljstva in 

ugodja, ohranjati smisel za humor in se znati zabavati.   
 

Tabela 3 : Dvanajst nasvetov za preprečevanje stresa v delovnem okolju 

 (Looker in Gregson, 1993, v Kepic, 2008, str. 14 in 15 ) 
 

1. POKAŽIMO SVOJA ČUSTVA 
Ne zatirajte svojih čustev in občutkov! 
 
2. VZEMITE SI ČAS ZA DRUŽABNO ŽIVLJENJE 
Ne odpovejte se konjičkom in prostemu času! 
 
3. NE ODLAŠAJTE 
Naloge, ki jih morate opraviti, opravite takoj! 
 
4. PRERAZPOREDITE DOLŽNOSTI 
Ne mislite, da morate vse opraviti sami! 
 
5. NAUČITE SE REČI NE 
Ni treba, da prevzamete vsako delo, ki vam ga naložijo! 
 
6. PRIVOŠČITE SI REDNE ODMORE 
za kavo, kosilo, klepet! 
 
7. NE DELAJTE NADUR 
 
8. NE POSTANITE ZASVOJENI 
Vzdržite se odvisnosti od alkohola, cigaret, mamil, hrane! 
 
9. SLUŽBA IN DOM NAJ BOSTA LOČENA 
Službenega dela ne jemljite domov! 
 
10. NE BODITE PERFEKCIONIST 
Tudi 80% rezultat je dober! 
 
11. PROSITE ZA POMOČ 
Če imate probleme, jih zaupajte kolegom! 
 
12. NE POZABITE, da je služba le služba! 
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2. 1. 8 DEJAVNIKI SPOPRIJEMANJA S STRESOM 
 

Posamezniki se na različne stresorje in stresne situacije različno odzivajo. Podobne stresne 

situacije imajo na različne posameznike pogosto zelo različne učinke. Lahko pa imajo tudi 

različne učinke pri istem posamezniku. Obvladovanje stresnih in drugih obremenitvenih 

situacij kaže torej precejšnjo spremenljivost; tako med posamezniki kot znotraj posameznika 

(Musek, 1993).  

  

Na potek in izide procesa spoprijemanja s stresom in obvladovanje psihičnih obremenitev 

vpliva veliko število dejavnikov. Med značilnostmi posameznika, ki določajo odgovor na 

stresno dogajanje, spadajo funkcije Jaza, sposobnost obvladovanja težav, fleksibilnost, 

socialne veščine in druge lastnosti posameznika (Mikuš Kos, 1993). Rutter (1987, v prav 

tam) omenja, da gre za tiste osebnostne značilnosti, ki vplivajo predvsem na interakcijo med 

posameznikom in neugodnim dogajanjem: starost, spol, dedni dejavniki, temperament, 

sposobnost reševanja življenjskih nalog, kognitivni stil in inteligentnost, ki je prav tako 

pomembna pri reševanju problemov. Za Lazarusa in S. Folkman (1984, v Slivar, 2003) je 

spoprijemanje odvisno od sekundarne ocene – na oceno vplivajo lastnosti osebnosti in okolja 

ter virov, ki so posamezniku na voljo, oziroma ovir, ki preprečujejo uporabo virov.  

Vire delita v dve skupini:  

1. lastnosti osebnosti:  

• zdravje in energija,  

• pozitivna prepričanja,  

• spretnosti reševanja problemov,  

• socialne veščine;  
 

2. lastnosti okolja:  

• socialna podpora,  

• materialni viri.  
  

Med dejavnike, ki ovirajo uporabo virov za spoprijemanje, prištevata zgoraj omenjena avtorja 

dejavnike osebnosti in dejavnike okolja. Poleg teh dveh dejavnikov lahko predstavlja oviro 

tudi obseg grožnje (močnejše in nevarnejše so grožnje, bolj primitivne in regresivne oblike 

spoprijemanja bodo uporabljene, usmerjene na uravnavanje čustev; in manj problemsko 

usmerjene strategije).   

Maja Godec  22 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 

Ovire, ki izhajajo iz osebnosti, so povezane z internalizacijo kulturnih vrednot in stališč.  

Dejavnike, ki vplivajo na procese spoprijemanja s stresom, lahko združimo v tri večje skupine 

(Musek, 1993):  

1. Osebnostne lastnosti:  

• čustvena stabilnost (moč Jaza; anksioznost),  

• nagnjenost k depresivnosti in naučena nemoč,  

• občutje nadzora in kompetentnosti,  

• naučeni slogi soočanja s stresom in obrambnega reagiranja,  

• empatija, zmožnost vživljanja in sočustvovanja,  

• altruizem, pripravljenost pomagati,  

• značilnosti medosebnega obnašanja,  

• sposobnosti, znanje, veščine,  

• zdravstveno stanje.  

  
2. Prehodne osebne značilnosti:  

• razpoloženja,  

• čustvena stanja,  

• vloge,  

• možnost ventiliranja in izpovedovanja negativnih občutij,  

• ocene in presoje obremenjujoče situacije.   

 

3. Situacijski in drugi znaki:  

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

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

možnosti),  

• stopnja empatije in altruizma pri drugih osebah.  
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Stres ne določa tisto, kar ga povzroča, ampak človekova reakcija na ta vzrok – stresor. 

Dovzetnost za stres je pomembno odvisna od posameznikovih osebnostnih lastnosti in 

sposobnosti (Levovnik, 2014). Obseg stresa je odvisen od individualne sposobnosti soočanja s 

stresom.  

Vseh stresorjev zagotovo ne moremo nikoli popolnoma odstraniti. Določena stopnja stresa bo 

vedno prisotna v našem življenju.  

 

Predlogi, s katerimi lahko obvladujemo oziroma minimaliziramo stopnjo stresa v našem 

življenju, so (Looker in Gregson, 1993): 

1. Spreminjanje zahtev 

- zmanjševanje zahtev: upoštevati življenjske preizkušnje, naučiti se moramo reči »ne«, 

organizacija življenja, določiti naloge, ki imajo prednost, zastavljati si realne cilje, izogibati se 

perfekcionizmu, razporediti odgovornost, poiskati službo, ki ustreza naši osebnosti, povečati 

svojo učinkovitost; 

- povečati zahteve: najti ustrezno razvedrilo, evalvirati delovno mesto in položaj, obiskovati 

tečaje, sodelovati kot prostovoljci. 

2. Sproščanje: napolniti si »baterije«, sprostiti se med vsakdanjimi opravki, pravilno dihati, 

izvajati  mišično sproščanje, vaditi meditacijo. 

3. Sprememba življenjskega sloga: uravnotežiti prehrano, zmanjševanje uživanja kofeina, ne 

zlorabljati alkohola in drog, telesna vadba, vzdrževanje želene telesne teže, dovolj spanja. 

4. Izboljšanje značajskih potez: krepitev samospoštovanja in razvijati pozitivno 

samospoštovanje, naučiti se biti odločen, znati se smejati in razvijati smisel za humor. 

 

Stres lahko povzročajo dejavniki na nivoju posameznika, širšega okolja ali same značilnosti 

delovnega okolja.  
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2. 2 STRES NA DELOVNEM MESTU  
 

Stres, ki se pojavlja na delovnem mestu ali v zvezi z delom, imenujemo poklicni stres 

oziroma stres v zvezi z delom. Delovno mesto je velik vir možnih stresogenih dejavnikov: 

delo samo, plačilo, motena komunikacija po vertikali in/ali horizontali, izpostavljenost mrazu, 

vročini, hrupu, kemikalijam, strupom. »Stres na delovnem mestu se pojavi, kadar zahteve 

delovnega okolja presegajo sposobnosti zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo.« (Meško, 

2011, str. 12) 

Stres postaja zelo velik problem delovnega sveta. M. Meško (prav tam) pravi, da ne prizadene 

samo posameznika, zaposlenega v podjetju, ampak celotno organizacijo. Če je velika 

odsotnost z delovnega mesta, fluktuacija kadra, slabi medosebni odnosi, sta dosežena nižja 

kakovost in slab zgled.  

 

Če je človek v svojem poklicu občasno obremenjen s stresom, in takšnih poklicev je veliko, 

se zmanjša prilagodljivost organizma in se lahko pojavijo tudi takšni stresni dejavniki, ki jih 

je organizem do tedaj držal v ravnotežju. Posledica tega je bolezen. Najpogosteje se znajdejo 

v stresni situaciji malenkostni, občutljivi ljudje, ki na vsak način želijo priti v ospredje. 

Vodilni ljudje so bistveno manj ogroženi. Ti so v glavnem svoj cilj že dosegli in sedaj drugim 

odrejajo s stresom obremenjene obveznosti (Lindemann, 1997). 

 

Za preprečevanje stresa na delovnem mestu morajo biti v organizacijah pozorni na 

načrtovanje delovnega časa, zaposlenim morajo omogočiti sodelovanje pri odločitvah in 

ukrepih, ki so vezani na njihovo delovno mesto, delitev dela mora biti skladna z znanji in 

sposobnostmi posameznika. Dolžnosti delodajalcev pa so preprečiti stres v organizaciji, 

oceniti tveganje za nastanek stresa in s tem odkriti pritiske (prav tam). 

Stres na delovnem mestu se pogosto pojavi, kadar zahteve delovnega okolja presegajo 

sposobnosti zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo. 

Stres na delovnem mestu postaja vse večji problem. Čustveni in duševni pritiski ter šoki 

povzročajo bolezni in so posledica kratkotrajnega stresnega vpliva ali dolgotrajne 

izpostavljenosti stresnim okoliščinam na delovnem mestu (Kavšek in Klemenčič, 2009). 
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Delo je zelo pomemben del življenja vsakega človeka. Nudi številne možnosti socialnih 

interakcij in osebnostne rasti. Vpliva na samopodobo in občutek lastne vrednosti (Meško, 

2011). Odrasli preživijo na delovnem mestu vsaj tretjino svojega življenja, zato je delovno 

okolje eno pomembnejših življenjskih okolij (Selič, 1999). 

S. Treven (2005) pravi, da se dejavnike stresa najde v delovnem okolju in zunaj njega, odvisni 

pa so predvsem od individualnih razlik. Navaja naslednje dejavnike stresa v delovnem okolju: 

- vrsta zaposlitve;  

- razmejitev med delom in nedelom; 

- konflikt vlog zaposlenega v delovnem okolju; 

- negotovost vloge; 

- prevelika ali premajhna obremenjenost; 

- odgovornost za druge zaposlene; 

- organizacijski dejavniki; 

- nadlegovanje na delovnem mestu; 

- delovne razmere.  

 

Stres je odvisen predvsem od delovnega mesta in od organizacije, v kateri je posameznik 

zaposlen.  

Stres na delovnem mestu predstavlja zelo resen problem, pri katerem večkrat prihaja do 

predstav, da ga težko definiramo in nadzorujemo (Cox in Gonzales, 2002, v Meško, 2011). 

 

K stresu so najbolj izpostavljeni ambiciozni in zaskrbljeni tipi osebnosti, medtem ko so 

brezskrbni in mirni najmanj izpostavljeni stresu in s tem tudi izgorevanju (Horvat, 1998). 

Določena obremenitev je lahko za nekoga stresna, za drugega pa ne. Stres lahko obvladamo z 

oblikovanjem svojih stališč in vedenja. Konfliktne situacije lahko preprečimo s kompromisi, 

prilagajanjem in dogovarjanjem. Možina (1998) pa pravi, da je nagnjenost k stresu zlasti 

pogosta pri ljudeh z veliko delovno vnemo, stalno napetostjo in nestrpnostjo in pri ljudeh, ki 

delajo pod nenehnim pritiskom. 
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Stres na delovnem mestu je hkrati povezan s stresnimi dogodki v zasebnem življenju, zato ju 

je treba obravnavati skupaj (prav tam). Raziskava Eurostat v letu 2004 je pokazala, da smo 

Slovenci zelo nezadovoljni z razmerami na delovnem mestu. Stres povzročajo naslednji 

dejavniki: slaba organizacija dela, pomanjkljive informacije, nepoznavanje svoje vloge in 

odgovornosti, nezmožnost vpliva na svoje delo, fizične obremenitve in prostorska omejenost, 

monotonija in enoličnost (tipkovnica, tekoči trak, blagajna), nizko zahtevna dela pri visoki 

poklicni kvalifikaciji, nočno delo in delo s strankami. Obenem pa je na delovnem mestu vse 

več negotovosti, saj ni več stabilnih poklicev, ogromno je fleksibilnih oblik zaposlitev (delo 

za določen čas, delo za skrajšani delovni čas …) in vsak lahko kadarkoli ostane brez službe. 

To vodi v stisko, izgubo volje in delovnih idealov. 

Stres na delovnem mestu prizadene 28 % zaposlenih v EU (Strmečki, 2011), v Sloveniji pa 

kar 45 %  (Lunežnik in Tement, 2011). V Sloveniji je leta 2007 45,6 % zaposlenih menilo, da 

je njihovo zdravje ogroženo zaradi dela, da delo vpliva na zdravje, je menilo 62,3 % 

zaposlenih. V letu 2008 so bili ljudje z dela zaradi bolniškega staleža odstotni 15,5 dni (prav 

tam). 

 

Danes je poklicni stres prepoznan kot eden izmed pomembnih neposrednih in posrednih 

vzrokov za nezadovoljstvo z delom, anksioznost, depresivno razpoloženje, srčno žilne bolezni 

itd. 

 

Na povečevanje zanimanja za poklicni stres je pomembno vplival podatek o stroških 

gospodarstva zaradi negativnih učinkov stresa. V ZDA ocenjujejo, da  njihovo gospodarstvo 

zaradi stresa na delovnem mestu v enem letu izgubi od 50 do 75 milijard dolarjev. Študija iz 

leta 1990 omenja škodo zaradi stresa v višini približno 150 milijard dolarjev letno. Podobne 

ugotovitve veljajo tudi za članice EU, pri katerih so ocenili škodo zaradi stresa v višini pet do 

deset odstotkov bruto družbenega proizvoda letno (Cooper, 2000). Lauc, Dumić in Flögel  

(1999) pa navajajo, da je ocenjena škoda, ki jo trpi ameriška industrija – zaradi stresa in s 

stresom povezanih bolezni delavcev, med 150 in 300 milijard dolarjev letno.  
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Prav delovno mesto predstavlja velik vir negativnega stresa, ki ga doživimo. Palmer, Cooper 

in Thomas (2010) v modelu stresa na delovnem mestu celovito predstavijo potencialne 

nevarnosti za nastanek stresa, ki delujejo na zaposlene, individualne in organizacijske 

simptome stresa ter negativne posledice stresa in ceno za organizacije, ki jo prinaša stres na 

delovnem mestu.  

 

 

 

Slika 4: Model stresa na delovnem mestu (Palmer in Cooper, 2010, str.28 ) 

 

 

2. 2. 1 DEJAVNIKI STRESA V DELOVNEM OKOLJU 
 

Battison (1999) navaja naslednje dejavnike: 

- napeti odnosi s sodelavci; 

- postavljanje nerazumnih delovnih zahtev; 

- večkrat preverjen potek našega dela; 

- sprejemanje odločitev v afektu; 

- neurejeno delovno mesto; 

- neudoben delovni prostor; 

- izpostavljenost predirljivim zvokom in bleščanju računalnika; 

- nimamo zasebnosti; 
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- odrezani smo od sodelavcev; 
- delamo v več izmenah in dolgo brez odmora; 

- nadrejeni nam nalagajo nepotrebna opravila; 

- naše delo ni varno; 

- bojimo se novosti; 

- naše sposobnosti so premalo upoštevane; 

- naše delo je površno opravljeno; 

- težko usklajujemo delo in zasebne obveznosti; 

- smo žrtve raznih predsodkov, nestrpnosti ali spolnega nadlegovanja; 

- zatirajo nas ali ustrahujejo.  

 

2. 2. 1. 1 Individualni vzroki stresa v delovnem okolju  
 

To so tisti vzroki, ki izhajajo iz posameznika in so vezani na delo, ki ga posameznik opravlja. 

Vzrok stresa je lahko delo samo, torej kar delamo vsak dan. Nekatero delo je težje kot drugo 

ali pa si mnogi izberejo poklic, ki ne ustreza njihovemu karakterju. Določeni poklici so veliko 

bolj izpostavljeni stresu kot drugi. Najbolj stresni poklici so: managerji, kirurgi, piloti, 

socialni delavci, zdravstveni delavci … Sem spadajo tudi poklici, ki so vezani na delo z 

osebami z motnjami v duševnem razvoju, delo z zaporniki, poklici terapevtov, učitelji, 

vodstveni delavci (Bahtijarević Šiber, 1999).  Novejši viri pa navajajo, da so danes stresni 

prav vsi poklici in ne samo tisti, pri katerih delaš z ljudmi. 

 

Pomembno je tudi, na katerem delovnem mestu si zaposlen. Vzrok za stres predstavlja tudi 

delo na delovnem mestu, ki posamezniku ne ponuja možnosti napredovanja, gradnje kariere 

ali na strah pred izgubo zaposlitve.  

Tako velika kot premajhna obremenjenost z delom povzročata stres. Potrebna je določena 

stopnja vzpodbud za optimalno delovanje zaposlenih. Pri optimalni stopnji se počutimo 

kreativno, mirno in zelo motivirano, da dobro opravimo svoje delo. Ko stopnja vzpodbud 

preseže naše zmožnosti, da izpolnimo zahteve, se pojavi občutek izgorevanja (prav tam). 

Stres povzroča tudi povečana količina dela oziroma opravljanje nadur, ki niso vedno plačane. 

Delovna obremenjenost, ki izhaja iz dolgotrajnega dela, vodi v negativni stres, kadar zahteve 

presegajo sposobnosti pričakovanja posameznika (Siussi Podergajs, 2008).  
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2. 2. 1. 2 Skupinski vzroki stresa v delovnem okolju 
 

Te vzroke pogosto imenujemo tudi interpersonalni vzroki, saj jih povezujemo z 

medčloveškimi odnosi, iz katerih tudi izvirajo. Vzrok stresa v podjetjih so slabi odnosi z 

nadrejenim in sodelavci. Velikokrat ljudje zaradi pritiska, ki ga doživljajo v takih situacijah, 

menjajo službo, četudi gre za slabše delovno mesto. Predvsem odnos nadrejenih do 

podrejenih je v današnjem času eden izmed najpogostejših stresorjev za zaposlene 

(Bahtijarević, Šiber, 1999).  

 

2. 2. 1. 3 Organizacijski vzroki stresa v delovnem okolju 
 

V velikih organizacijah je delo težje organizirati. Veliko je zaposlenih, ki se med seboj ne 

poznajo, kar otežuje medsebojno sodelovanje, pomoč in komuniciranje. Tudi v majhnih 

podjetjih so slabe strani. Večji je nadzor nad zaposlenimi in večji so tudi pritiski, saj je delo 

razdeljeno med malo ljudi.  

 

 

2. 2. 2 TRPINČENJE NA DELOVNEM MESTU – MOBING 
 

D. Lešnik Mugnaioni (2016) piše o tem, da Zakon o delovnih razmerjih (2013) 

definira trpinčenje na delovnem mestu kot »vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje 

vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim 

delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom«. 

 

Gre torej za sovražno in neetično komunikacijo, katere cilj je praviloma odstranitev delavca  z 

delovnega mesta. Največkrat gre za verbalno, psihično in čustveno nasilje ter škodovanje 

kariernemu razvoju, včasih pa trpinčenje preraste v spolno nadlegovanje, grožnje s fizičnim 

obračunavanjem in povzročanje materialne škode žrtvi. 

 

Na Švedskem je Leymann že leta 1984 opredelil to vrsto nasilja kot mobing. Pri svojem delu 

je namreč zaznal, da se trpinčenju sodelavca pogosto pridruži večja skupina zaposlenih (mob), 

ki namerno ter kontinuirano usmerja sovražnost zoper sodelavca ali sodelavko s ciljem 

izničenja njegovega dostojanstva in odstranitve z delovnega mesta. 

Največkrat trpinči nadrejena oseba, ki s tem zlorabi svojo položajno moč, poznamo pa tudi 

trpinčenje med hierarhično enakimi sodelavci in tudi trpinčenje vodij (prav tam).   
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Najbolj pogosta nasilna dejanja pri mobingu so (prav tam): 

žalitve in poniževanja, šikaniranje, grdo, neetično ravnanje, kršenje pravic zaposlenim, napadi 

na osebno dostojanstvo in integriteto zaposlenih, razvrednotenje dela, nenehno kritiziranje, 

kričanje, agresivna komunikacija, besedne, pisne in/ali neverbalne grožnje, zlonamerne 

govorice in širjenje laži, posmehovanje zasebnemu življenju, stalno prekinjanje pri 

komunikaciji, zmanjševanje možnosti, da bi se zaposleni lahko profesionalno izkazali, 

napredovali, namigovanja o duševni bolezni, za zaposlene ni pravega dela ali se jim daje manj 

pomembno, neustrezno delo, sistematično prekomerno nalaganje dela in zadolžitev, 

diskriminacija, spolno nadlegovanje, ogrožanje varnosti ali varnosti družine zaposlenih … 

 

Vsako nasilje poškoduje, če pa traja dolgo časa in je sistematično, pa so posledice 

trajne. Posledice mobinga se najprej in najbolj radikalno pokažejo na zdravju oškodovane 

osebe ter njenemu kariernemu razvoju. Posledično velikokrat razpadejo njihove družine in 

socialne mreže, sledi socialna izolacija, poslabšanje duševnega zdravja in na koncu praviloma 

pride do izgona z delovnega mesta. 

 

Odgovornost za mobing 

Odgovornost za trpinčenje je v celoti na povzročiteljih in tudi na managementu organizacije, 

ki zazna probleme v odnosih med zaposlenimi, a kljub temu dopušča in tolerira agresivno 

komunikacijo, diskriminatorno klimo in nasilje. 

 

Odziv žrtev na mobing 

Žrtve se na mobing različno odzivajo, saj na to vplivajo njihove psihološke strukture 

osebnosti, znanje in veščine, izkušnje, sposobnosti reševanja konfliktov in iskanja pomoči, 

socialne mreže itd. Vse to odločilno vpliva na to, kako bo žrtev odreagirala, ali si bo znala 

pomagati, kako hitro bo prepoznala uničujočo dinamiko trpinčenja, bo poiskala pomoč znotraj 

in zunaj organizacije, bo o mobingu upala javno spregovoriti, bo iskala zavezništva v 

kolektivu, bo zmogla obvladovati čustva strahu, krivde in sramu, ki vedno spremljajo 

izkušnjo z nasiljem … 

Pri dolgotrajnem nasilju v medosebnih odnosih velja eno pravilo: žrtev mora zavzeti aktivno 

vlogo in ukrepati ter s tem onemogočiti nadzor, ki ga nad njo izvaja povzročitelj nasilja. 

Svojo energijo, ki jo je doslej žrtev vlagala v strategije vsakodnevnega preživetja v nasilnem 

odnosu, mora usmeriti v strategije izhoda iz nasilja (prav tam).  
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Tabela 4: Prikaz posledic nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu za posameznika, 

ostale zaposlene in za delovno organizacijo oziroma podjetje (Arnšek, 2016, str. 14 in 15) 

  
POSLEDICE  ZA  
POSAMEZNIKA 

POSLEDICE  ZA  SODELAVCE POSLEDICE  ZA  
ORGANIZACIJO 

- motnje koncentracije in 
spomina, 

- nastop miselnih  
       avtomatizmov,  
-  strah pred 
neuspehom,  
- napadi panike,  
- motnje spanja,  
- razdražljivost, 
- nejevoljnost,  
- izčrpanost,  
- upadanje delovne in 

osebne samozavesti,  
- motnje socialnih stikov -

postopna socialna 
izključenost,  

- želodčne bolečine,  
- bolečine v hrbtenici,  
- glavoboli,  
- težnja po neopaznosti,  
- kriza osebnosti,  
- nevroza,  
- depresija,  
- oslabelost imunskega  

sistema,  
- tvorba malignih        

tumorjev,  
- samomorilno vedenje. 

 
- nelagodno počutje na 

delovnem mestu,  
- občutek krivde,  
- strah pred posledicami, če 

bi pomagali tarči 
nadlegovanja in  
trpinčenja,  

- strah, da sami postanejo 
žrtve nadlegovanja in 
trpinčenja,  

- razpadanje delovnih 
struktur in sodelovanja. 
 

  
- slabšanje delovne klime,  
- ni pogojev za timsko        

delo,  
- zmanjševanje 

produktivnosti,  
- zmanjšanje delovne 

motivacije,  
- zmanjšanje inovativnosti,  
- zmanjšanje poslovnega 

ugleda,  
- višanje stopnje        

fluktuacije, 
- višanje stopnje 

absentizma, 
- visoki stroški        

odškodnin, odpravnin,        
pravnih postopkov,  

- manjši dobički, 
- večji stroški         

poslovanja.  

 

Poudariti je treba, da do stresa na delovnem mestu prihaja tudi v povezavi s stresnimi 

dogodki v zasebnem življenju. Zaradi tega stresa ne moremo obravnavati le z vidika dela, 

ampak moramo v obravnavo stresa na delovnem mestu vključiti tudi komponente izven dela 

in v zasebnem življenju (Božič, 2003). 
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Preobremenjenost z delom je povezana s stresnimi pokazatelji, kot so pretirano pitje 

alkohola, nizka motivacija za delo, nizka samopodoba (Hafner, 1993). Fiziološke 

obremenitve, kot so prekomeren hrup, vročina, vibracije ali delo z nevarnimi substancami, 

lahko povzročijo velik stres ali pa povzročijo, da so zaposleni bolj občutljivi za druge 

stresorje pri delu. 

 

2. 2. 3 POSLEDICE STRESA NA DELOVNEM MESTU  
 

Stres in preobremenjenost zmanjšujeta celotno in normalno delovanje zaposlenih. Posledice 

se odražajo v zmanjšanju učinkovitosti pri delu in v stroških poslovanja. 

Stres je »nalezljiv« in lahko prizadene ogromno ljudi v določeni organizaciji. Vsak, ki zaradi 

stresa dela ne opravlja tako, kot bi moral, »prenaša« stres na sodelavce, nadrejene in na 

uporabnike, s katerimi dela. To pa ni dobro za delo z občutljivo populacijo  (Višaticki, 2014).  

  

Simptomi stresa na ravni organizacije:  

• vpliv na sodelavce – izostajanje z dela, disciplinske težave, slaba komunikacija, 

konflikti med vodstvom in zaposlenimi, izolacija,  

• vpliv na uspešnost – zmanjšana storilnost ali kakovost izobraževanja, slabo 

odločanje, napake in nezgode pri delu,  

• vpliv na stroške – povečani stroški za nadomestila in zdravstveno varstvo. 
 

Posledice prisotnosti stresa na delovnem mestu, ki jih občutijo organizacije, je naraščanje 

stroškov absentizma, zmanjšanje zanimanja za delo, upad produktivnosti in učinkovitosti, 

prezgodnje upokojitve, nadomeščanje, sodni stroški, izpad dohodka ter izguba dobrega imena 

in ugleda (Hoel, Sparks in Cooper, 2001).  

Karoshi – smrt zaradi stresa 

Posledica prevelike izpostavljenosti stresu je lahko tudi smrt. Na Japonski poznajo uradno 

priznani pojav, ki povzroči smrt zaradi stresa, ki ga povzroči preveč dela. Ta pojav se imenuje 

karoshi: »karo« (prenaporno, dodatno delo) in beseda »shi« (smrt). Leta 1997 so opredelili, da 

je smrt zaradi dela posledica samo, če je zaposleni v zadnjih 24 urah delal neprestano ali če je 

delal najmanj 16 ur dnevno zadnjih sedem dni pred smrtjo (Meško, 2011). 
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2. 3 IZGORELOST 

 

Mnogi, ki izgorelosti ne poznajo, jo enačijo s stresom na delovnem mestu, depresijo ali pa 

menijo, da gre za utrujenost. Dokazano je, da je stres pomemben dejavnik pri izgorelosti, 

vseeno pa teh dveh pojmov ne smemo enačiti. Y. Gold in Roth (1993) ločita bistvene razlike 

med stresom in izgorelostjo. Pri stresu gre za neravnotežje med intelektualnim, čustvenim in 

fizičnim stanjem. Odraža se v fizičnih in čustvenih reakcijah, ki so lahko pozitivne ali 

negativne. Stres lahko traja daljše ali krajše obdobje. Pri izgorevanju pa ima oseba stalno 

občutek razočaranja in da ne uresničuje svojih pričakovanj in potreb. Izgorela oseba ima 

psihične in fizične simptome, ki zmanjšujejo samozavest. 

Ljudje, ki so pod stresom, se v trenutku, ko stres mine, počutijo bolje. Na drugi strani pa 

izgoreli posamezniki ne vidijo rešitve, nimajo upanja, so brez motivacije. Najbolj očitna 

razlika pa je  ta, da se posamezniki, ki so pod stresom, tega zavedajo, izgoreli pa ne.  

Lahko bi rekli, da je izgorelost zadnja faza neuspešnega reševanja stresnih situacij.  

Maja Godec  34 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 

Tabela 5 : Primerjava med značilnostmi stresa in izgorelosti  

(Rakovec Felser, 2011, str. 580) 

STRES IZGORELOST 

preokupiranost izčrpanost 

sproži močne čustvene reakcije  čustva postanejo otopela, ravnodušnost 

najprej privede do posledic na telesni ravni najprej privede do posledic na čustveni ravni 

vpliva na zmanjšanje telesne energije vpliva na zmanjšanje motivacije in zavzetosti 

proizvaja razkroj proizvaja nehumane in brezčutne odnose do 

klientov 

sproži občutek nujnosti in hiperaktivnosti sproži občutek nemoči, izgube idealov in 

upanja 

povzroči nastanek panike, fobije, strahov povzroči nastanek paranoje, depersonalizacije 

in odcepitve 

deluje takoj in opazimo posledice deluje na dolgi rok in posledic se ne zavemo 

takoj (povzroči slabšo kvaliteto življenja) 

 

Stres povzroči preokupiranost in sproži močne čustvene reakcije. Najprej privede do posledic 

na telesni ravni in vpliva na zmanjšanje telesne energije. Deluje takoj, saj sproži občutka 

nujnosti in hiperaktivnosti. Povzroči lahko nastanek panike, fobije in strahov ter proizvede 

razkroj. Na drugi strani pa izgorelost povzroči izčrpanost. Najprej privede do posledic na 

čustveni ravni, saj čustva postanejo otopela, posameznik pa ravnodušen. Sproži lahko 

nehumane in brezčutne odnose do klientov in občutek nemoči, izgube idealov in upanja. 

Deluje na dolgi rok ter vpliva na zmanjšanje motivacije in zavzetosti. Posledic se običajno ne 

zavemo takoj, povzročijo pa depersonalizacijo in slabšo kvaliteto življenja. 

Izgorelost se pojavlja kot posledica prevelike izpostavljenosti stresu. Izgorevanje na 

delovnem mestu ima tri poglavitne razsežnosti: neučinkovitost, izčrpanost in cinizem. 

Povzroča zmanjšano produktivnost, izčrpanost, razdražljivost in nedružabnost. Višja je pri 

ljudeh, ki imajo majhno možnost napredovanja. Žrtve izgorelosti so tudi deloholiki, ki se 

preveč ženejo za delom in ne čutijo potrebe po družabnem življenju (Kavšek in Klemenčič, 

2009).  
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»Izgorelost je najpogostejša običajno med zaposlenimi v izobraževanju in zdravstvenimi 

delavci ter delavci na področju sociale, vendar se seli tudi v druge sektorje.« (Strmečki, 2011, 

str. 11) 

Evropske raziskave kažejo različne stopnje izgorelosti med delovno populacijo: od 1 do 10 % 

jih izraža močno izgorelost, enako velja za Slovenijo. 20 % jih kaže začetne znake izgorelosti, 

15 % jih je izčrpanih, 5 % se jih zlomi in so na dolgotrajni bolniški. 

Pri ženskah je pogostejša v mlajši in zreli dobi (skrb za druge), za moške pa v srednji dobi. 

Kar 54 % zaposlenih v Sloveniji pravi, da so večkrat mesečno preutrujeni, da bi opravljali 

gospodinjska opravila in druge družinske obveznosti. Podobno je tudi v EU (prav tam). 

 

2. 3. 1 DEFINICIJE IZGORELOSTI 
 

Pojem izgorevanja je prvi uporabil Freudenberger, ki je delal kot supervizor pri socialnih 

delavcih. Pogosto je pri vestnih in angažiranih delavcih zasledil izčrpanost in utrujenost. 

Postali so razdražljivi, neprijazni in celo zahrbtni do svojih kolegov. Bili so tudi negativni in 

cinični do lastnega dela. Odnos do kolegov in klientov je postal sarkastičen (Büssing in 

Perrar, 1992). 

 

Izgorelost je stanje izčrpanosti ali frustriranosti kot posledica načina življenja ali odnosov, ki 

nudijo pričakovane nagrade (Mikuš Kos, 1990). 

T. Penko (1994) meni, da je izgorelost specifičen sindrom, ki nastane kot posledica daljše 

izpostavljenosti stresu na delovnem mestu in je značilen predvsem za poklice, za katere je 

značilno obsežno delo z ljudmi. 

Kneževič (1997) pravi, da so izvori izgorevanja socialni (odnos z družino in sodelavci), 

notranji (individualne značilnosti posameznika, pričakovanja, motivacija …) in organizacijski 

(preobremenjenost, pritisk). 

Izgorelost nastane kot posledica frustracij, povezanih z delom, ki nastajajo ob dejansko ali 

navidezno nerešljivih problemih, spremlja jo izguba občutka nadzora nad svojim življenjem 

(Zdovc, 1998). 
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Maslach in Leiter (2002) opisujeta multidimenzionalno koncepcijo izgorevanja, ki vsebuje 

naslednje komponente: 

- somatsko (večja nagnjenost k boleznim, utrujenosti, povečana želja po nevarnih        

substancah …); 

- emocionalno (brezvoljnost, pobitost …); 

- psihično (izguba samospoštovanja, nezadovoljstvo z delom …). 

Brus in Jurčević (2008) opisujeta izgorelost kot stanje skrajne psihofizične in čustvene 

izčrpanosti, ki nastane zaradi predolge in preveč intenzivne izpostavljenosti stresu. 

Izgorevanje prizadene predvsem tiste ljudi, ki so bili pred izgorelostjo uspešni, a so za dosego 

visokih rezultatov postavili svoje potrebe na zadnje mesto. Človek prezre svojo utrujenost in 

si naloži še več dela.  

Izgorelost ali »burnout sindrom« najkrajše opredelimo kot psihofizično in čustveno 

izčrpanost. Pogosto jo napačno izenačujemo s kroničnim stresom. Običajno doleti 

najučinkovitejše ljudi, ki izpolnjujejo pričakovanja drugih, ne pa tudi svojih lastnih potreb 

(Škoda Goričan, 2009). 

Pšeničny, A. (2011) meni, da je izgorelost končni zlom po dolgotrajnem deloholizmu, ki 

pa izhaja iz naših notranjih prisil, zlasti ko te sovpadejo z objektivno zunanjo situacijo. 

 

Izgorevanje na delovnem mestu je kazalec razhajanja med tem, česa so ljudje sposobni in kaj 

morajo delati. 

Raziskave so pokazale, da največ izgorelosti na delovnem mestu občutijo mladi zaposleni, ki 

so lahko z novimi zahtevami delovnega mesta preveč obremenjeni, v primerjavi med spoloma 

pa so se v novejših raziskavah pokazale nekatere razlike. Moški naj bi večkrat občutili 

občutke depersonalizacije in cinizma na delovnem mestu, ženske pa naj bi bile bolj dovzetne 

za občutke izčrpanosti. Pomemben faktor na doživljanje izgorelosti pa naj bi bil tudi zakonski 

stan, saj so poročeni kazali manj dovzetnosti za doživljanje izgorelosti, najverjetneje zaradi 

višje socialne opore (Maslach, Schaufeli in Leiter 2001). Ker je občutek izčrpanosti prvi 

simptom izgorelosti, raziskovalci menijo, da bi bilo dobro preventivo usmeriti predvsem na 

stresorje, ki sprožijo takšne občutke.  
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Proces izgorevanja ima tri stopnje (Flajžer, 2008): 

1. stopnja so nenavadni pritiski, nesorazmerja med zahtevami delovnega okolja in 

možnostmi delavca, da tem zahtevam ugodi; 

2. stopnja je takojšnja, kratka čustvena reakcija na pritiske in nesorazmerja, ki se kažejo 

v čustvih strahu, napetosti, utrujenosti, zavrtosti; 

3. stopnja  je  množica  nekih  uravnav,  prilagoditev  in  vedenjskih  sprememb,  kot  je 

tendenca, da dijaka obravnavaš z distanco in na mehaničen način. 

 

Bilban in  A. Pšeničny (2007) pa pravita, da je sindrom izgorelosti kumulativen proces in se 

razvije postopno v daljšem časovnem obdobju.  

Bilban (2006) navaja štiri faze izgorelosti: 

1. Faza velikega delovnega navdušenja: Prevladuje izrazita potreba po potrjevanju, zato 

posameznik v doseganje ciljev vlaga velik trud. To pripelje do utrujenosti in posledično 

do upada delovne učinkovitosti. 

2. Faza stagnacije: Narašča frustriranost, ker vloženemu trudu ne sledi pričakovana 

nagrada. Ob tem se pojavlja dvom o lastni kompetentnosti, negotovost pri delu, 

preutrujenost, nezadovoljstvo, kronična anksioznost, motnje koncentracije. 

Motiviranost za delo upada, pojavljajo se tudi telesne težave in psihosomatske bolezni 

(glavoboli, dispneja – težko dihanje, motnje srčnega ritma, zvišan krvni tlak, motnje 

prebave, spanja, prehranjevanja). Zaradi zmanjšane odpornosti so pogostejša maligna 

obolenja, kronična utrujenost pa povečuje tudi izpostavljenost nezgodam in 

poškodbam. Posameznik te težave dolgo zanemarja in jih doživlja kot moteče elemente 

pri izpolnitvi delovnih zahtev. Zaradi tega se distancira od drugih vsebin življenja 

(druženje, hobiji). Ker nima časa in energije za vzdrževanje medosebnih odnosov, 

narašča nestrpnost do ljudi, nastajajo motnje v komunikaciji in prihaja do socialne 

izoliranosti. 

3. Faza socialne izolacije: Tu se že pokaže depersonalizacija. Posameznik izgubi stik z 

notranjim svetom, v stikih z drugimi pa empatijo zamenjajo brezosebni odnos, 

nestrpnost in cinizem. Prihaja tudi do vedenjskih odklonov, kar še bolj ruši odnose s 

sodelavci in strankami. Depersonalizacija poglablja občutek notranje praznine, ki jo 

posameznik poskuša zapolniti z zlorabo alkohola in psihoaktivnih zdravil. To povzroča  
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še dodaten upad storilnosti in veča pritiske delodajalca. Posledice so lahko tudi izgube 

prijateljev in razdor zakona. 

4. Faza apatije oziroma skrajna izgorelost: Tu se že jasno pokaže depresivnost s 

samomorilnimi mislimi. 

Isti avtor (2007) trdi, da je poklicne izgorelosti čedalje več. Sindrom izgorelosti ne prizanese 

nikomur, najbolj pa so izpostavljeni tisti, ki delajo z ljudmi, in tisti, ki so pri delu najbolj 

uspešni.  

Manj pa izgorevajo tisti, katerih temeljne potrebe so zadovoljene in ki so zadovoljni s svojim 

življenjem. Tisti, ki se zavoljo tega, da izpolnijo pričakovanja drugih, odpovedujejo 

zadovoljevanju lastnih potreb, bodo po vsej verjetnosti izgoreli (Pšeničny, 2007). 

2. 3. 2 POKLICNA IZGORELOST 
 

Pojem poklicna izgorelost se uporablja za tako imenovano »prikrito težavo«, ki se pogosto 

pojavlja pri strokovnih delavcih v vseh službah nudenja pomoči (vedno pogosteje pa tudi v 

drugih poklicih in vpliva tako na strokovnjake kot tudi na celotno delovanje službe) (Maslach 

in Leiter, 2002). Izgorelost se nanaša na posebno čustveno in vedenjsko stanje, ki lahko resno 

ogroža učinkovitost njihovega dela in uspešnost teh služb nasploh. Žal te vrste težav običajno 

niso deležne posebne človeške pozornosti, kaj šele strokovne. Znaki poklicne izgorelosti se 

neposredno prepletajo s samo organizacijo dela in služb, naravo dela in širšim okoljem ter 

vpletenostjo z družbenim razvojem. Na ta način je stanje pogosto zamegljeno, saj je pozornost 

reševanja problemov usmerjena predvsem na objektivne pogoje širšega okolja in 

organizacijske probleme služb pomoči. Ob tem pa se največkrat prezre obravnava samega 

problema izgorelosti, s katero se strokovni delavec največkrat sooča sam, brez prave podpore 

delovnega okolja in znanja o možnostih reševanja. Izgorelost pojmujemo zato kot sindrom, 

skupek različnih simptomov, ki se kažejo telesno in čustveno, predvsem pa na področju 

vedenja in mišljenja. Pravzaprav gre za eno izmed motenj v komunikaciji človeka z okoljem, 

ko se posameznik na izzive okolja odziva s hormoni namesto z možgansko skorjo (miselno), 

to je na prastar, za zrelega človeka neustrezen način. Do ustreznejših odločitev pride lahko le 

posameznik, ki funkcionira kot zdrava osebnost, ki zna prepoznati sebe in položaj, v katerem 

se je znašel (kontakt s seboj), ozavestiti dogajanje, presoditi možnosti (kontakt z okoljem) in 

se svobodno ter odgovorno odločiti za rešitev problema. To pa je človek, ki deluje celovito, s 

svojo materialno (telesno), energetsko (razumsko) in ustvarjalno (duhovno) dimenzijo hkrati 

(Ščuka, 1999b).   
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Pojav, ki ga opredeljujemo s pojmom poklicna izgorelost, lahko opredelimo tudi s pojmom 

izčrpanost ali izpraznjenost. Človek znake poklicne izgorelosti težje prepozna pri sebi kot pri 

drugih. V ozadju namreč deluje težnja po ohranitvi samospoštovanja, zaradi katere pripisuje 

svoje težave oz. notranji poklicni umik razmeram v svoji delovni in družbeni okolici, ne pa 

svojemu posebnemu notranjemu duševnemu stanju. Podobno velja tudi za strokovne službe, 

ki lahko vedno najdejo opravičilo za svojo nemoč, neučinkovitost ali celo resignacijo v 

družbenih okoliščinah, na katere nimajo vpliva. V času, ko je na pohodu »kriza«, je dobro biti 

posebej pozoren na stanje duha pri delavcih. Nekateri na ta opozorila reagirajo vzvišeno ali 

celo cinično, kot da je to osebni problem ali problem splošnega duhovnega ozračja v družbi 

(Brejc, 1994).   

 

Zaskrbljujoč je podatek, da ima vsak četrti Slovenec začetne znake izgorelosti in bi bilo treba 

vse psihodružbene dejavnike jemati resno, saj so posledice dolgotrajnega izpostavljanja stresu 

na delovnem mestu velike (Šubic, 2007).  

 

K izgorevanju so bolj nagnjeni posamezniki, ki so občutljivi, z veliko mero empatije, topli in 

zavzeti v odnosih do drugih, k ljudem orientirani idealisti, hkrati pa so notranje negotovi, z 

večjo mero anksioznosti, introvertiranosti, pretiranim entuziazmom in težnjo k čezmerni 

identifikaciji z drugimi. Sleherni posameznik ima svoj lastni vzorec znakov izgorevanja. 

(Brejc, 1994).  

 

Škrinjar (1996) navaja tri skupine vzrokov za izgorevanje, ki pa nikoli ne delujejo vsak zase, 

ampak so med seboj prepleteni:  

• socialni vzroki – odnos z družino, odnos s sodelavci,  

• notranji vzroki – individualne značilnosti posameznika, pričakovanja, 

motivacija, osebnost,  

2. organizacijski vzroki – preobremenjenost, povratne informacije, pritisk.  
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2. 3. 3 ZNAKI IZGORELOSTI 
 

Kolikor več stresnih situacij in obremenitev doživljamo, toliko več težav in s tem več 

sprememb v vedenju se bo pojavljalo.  

Na telesnem področju izgorelost pogosto povzroči naslednje znake: izbruh telesne izčrpanosti, 

kronične utrujenosti in številne psihosomatske motnje oziroma bolezni, kot so: nespečnost, 

želodčne in prebavne težave, glavoboli, bolečine po telesu, zlasti v križu in hrbtu, težave s 

srcem in dihanjem, upad energije in aktivnosti (Žnidarčič, 2010).   

 

V psihičnem in emocionalnem doživljanju izgorelih odkrivamo naslednje motnje: umik v 

medosebnih odnosih, kronično pritoževanje, neodločnost, osiromašenje čustvenega odnosa do 

ljudi, za katere delajo, žalost, obup, občutje nemoči, čustvena neodzivnost, izoliranost, 

distanciranost, znižan frustracijski prag, razdražljivost, nezadovoljstvo, tesnoba, bojazen, 

paranoidnost, neodločnost, jokavost, depresija. Težave v medosebnih odnosih: za vedenje na 

delu in v privatnem življenju je značilna nekorektnost, nestrpnost, nevljudnost, žaljivost, 

netolerantnost, konfliktnost.  

Znaki se kažejo na najrazličnejših področjih vsakdanjega življenja in so zato na začetku težko 

prepoznavni. Pojavljajo se namreč na področju telesnega delovanja, čustvenega doživljanja, 

vedenja ali na področju mišljenja. Od osebnostnih značilnosti in telesne konstitucije 

posameznika pa bo odvisno, na katerem od naštetih področij se bodo kazali v izrazitejši obliki 

(Ščuka, 1999a): 

 

• Telesni simptomi: 

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

- kronična utrujenost in izčrpanost ob najmanjšem naporu;  

- večja obolevnost, zlasti 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 na ožilju in srcu. 
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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 tistih, ki jih obravnavamo; 

- razdražljivost in večja nestrpnost do ljudi v službi in doma;  

- 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;  

- žaljiv ali nesramen odnos do sodelavcev. 
 

• Vedenjski simptomi: 

- izogibanje delovnim obveznostim, površnost;  

- naraščanje odsotnosti z dela, tudi neupravičene;  

- pogosti prepiri s sodelavci, naraščajoča sovražnost;  

- pogostnejši problemi v domačem okolju, prepiri;  

- zloraba pomirjeval, uspaval ali alkohola; 

- upad delovne vneme, zmanjšana delovne učinkovitost;  

- odpor do službe, sodelavcev in nadrejenih;   

- težnja po spremembi delovnega mesta; 

- opuščanja športnih, rekreacijskih ali kulturnih aktivnosti. 
  

• Simptomi na področju mišljenja:  

- slabša sposobnost koncentracije, pozabljivost;  

- izguba motivacije za ustvarjalno delo; 

- izogibanje novostim na delovnem mestu;  

- občutek neuspešnosti pri delu z varovanci;  

- destruktiven odnos do zahtev nadrejenih;   

- zmanjšana sposobnost za kritično presojo dogajanja v okolju;  

- pomanjkljiva samokritičnost, slabše uvidevanje;  

- zmanjšana miselna prožnost;  

- odpor do timskega dela in skupinske pripadnosti;  

- izogibanje pogovorom, sestankom, dogovarjanju; 

- zmanjšano samospoštovanje.   
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Lorger (2009) piše o tem, da se izguba privlačnosti opravljanja poklica pojavi takrat, ko 

postane delo, ki je človeka še pred leti izpopolnjevalo in veselilo, neprijetno, nepomembno, 

utrujajoče, zaposleni pa postaja vse bolj nezadovoljen. Do izgorelosti prihaja postopoma, ko 

se povečujejo razlike med potrebami zaposlenega in dolžnostmi, ki jih od njega zahteva 

služba. Znaki se kažejo kot upad pozitivnih občutkov in tudi občutka pripadnosti. Občutki 

prizadevnosti in učinkovitosti se spremenijo v izčrpanost. Nedoseganje ciljev zaradi 

preobremenjenosti pri posamezniku povzroča občutke zaskrbljenosti, strahu in frustracije, kar 

lahko privede do stanja izgorelosti.  

 
2. 3. 4 Možnost ukrepanja in delovanja pred izgorelostjo 

 

Za odpravljanje izgorelosti in razbremenjevanje stisk, ki jih doživljamo, poznamo preproste in 

kompleksnejše metode. Te so: samopomoč, spreminjanje delovnega okolja in pomoč različnih 

suportivnih skupin. Pomembno je, da problem izgorelosti poznamo in si končno vzamemo 

nekaj časa zase, čas za rekreacijo, športne aktivnosti, zabavo, hobije. Prosti čas običajno 

porabljamo neorganizirano. Izboljšati moramo kvaliteto odnosov v družini in med prijatelji, 

poskrbeti moramo za zdravo prehrano, dovolj počitka in spanja. Čim bolj se moramo izogibati 

stresnim situacijam v službi in doma, reducirati moramo stresne dejavnike, kolikor pač lahko 

vplivamo nanje. Postaviti si moramo realne cilje, narediti vrstni red prioritetnih nalog, narediti 

meje lastne odgovornosti in zmožnosti ter govoriti o svojih problemih. V službi moramo 

vzpostaviti dobre odnose z vsemi sodelavci in razvijati občutek pripadnosti kolektivu. 

Sodelavcem moramo priznati strokovno in človeško vrednost in jim dati vedeti, da jih 

cenimo. Pri opravljanju delovnih nalog jim moramo dati moralno podporo in jim pomagati, če 

nas prosijo za pomoč. Vzpostaviti moramo odprt odnos z nadrejenimi, z njimi definirati 

stvarna poklicna pričakovanja ter določiti časovno opredeljene cilje. Spremljati moramo nova 

znanja in se stalno izobraževati. Sami moramo oceniti, ali je za našo razbremenitev potrebna 

sprememba organizacije dela in jo tudi predlagati. Najboljši pristop za ublažitev izgorelosti pa 

je razvijanje močnega socialnega podpornega sistema. Sem sodijo družina, prijatelji, 

sodelavci pa tudi različne suportivne skupine za samopomoč (Zdovc, 1998).  

Treba je razlikovati tudi med depresijo in izgorelostjo. V marsičem sta povezani in ju pogosto 

težko ločimo. Nekateri zdravniki menijo, da izgorelost sploh ne obstaja, temveč da je to, kar 

imenujemo izgorelost, samo prikrita oblika depresije. Dejansko je veliko ljudi z izgorelostjo 

depresivnih in veliko depresivnih ljudi je izčrpanih in čutijo pomanjkanje volje.  
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Slika 5 : Izgorelost kot presek stresa, depresije in izčrpanosti (Schmiedel, 2011, str. 21) 

 

Izčrpanost in stres nista eno in isto, a imata skupen presek. Stres lahko vodi v izčrpanost in 

obratno. Enako velja za depresijo in izčrpanost ter za depresijo in stres. 

Vendar pa kljub vsem skupnim značilnostim in presekom izgorevanje in depresija nimata 

enakih bolezenskih slik. Če se pojavita izgorelost in izčrpanost, še ni nujno, da bo hkrati 

navzoče depresivno razpoloženje. Depresija je le posledica dolgo trajajoče izčrpanosti 

(Schmiedel, 2011). 

 

2. 3. 4. 1 Dobro delovno mesto kot izogib izgorelosti 

 

Ščuka (1999a) piše o tem, da so delovna mesta v službah pomoči  specifična predvsem zaradi 

uporabnikov, ki so nesamostojni ali nebogljeni in v večji ali manjši meri odvisni od pomoči 

drugih. Kvaliteta te pomoči pa ni odvisna le od strokovne usposobljenosti in osebnostne 

difereciranosti posameznega delavca, ampak predvsem od organizacije dela oziroma 

komunikacijskih poti, ki jih v nekem delovnem procesu tvorijo vsi nivoji udeležencev: najprej 

uporabniki (učenci, klienti, pacienti …), nato strokovni delavci (učitelji, zdravstveni delavci, 

pazniki …) in končno vodstvo ustanove (direktor, administracija, tehnični kader).  
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Za funkcioniranje ustanove je torej pomembna komunikacija na vseh treh nivojih, ki se še  

premalo uveljavlja, saj smo še vedno navajeni na zastarel model vodenja »od zgoraj navzdol«, 

pri katerem je v uporabi le enosmerna vertikalna komunikacija. Šele zadnja leta se v praksi 

uveljavlja sodobnejši in vsekakor bolj demokratični model odločanja »od spodaj navzgor«, pri 

katerem pridobivajo pomembnost posamezni nivoji, ki bi se naj ustvarjalno vključevali v 

sistem upravljanja ustanove. Delovne skupine na posameznih nivojih naj bi torej organizirale 

in vzpostavile dovolj kvalitetno medsebojno sporazumevanje, torej horizontalno 

komunikacijo. Vertikalna komunikacija je bolj ukazovalna, horizontalna pa pretežno 

pogovorna in temelji na izmenjavi informacij in mnenj. Kljub večji sproščenosti pa so 

dogovori za udeležence tudi pri horizontalnem komuniciranju zavezujoči in terjajo pisanje 

zapisnika. Gre le za bolj sproščen, ustvarjalen in oseben odnos, ki poleg strokovnosti 

komunicirajočih upošteva tudi njihovo človečnost.  

 

Delo v službah pomoči je resnično psihično (in fizično) naporno, zato naj bi bilo organizirano 

tako, da bo za delavca čim manj stresno. Osnovna delovna obremenitev v teh poklicih je 

namreč delo z ljudmi, ki samo po sebi terja specifičen pristop in zlasti poznavanje 

mehanizmov in dinamike interakcije ter tehnike komunikacije. Potrebne so torej nenehne in 

sprotne analize odnosov med ljudmi, da bi si bili delavci na jasnem glede lastne vloge in 

vloge uporabnikov v medsebojnih odnosih, ali drugače rečeno, treba je organizirati redne 

kratke delovne sestanke, sistem poročanja, tedenska srečanja za preverjanje opravljenega dela 

in ocenitev rezultatov dela, redne terapevtske skupnosti oskrbovancev z vzgojiteljem, občasna 

strokovna ali priložnostna srečanja z delavci sorodnih ustanov. Treba je torej ustvariti dober 

interni in eksterni komunikacijski sistem ustanove. Supervizija  naj bi postala trajna oblika 

strokovnega dela neke ustanove, saj predstavlja najboljšo preventivo pred sindromom 

izgorevanja. Supervizija je z vidika suportivne skupine metoda, ki strokovnjaka spodbuja k 

učenju in spoznavanju samega sebe, mu je v oporo pri delu in ga usmerja. Supervizor je 

zunanji sodelavec, ki ima ustrezno psihoterapevtsko izobrazbo in ni vpleten ali kakor koli 

povezan z dogajanji znotraj ustanove. Naloga supervizije ni samo poglabljanje strokovnega 

znanja, pač pa tudi boljše razumevanje klienta, lastnega doživljanja in reakcij. Pomemben cilj 

supervizije je pomoč strokovnjakom pri razvijanju profesionalne identitete. Profesionalna 

identiteta pomeni razširitev osebne identitete in pelje k razvoju avtonomne osebnosti. Od tod 

izhaja tudi najpomembnejši cilj supervizije, ki je učenje z izkušnjo, podpora strokovnjaku in 

spremljanje njegovega dela (prav tam).  

Maja Godec  45 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 

2. 3. 4. 2 Primerno okolje kot izogib izgorelosti 
 

Gre za širše okolje, v katerem ustanova oziroma člani te ustanove živijo in funkcionirajo. 

Ustanova je odprt sistem, ki vzpostavlja navzven komunikacije s podobnimi ustanovami po 

načelu interdisciplinarnosti in multidisciplinarnosti, predvsem vključuje enotni socialni, 

etnični in ekološki prostor kraja, pokrajine ali dežele. Socio-kulturno podobo okolja 

oblikujejo ljudje z interakcijami, ki so kvalitetne ali pa ne. Strokovni delavci ustanov socialne 

mreže niso ekonomsko profitni in tudi ne visoko finančno nagrajeni (stimulirani) za svoje 

delo. Imeti morajo možnost osebnostnega razvoja, ki jim omogoča večjo kvaliteto življenja, 

kar nedvomno odtehta denarni prestiž in kratkoročna zadovoljstva potrošniško naravnane 

družbe. Prav zato morajo zaposleni v ustanovah nudenja pomoči poskrbeti za svoj prosti čas, 

v katerem si »napolnijo akumulatorje«. Svoj prosti čas bodo funkcionalno izrabili tedaj, če 

bodo svoje privatno življenje ločevali od poklicnega dela v službi in če se bodo naučili 

postavljati mejo med seboj in okoljem, da bi znali bolje braniti sebe in ob pravem času ter na 

pravem mestu znali reči »ne«. Potrebujejo sprostitev, nova znanstva in prijateljstva, razvedrilo 

in humor, smeh, sprehode in izlete v naravo, šport, knjige, potovanja in glasbo. Naučijo naj se 

uživati, da bodo zgradili optimistični življenjski stil in znali zavestno odstraniti zlasti tista 

negativna čustva, ki jim dajejo občutek nepristojnosti, nemoči in nesposobnosti za reševanje 

zastavljenih problemov, ki pa so največkrat nerešljivi (prav tam). 

 

2. 4 STRESOGENI DEJAVNIKI V POKLICIH POMOČI IN PRI DELU Z OSEBAMI Z 
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

A. Kobolt (1993) navaja naslednje stresogene faktorje v poklicih pomoči: 

- dolge ure dela in delo takrat, ko je večina prosta;  

- pomanjkljiva avtonomija strokovnih delavcev;  

- posebne in večkrat kontradiktorne potrebe klientov;  

- nerazumevanje javnosti o tem, kakšna je narava tega dela;  

- nezadostni viri, ki jih uporabljajo pri svojem delu;  

- pomanjkanje kriterijev za merjenje rezultatov dela;  

- družbeno določanje kriterijev »produktivnosti«;  

- neustrezna priprava na delo;  

- občasna administrativna poseganja v področja, ki spreminjajo položaje moči in 

vplivanja in prispevajo k zmanjševanju avtonomije strokovnih delavcev.   
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Strokovni delavci začnejo doživljati občutke nezadostnosti. Menijo, da situacije kljub 

prizadevanju ne bodo uspeli spremeniti. Doživljanje nemoči postane glavni stresogeni faktor, 

ki povzroča nevarne spremembe v vedenju in naravnanosti do dela. V skrajni fazi pa lahko 

privede do izgorelosti.  

D. Jeleč Kaker (2008) navaja, da so poklici pomoči stresogeni že po svoji naravi, saj se 

nenehno srečujejo z ljudmi v težavah. Zmanjšanje stopnje stresogenosti je v veliki meri 

odvisna od odnosov z drugimi znotraj organizacije. Vendar se v današnjem času tudi v 

poklicih pomoči premalo časa posveča medsebojnim odnosom, zato je to postal eden od 

pomembnih faktorjev za pojav izgorelosti.  

Zaposleni, ki delajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, pravijo, da so dejavniki, ki jih 

ocenjujejo kot stresne, naslednji: pomanjkanje pripomočkov pri delu; težave pri uresničevanju 

vzgojno-izobraževalnih potreb učencev, saj je pogosto napredek zelo majhen in počasen; 

pomanjkanje povratnih informacij; preveč administrativnega dela; nizki osebni dohodki; 

premalo priložnosti za osebno rast; premalo priznanja za delo; ni časa, namenjenega 

superviziji; stresni medsebojni odnosi. Velik problem pa predstavlja tudi dejstvo, da ni dovolj 

socialnega priznanja od zunaj – s strani staršev, strokovnjakov in družbe (Schmidt, 1999).  

  

2. 5 KLASIFIKACIJA MOTENJ V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

Leta 1990 (Novljan, 1997) je oddelek za defektologijo pripravil gesla za poimenovanje oseb s 

posebnimi potrebami: osebe z motnjo v duševnem razvoju so osebe, ki imajo primanjkljaj na 

področju spoznavnih sposobnosti in je ta stalen. Zaradi tovrstnih motenj imajo v razvojnem 

obdobju težave s socialno integracijo. 

 

Strokovnjaki definirajo motnjo v duševnem razvoju iz različnih vidikov. Kategorije motenj 

nikoli natančno ne definirajo osebe, ki ima določeno motnjo. Osebe znotraj ene kategorije 

imajo lahko specifične potrebe, ki so značilne za drugo kategorijo. Leta 1992 je AAMR 

(Ameriško združenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju) postavilo naslednjo 

definicijo: motnja v duševnem razvoju odraža resnejše omejitve v delovanju posameznika, ki 

so nastale pred 18. letom starosti (Lavrinc, 2009).   
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Po slovenskem Pravilniku o postopku usmerjanja oseb s posebnimi potrebami (UR RS, št. 

54/2003) je razvrstitev sledeča:  

- lažja motnja v duševnem razvoju; otroci in mladostniki imajo zmanjšane sposobnosti 

za umsko delo in zato ne morejo biti uspešni pri rednem vzgojno-izobraževalnem delu 

ter tako potrebujejo posebne oblike izobraževanja (orientacijski inteligenčni kvocient, 

v nadaljevanju IQ- je med 51-70);  

- zmerna motnja v duševnem razvoju; otroci in mladostniki imajo zmanjšane 

sposobnosti vzdrževati kontakt z okoljem, pridobiti navade in skrbeti za svoje osnovne 

potrebe ter se priučiti za preprosta opravila (orientacijski IQ je med 36–50); 

- težja motnja v duševnem razvoju; otroci in mladostniki imajo zmanjšane sposobnosti 

in so omejeni v gibanju, govoru in v skrbi za svoje osnovne potrebe ter so nesposobni 

za samostojno delo, lahko pa se priučijo najbolj enostavnih opravil (orientacijski IQ je 

med 21– 35);  

- težka motnja v duševnem razvoju; otroci in mladostniki imajo tako slabo razvite 

umske sposobnosti in so tako omejeni v svoji sposobnosti gibanja, govora in skrbi za 

svoje osnovne potrebe, da potrebujejo stalno varstvo, posebno oskrbo in nego 

(orientacijski IQ je pod 20).  

 

2. 6 CENTRI ZA USPOSABLJANJE DELO IN VARSTVO 
 

V centrih za usposabljanje delo in varstvo (CUDV) so osebe z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami. 

Kaj so sploh CUDV-ji? To so socialno varstveni zavodi, ki vključujejo otroke, mladostnike in 

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

omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo. 

Izvajajo: 

• institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, 

• usposabljanje po Posebnem programu, vzgoje in izobraževanja za otroke in 

mladostnike do 26. leta starosti, 

• institucionalno varstvo odraslih, 

• zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

• zdravstveno varstvo in medicinsko rehabilitacijo 

(po Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 2016).  
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V Sloveniji je takih centrov pet, in sicer: 

- CUDV Dobrna,  

- CUDV Dolfke Boštjančič Draga,  

- CUDV Matevža Langusa Radovljica,  

- CUDV Črna na Koroškem,  

- ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava. 

 

V omenjenih centrih je bila med zaposlenimi tudi izvedena raziskava, ki je predstavljena v 

empiričnem delu.  

 

Delo v takih centrih je težko predvsem zaradi naslednjih faktorjev, ki lahko posledično 

povzročijo stres (Zemljič, 1993): 

- Negativna čustva uporabnikov, ki jih pridobijo doma in v ožji okolici. Ta čustva 

vplivajo na odnose med zaposlenim in uporabnikom ter ovirajo slednje pri 

vzpostavljanju primernih odnosov z okolico. 

- Negativna stališča do uporabnikov, ki jih ima okolje in družba, pripeljejo do 

odklanjanja teh ljudi v družbi.  

- Večina uporabnikov prihaja iz slabih družinskih razmer. Starši pogosto ne sodelujejo z 

zaposlenimi, kar je dodatna ovira pri usposabljanju teh ljudi. Lahko pa so starši 

pretirano zaščitniški in menijo, da sami najbolje vedo, kaj je najbolje za njihovega 

otroka, kar pa v enaki meri otežuje delo zaposlenih. 

- Pogoji zaposlenih so zelo zahtevni tako na čustvenem kot na psihičnem in fizičnem 

področju. 

- Zaposleni dostikrat ne dobijo ustreznih povratnih informacij. 

- Premajhna strokovna usposobljenost glede na potrebe uporabnikov. 

- Osebni problemi zaposlenih.  

 

Odstotek delavcev v zavodih, pri katerih se povečuje izčrpanost, izpraznjenost in kronična 

utrujenost, se veča (Horvat, 1998). Mladi strokovnjaki niso zainteresirani za ta delovna mesta. 

Pojavlja se tudi vse večja resignacija zaposlenih o smislu tega dela, kar je posledica 

profesionalnih preobremenitev. Ta izjava je bila napisana pred skoraj dvajsetimi leti, vendar 

menimo, da je tudi danes podobno. Dejstvo je, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki 

so najbolj usposobljeni za delo v teh ustanovah, raje oziroma pogosteje odločajo za delo v 

večinskih osnovnih šolah, posledično pa v omenjenih centrih primanjkuje ustreznega kadra.  
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2. 7 RAZISKAVE O IZGORELOSTI MED UČITELJI IN ZAPOSLENIMI V 
USTANOVAH ZA OSEBE Z MOTNJAMI V RAZVOJU 

 

V začetku raziskovanja sindroma izgorelosti so bili raziskovalci usmerjeni predvsem na 

iskanje povzročiteljev izgorelosti in v ugotavljanje posledic. Proučevanje se je začelo zaradi 

skrbi, ki je izhajala iz večje prisotnosti znižane kvalitete storilnosti, absentizma, čustvene 

izčrpanosti, apatije, fizične utrujenosti, depresije, povečanega uživanja alkohola in drog, ki so 

se pojavljala pri delavcih.  

Večina raziskav je bila narejena med učitelji, nekaj pa smo jih zasledili tudi med zavodi za 

osebe z motnjami v razvoju.  

L. Kavčič (2004) je naredila povzetke nekaterih raziskav: 

S. A. Seidman in J. Zager (1986) sta ugotovili pomembne povezave med izgorelostjo in 

določenimi težavami, kot so glavobol, prebavne motnje, bolečine v želodcu, nespečnost, 

depresija …  

Povezanost izgorelosti in fizičnega zdravja potrjujejo tudi raziskave, ki sta jih pri avstralskih 

učiteljih izvedla Pierce in Molloy (1990). Ugotovila sta, da učitelji z višjo stopnjo izgorelosti 

kažejo manjše zadovoljstvo z delom in da je prisotna želja po zamenjavi delovnega mesta in 

drugačni službi. 

 

Leta 1991 narejena raziskava, ki sta jo delala Lee in Ashforth, je pokazala, da je čustvena 

izčrpanost v pozitivni korelaciji s konfliktom kot tudi nejasnostjo vlog; depersonalizacija je 

tudi v korelaciji s konfliktom vlog, osebna izpolnitev pa je v pozitivni korelaciji z delovno 

preobremenjenostjo in negativni korelaciji z nemočjo. Organizacijske strukture in procesi 

imajo indirekten vpliv na pojavljanje izgorelosti. 

 

Leta 1992 so raziskovalci A. Richardson, Burke in Letter ugotovili, da je pogostejša čustvena 

izčrpanost povezana z višjo anksioznostjo, s preobremenjenostjo z delom, s povečanim 

številom medosebnih konfliktov. Prav tako je z višjo anksioznostjo korelirala tudi 

depersonalizacija. Višja kot je bila stopnja anksioznosti, pogostejša je bila depersonalizacija.  

 

Med demografskimi značilnostmi, ki so jih proučevali v zvezi z izgorelostjo, največkrat 

zasledimo starost, spol in leta delovnih izkušenj v določeni ustanovi. D. Etizion (1984) 

ugotavlja višjo stopnjo izgorelosti pri ženskah.  
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Glede osebne izpopolnitve ni pomembnih razlik med spoloma. Obstajajo pa razlike med 

spoloma glede depersonalizacije. Možno je zaslediti višjo stopnjo depersonalizacije pri 

moških učiteljih. Moški naj bi tudi v primerjavi z ženskami uporabljali manj strategij 

spoprijemanja, ki se navezujejo na družabno življenje posameznika in njegove aktivnosti. 

 

C. Pariante (1997, v Schmidt, 1999) pravi, da psihološki stres, ki so mu posamezniki 

izpostavljeni po večletnem delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju, avtizmom in 

nevrološkimi motnjami, prizadene številne aspekte imunskega sistema zaposlenih, predvsem 

ženske. Pri izgorevanju igrata pomembno vlogo tudi starost in resnost stresa.   

   

Schmidt (prav tam) piše tudi o tem, da je Shaddock leta 1998 naredil raziskavo, ki je odkrila, 

da v ustanovah za osebe z motnjami v duševnem razvoju, kjer je zaposlenih veliko žensk, te 

nimajo večjih težav z izgorevanjem v primerjavi z moškimi. Obenem je pomembna 

ugotovitev te raziskave, da posamezniki z močno izraženim občutkom poklicanosti, razvito 

osebno filozofijo in verskim prepričanjem, kažejo nižjo stopnjo izgorevanja.  

  

2. 7. 1 POVZETEK RAZISKAVE: ANALIZA PSIHOFIZIČNIH OBREMENITEV   
IN OBREMENJENOSTI DELAVCEV V ZAVODIH ZA DELOVNO 
USPOSABLJANJE  

 

Naročnik analize (Matvoz, 1988) so bili zavodi za delovno usposabljanje v Sloveniji na 

pobudo sindikatov v svojih ustanovah za skrajšanje delovne dobe zaposlenih v zavodih.  

Zavodi so ustanove, ki s svojimi specialno pedagoškimi postopki usposabljajo otroke, 

mladostnike in odrasle z motnjo v telesnem in duševnem razvoju za enostavnejša dela 

oziroma osnovnejše spretnosti za življenje. Varovanci (opomba: danes jim rečemo 

uporabniki) so v večini domsko nameščeni. Takšna organizacija bivanja in dela zahteva stalno 

prisotnost ustrezno usposobljenega osebja, ki ob tem doživlja velike psihofizične 

obremenitve. Zaposleni so v zavodih zato, da neprestano skrbijo za varovance, jih učijo, 

negujejo in jim nadomeščajo dom in tudi starše. Ob tem jih morajo stalno varovati pred 

nevarnostmi lastnih poškodb, poškodb drugih in materialne lastnine. Značilnosti varovancev 

lahko označimo na več področjih: pasivnost, motnje v koncentraciji, hiperaktivnost, agresija, 

napadi besa, posebne neobičajne navade, stereotipno vedenje. Skupine varovancev so različno 

velike in precej nehomogene glede njihovih samih potreb, zato jim je delo treba individualno 

prilagajati.  
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Zaposleni so svoje težave pri delu nakazali tudi v lastnih opazovanjih: 

- Psihofizične sposobnosti zmerno, težje in težko duševno manj razvitih oseb so močno 

spremenjene in znižane, hkrati pa se s pedagoškim procesom morajo razvijati v 

pozitivno smer. Ta zahtevna naloga zahteva od delavca stalno ustrezno prilagajanje 

lastnega psihofizičnega funkcioniranja. Delavec mora biti pripravljen na 

nepredvidljive situacije, kar vodi do povečane vznemirjenosti, zaskrbljenosti, strahu. 

Vse to zahteva povečane napore in vodi do utrujenosti in izčrpanosti organizma. 

- Ravno zaradi zmanjšanih psihofizičnih sposobnosti uporabnikov prihaja do razkoraka 

med načrtovanimi in dejanskimi aktivnostmi in posledično med želenimi in 

dejanskimi dosežki v razvoju varovancev. Pri zaposlenih se na osebnostnem področju 

kaže napetost in neprijetnost, lahko tudi jeza. Obnašanje se lahko kaže kot 

»izgubljanje živcev«. Neugodje pri delu se prenaša tudi na druge delovne in žal tudi 

življenjske situacije. 

- Zaradi nizkih mentalnih sposobnosti varovancev se morajo zaposleni približati 

njihovemu razumevanju, kar se po letih dela kaže na intelektualnem in osebnostnem 

delovanju zaposlenih (manj inovativne poti razmišljanja). 

- Delo samo, zaradi počasnih napredkov varovancev, zmanjšuje osebno zadovoljstvo z 

delom, delovni elan in podobno. 

- Delo je izmensko, nočno, tudi med vikendi in prazniki. 

- Obolenja varovancev predstavljajo grožnjo za obolevnost zaposlenih. 

- Pri delavkah je med nosečnostjo prisoten strah, da bi imele otroka z motnjo v razvoju. 

- Čustvena navezanost varovancev na zaposlene. 

- Velika mera strpnosti in napora zaradi oteženega komuniciranja. 

- Velike fizične obremenitve negovalno-varstvenih profilov zaradi nege in oskrbe 

varovancev. 

- Delo je težko tudi zaradi stalnega iskanja ustreznih pedagoških vsebin, ki morajo biti 

izrazito individualizirane za vsakega posebej. 

- Nujno za samo delo v takih ustanovah pa je spoštovanje ter sprejemanje varovancev in 

njihovih motenj kljub temu, da mu ne morejo nuditi takšnega zadovoljstva, kot ga 

lahko doživi posameznik ob dinamičnem razvoju zdravega otroka.  
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Karakteristike otrok in dela nedvomno pripeljejo delavca v težave. Osnovna vprašanja, ki se 

pojavijo ob tem, pa so: 

- v kolikem času delovne dobe se pojavijo spremembe, ki označujejo patologijo, 

- koliko se med delovnim dnem poveča utrujenost, spremeni sposobnost ali celo 

osebnostna dezorganizacija, 

- kako vpliva področje dela (delovni profil) na psihične karakteristike zaposlenih, 

- kako vpliva izobrazba (stopnja pedagoškega dela), 

- dolžina delovnega dne, 

- kakšne so razlike v ugotovitvah s kontrolno skupino zaposlenih, ki dela z »zdravo« 

populacijo otrok. 

  

Analiza je zajemala analizo delovnih mest, populacijsko študijo in analizo obremenitev med 

delovnim časom.  

Analiza delovnih mest je pokazala nekaj kritičnih ocen obremenitev na delovnih mestih, ki so 

značilne prav za vse zaposlene v zavodih, podobno so ugotovili že zaposleni sami iz svojih 

opažanj, podanih zgoraj: 

- delo traja efektivno več kot 2/3 delovnega časa izrazito z ljudmi, 

- v prenatrpanih prostorih, 

- prisotni sta velika odgovornost in nevarnost za škodo povzročeno ljudem (nevarnost 

poškodb oz. agresivnega napada varovancev tako z udarci, ugrizi, stiski, nevarnost 

obolenj, katerim so varovanci bolj podvrženi …), 

- prisotne so fizične obremenitve, ki se kažejo predvsem v pogostem sklanjanju ter 

prijemih, predvsem dominantne roke, 

- vidne obremenitve se kažejo predvsem v zahtevah po intaktnem globinskem vidu, 

intaktnem vidnem polju ter dobrem gibanju očesnih zrkel, 

- zaposleni mora pri delu prepoznavati zahtevnejše strukture, vzorce in oblike, 

- pri vseh se pojavljajo težave zaradi motečega okolja, 

- potrebna je izrazita emocionalna stabilnost, 

- ekstravertiranost in vztrajnost pri delu.  

 

Ugotovitve analize so pokazale, da se obremenitve pojavljajo predvsem na področju psihičnih 

pritiskov med delom, ki povzročajo obremenjenost delavcev med delovnim dnem. Bolj 

obremenjeni so delavci negovalno varstvenih profilov, delavci prve stopnje pedagoškega dela, 

delavci, ki imajo več kot osem let delovne dobe v zavodu, in tisti, ki imajo daljši delovni dan.  
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Pri vseh zgoraj omenjenih rizičnih skupinah se pojavljata upad na področju mišljenja ter 

dezorganizacija osebnostne strukture. Vsakodnevne obremenitve na teh delovnih mestih 

povzročajo trajnejše odklone v izrazito negativno smer v osebnostnih karakteristikah oziroma 

emocionalnih potezah pri delavcih, ki dalj časa delajo v takšnih pogojih.  

 

Rezultati nam kažejo, da so delavci, zaposleni v zavodih, pomembno manj veseli, družabni, 

prijateljski in prisrčni kot posamezniki v kontrolni skupini (učitelji v OŠ in vzgojitelji in 

varuhi v vzgojno varstvenih zavodih). Zaposleni v zavodih imajo tudi pomembno bolj 

okrnjeno sprejemanje, v obeh skupinah pa je povečan strah. V zavodih so zaposleni 

pomembno bolj depresivni in žalostni kot v kontrolni skupini, depresivnost pomembno 

odstopa navzgor tudi pri negovalno varstvenih profilih. Opozicionalnost oziroma 

nezaupljivost je nizka v obeh skupinah, vendar še vedno pomembno višja od kontrolne 

skupine. Pričakovanja in načrtovanja so zanimivo nizka v obeh skupinah. Agresivnost je 

pomembno višja v zavodih, zaposleni v zavodih so tudi bolj ogorčeni. Socialna zaželenost 

odgovorov pa je bila višja v kontrolni skupini. Odkloni pri zgoraj omenjenih skupinah 

zaposlenih se pojavljajo ne glede na to, da so delavci v zavodih dokaj zadovoljni s svojim 

osebnim dohodkom, z delom svojega vodje in še posebej z možnostjo napredovanja 

(pomembno višje pri mlajših in višje pri negovalno varstvenih profilih). Tudi odtujenost od 

dela je v zavodih manjša pri mlajših in pri negovalno varstvenih profilih. Hkrati pa kažejo 

zaposleni v zavodih dokaj visoko stopnjo nezadovoljstva z delom in s sodelavci.  

 

V tej raziskavi so strokovnjaki podali tudi nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko posledično 

izboljšali sedanje stanje: 

• Organizacijsko spremenjena sestava skupin v obliki družin (homogena populacija). 

• Premestitev zavodov v sodobnejše, bolj funkcionalne prostore. 

• Zmanjšanje števila varovancev na skupino in primerna prilagoditev strukture osebja v 

skupinah. 

• Prilagoditev delovnega časa: v enakih delovnih pogojih bi bilo treba spremeniti 

delovno okolje, kar bi bilo možno na naslednje načine: 

- delovni dan razpoloviti na dva tri-do štiriurna intervala, ko bi v prvem zaposleni delali  

z varovanci, v drugem pa bi opravljali dejavnost, ki je manj vezana na psihološko 

opredelilne pogoje, kot se pojavljajo v skupini, 

- rotirati krajše delovne faze med seboj: različna stopnja pedagoškega dela, daljši čas za 

priprave oz. pripravljanje za delo negovalno-varstvenih profilov,   
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- dejavnost razširiti na povsem nepedagoško proizvodno delo ali kakršnokoli drugo 

delo, ki bi spadalo v redno delovno obveznost in bi delavcem omogočilo kroženje po 

različnih delih (sprememba dela po manj kot štirih urah). 

• Spremembe oziroma rotacije delavcev v daljšem časovnem intervalu. Ugotovljeno je, 

da morajo delavci prej kot v osmih letih delovne dobe na enem delovnem mestu 

zamenjati delovne pogoje. Podani sta dve možnosti: 

- razširitev dejavnosti zavoda z nepedagoško dejavnostjo, 

- pogodbena vezava z obstoječimi delovnimi organizacijami, s katerimi bi izmenjavali 

delavce na pet do sedem let. 

• Selekcija delavcev ob sprejemu v službo in obdobno kontroliranje psihičnih 

karakteristik. Pri tem je treba izločiti vse tiste zaposlene, pri katerih so že prisotne 

slabše vrednosti na področjih, na katerih se pojavljajo odkloni zaradi pogojev dela. 

• S temi pogoji bi mogoče lahko preprečili razvoj neprimernih osebnostnih struktur pri 

delavcih v zavodih in jim omogočili, da ne bi vstopali v upokojitev zagrenjeni, 

deprivirani, nezmožni kontaktiranja, sprejemanja … 

 

22 let pozneje (2010) je P. Žnidarčič naredila raziskavo med zaposlenimi v centrih za 

usposabljanje, delo in varstvo. Ugotavlja, da se moški in ženske ne razlikujejo v izgorelosti in 

zadovoljstvu. Ženske imajo večjo težnjo po sprejetosti in sprejemanju, zaupljivosti in 

poslušnosti kot moški. Stvari in dogodke dojemajo bolj po njihovi zunanjosti.  

Mlajši zaposleni in zaposleni s krajšo delovno dobo v centru niso bolj izgoreli in manj 

zadovoljni s svojo delovno situacijo. Starejši so bolj čustveno izčrpani, a tudi bolj osebnostno 

izpolnjeni, kar pomeni, da niso in ne bodo izgoreli, saj visoka osebna izpolnitev preprečuje, 

da bi se na podlagi naraščanja čustvene izčrpanosti razvila izgorelost. 

Tudi zaposleni na različnih delovnih mestih se med seboj ne razlikujejo pomembno v 

izgorelosti. Pokazalo pa se je, da višje izobraženi uporabljajo več tehnik za sprostitev kot 

nižje izobraženi. 

Zadovoljstvo z delom je višje pri posameznikih, ki uporabljajo tehnike sprostitve, uporaba teh 

pa hkrati nima pomembnega vpliva na izgorelost.  
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Pomembna pa je sprememba stanja osebnostnih lastnosti zaposlenih od leta 1988, ko je bila 

izvedena zgoraj omenjena raziskava. V primerjavi z vzorcem iz leta 1988 so udeleženci v tej 

raziskavi pomembno bolj veseli in družabni, z večjim sprejemanjem in potrebo po sprejetosti, 

pomembno manj agresivni in depresivni, pomembno bolj pustolovski, aktivni, pomembno 

manj organizirani in precej manj kritični, torej bolj podredljivi in ustrežljivi. Takšen 

osebnostni profil zaposlenega je precej boljša osnova, da do izgorelosti ne pride. 

 

Tabela 6: Izhod iz primeža izgorelosti (Schmiedel, 2011, str. 87) 

 

Prva stopnja izgorevanja: 
faza aktivacije 

Druga stopnja izgorevanja: 
faza odpora 

Tretja stopnja izgorevanja: 
faza izčrpanosti 

Kaj lahko storite?   
- Preverite in po 

potrebi spremenite 
svoja stališča. 

- Upoštevajte vse 
ukrepe iz prve faze. 

- Upoštevajte vse 
nasvete iz prejšnjih 
dveh faz. 

- Razumno uživajte 
poživila. 

- Naredite razširjene 
preiskave vzrokov 
(možna kronična 
bolezen, pomanjkanje 
hranil). 

- Poiščite 
profesionalno pomoč 
(zdravniško, 
psihoterapevtsko …). 
 

- Prehranjujte se 
zdravo. 

- Sprejmite zunanjo 
pomoč (partnerja, 
prijateljev, svojcev, 
po potrebi že tudi 
strokovno pomoč). 

- Premislite o 
stacionarnem 
zdravljenju (na 
rehabilitacijski 
kliniki, stacionarna 
psihoterapija). 

- Poskrbite za 
sprostitev in 
regeneracijo. 

  

- Ukvarjajte se s 
športom. 

  

 

2. 8 ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU 
 

O zadovoljstvu na delovnem mestu navadno govorimo takrat, ko je plača dobra, ko imamo 

možnost napredovanja, ko smo v dobrih odnosih z nadrejenimi in s sodelavci, ko imamo 

možnost za soodločanje na delovnem mestu, ko lahko vplivamo na metode in sistem svojega 

dela itd. (Florjančič in Jereb, 1998).  
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Ljudje smo zadovoljni, če so pričakovanja izpolnjena. Zadovoljstvo je tem večje, čim 

pomembnejše je izpolnjeno pričakovanje za tistega, ki ga doživlja. V ljudeh prevladuje težnja, 

da se približajo zadovoljstvu in izognejo nezadovoljstvu.  
Usklajevanje sposobnosti posameznikov s tistimi sposobnostmi, ki jih organizacija od njih 

pričakuje, vodi k (ne)uspešnosti dela. Posledica tega je ohranjanje zaposlenih v organizaciji 

ter njihovo napredovanje ali pa odpust. Na drugi strani pa (ne)zadovoljevanje in 

(ne)spodbujanje potreb posameznikov vodita k (ne)zadovoljstvu z delom ter k 

(ne)privrženosti organizaciji, kar vpliva na to, da posamezniki v organizaciji ostanejo ali pa jo 

zapustijo (Žnidarčič, 2010). 

 

Značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se organizacije med 

seboj razlikujejo, določajo organizacijsko klimo. Drugače jo poimenujemo tudi organizacijska 

kultura, psihološka klima, osebnost podjetja, delovno ozračje itd. Je torej vrsta značilnosti, ki 

kaže na zadovoljstvo zaposlenih s socialnimi vidiki dela. Organizacijam ni različna le fizična 

struktura, pač pa tudi psihološka struktura, ki se odraža v vedenju in stališčih zaposlenih v 

delovnih organizacijah. Nekateri so zadovoljni s svojim delovnim mestom ravno zaradi 

dejavnikov, ki so lahko vzrok za nezadovoljstvo pri drugih. Tako naj bi individualne 

osebnosti in delovne zahteve v medsebojni interakciji ustvarjale klimo, ki je izrednega 

pomena tako za posameznika kot tudi za organizacijo (Lipičnik, 1998).  

 

V raziskavah so ugotovili, da se je storilnost dela v opazovanih skupinah povečala zaradi 

dobrega ravnanja z zaposlenimi in ne zaradi spreminjanja tehničnih dejavnikov delovnega 

okolja. Vodstvo naj torej pri oblikovanju dela obravnava zaposlene kot osebnosti, naj 

upošteva njihove potrebe, naj uporablja neavtoritativne oblike vodenja in naj delo oblikuje v 

delovnih skupinah (Svetlik, 1998b). 

  

Za zadovoljstvo na delovnem mestu so pomembni faktorji, kot so število delovnih ur, 

organizacijska kultura, stil vodenja, obremenitve na delu in avtonomija oziroma kontrola nad 

delom. Precej študij raziskuje povezanost med zadovoljstvom na delu in boleznijo. 

Zadovoljstvo je determinirano s čustvi zaposlenega o tem, kako zanimivo je njegovo delo, 

kakšna so razmerja med sodelavci in nadrejenimi, kakšne so možnosti kariere, avtonomije in 

seveda plačila za opravljeno delo. Farangel (2005; v Kres, 2012) meni, da je zadovoljstvo 

močno povezano z burn-out sindromom, depresijo, anksioznostjo in rahlo tudi z nekaterimi 

fizičnimi obolenji. Zadovoljni delavci so tudi bolj produktivni.  
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2. 8. 1 ZNAČILNOSTI DELA, KI VODIJO K ZADOVOLJSTVU  
 

Teorija značilnosti dela (Svetlik, 1998b) poudarja, da zaposleni dobro delajo, če so 

zadovoljni. Zadovoljni pa so, če v delu najdejo smisel, če imajo odgovornost za delo in če jim 

vodstvo daje povratne informacije o doseganju delovnih rezultatov. Teorija poudarja: 

- da je treba delo oblikovati tako, da je sestavljeno iz različnih dejavnosti in da 

zaposleni pri njem lahko uporabijo vrsto različnih sposobnosti in spretnosti; 

- da je treba zagotoviti, da zaposleni opravljajo delovne naloge od začetka do konca, da 

bi se tako z delom bolj poistovetili, ne pa da opravljajo le ozke izseke delovnih nalog; 

- naj bo zaposlenim prikazano, kakšen pomen ima njihovo delo za življenje sodelavcev 

in drugih zunaj delovnega okolja; 

- naj bo zaposlenim omogočeno načrtovanje poteka dela in izbira metod, da bi tako 

zadovoljevali potrebo po samostojnosti; 

- naj bo delo oblikovano tako, da zaposleni dobivajo jasne in neposredne informacije o 

rezultatih, ki jih dosegajo.  

 

Teorija značilnosti dela gradi torej na notranjem pomenu dela, na občutku odgovornosti in na 

zadovoljstvu posameznika. Žal nekateri zaposleni ne pripisujejo delu velike notranje vrednosti 

in ga jemljejo le instrumentalno, kot sredstvo za pridobivanje dohodka. 

 

  

Dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom, so razdeljeni v šest skupin (Svetlik, 1998a): 

1. Vsebina dela: možnost uporabe znanja, možnost učenja in strokovne rasti, zanimivost 

dela. 

2. Samostojnost pri delu: možnost odločanja o tem, kaj in kako bo delavec delal, 

samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnejših 

vprašanjih dela in organizacije. 

3. Plača, dodatki in ugodnosti. 

4. Vodenje in organizacija dela: ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval ter izrekanje 

pripomb in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb za nemoten 

potek dela. 

5. Odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, 

sproščena komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi. 
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6. Delovne razmere: majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, 

odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so vlaga, neugodna 

temperatura, prah, hrup in podobno. 

 

Če je delovni izziv dovolj velik in ga zaposleni sprejme, postane zanj bolj zainteresiran in 

vpletenost v delo se poveča. Izziv zahteva presojanje in odločanje pri zaposlenem in ga hkrati 

naredi odgovornega za rezultate dela. Izziv pa ravno tako zahteva določen napor in predanost 

ciljem. Zadovoljstvo je torej rezultat zmernega izziva, ki omogoča dosežek, uspeh, napredek 

ali izboljšanje oziroma doseganje standardov. 

Zadovoljstvo z delom je odvisno tudi od posameznikovega osebnega interesa za delo samo, 

ali mu je delo zanimivo in v njem najde nek pomen. 

Tudi fizični napor je pomembna determinanta zadovoljstva, saj utrujajoče delo vodi k 

nezadovoljstvu. 

Med zaposlenimi na različnih organizacijskih nivojih obstajajo razlike v vrednotenju dela, 

pomenu dela in mentalnem izzivu, ki ga delo ponuja. Zaposleni na nižjih nivojih pojmujejo 

delo kot sredstvo zaposlitve in preživetja, medtem ko zaposleni na višjih organizacijskih 

nivojih delo pojmujejo kot sredstvo, ki prinaša ugodje in izpolnitev psiholoških potreb 

(Žnidarčič, 2010). 

 

Zelo pomembni pa so tudi: 

- plača; 

- možnost napredovanja; 

- priznanje; 

- delovni pogoji; 

- osebnost; 

- vodja, sodelavci in podrejeni (prav tam).   
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3 EMPIRIČNI DEL  
 

3. 1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

V raziskavi smo želeli z zbranimi podatki ugotoviti stanje izgorelosti in delovno zadovoljstvo 

zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. Ker delo v takih ustanovah zahteva 

celega človeka in v kombinaciji z vsakdanjimi pritiski povzroča nastanek stresa, nas je 

zanimalo tudi, ali so zaposleni izpostavljeni prekomernemu stresu. Stres se pojavlja na vseh 

področjih našega življenja, zato delovno mesto ni nikakršna izjema. Pomembno je, da se 

znamo z njim spoprijeti in ga obvladati, saj lahko v nasprotnem primeru prinese posledice na 

fizičnem in duševnem zdravju. 

Želeli smo ugotoviti, ali spol, starost in delovno mesto vplivajo na stanje izgorelosti, ali zaradi 

zaposlitve trpi družina in ali nam je družina v oporo pri obvladovanju stresa. 

 

3. 2 CILJI  
 

V raziskavi smo si zastavili več ciljev: 

- ugotoviti, ali spol zaposlenih vpliva na stopnjo izgorelosti; 

- ugotoviti, ali so mlajši zaposleni bolj izgoreli in manj zadovoljni s svojo delovno 

situacijo; 

- ugotoviti, ali je varstveni kader  manj zadovoljen s svojo delovno situacijo in bolj 

izgorel kot strokovni kader; 

- ugotoviti, ali pretežni del zaposlenih meni, da zaradi službe trpi družina; 

- ugotoviti, ali je najpogostejša strategija za obvladovanje stresa izven delovnega okolja  

preživljanje časa z družino.   
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3. 3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

Na osnovi literature in poznavanja problema smo postavili naslednje raziskovalne hipoteze: 

H 1: Spol zaposlenih vpliva na stopnjo izgorelosti. Ženske bodo dosegale višjo stopnjo 

čustvene izčrpanosti, moški pa višjo stopnjo depersonalizacije.  

H 2: Mlajši zaposleni bodo bolj izgoreli in manj zadovoljni s svojo delovno situacijo kot 

starejši zaposleni. 

H 3: Varstveni kader je manj zadovoljen s svojo delovno situacijo in bolj izgorel kot 

strokovni kader. 

H 4: Pretežni del zaposlenih meni, da zaradi službe trpi družina.  

H 5: Najpogostejša strategija za obvladovanje stresa izven delovnega okolja je preživljanje 

časa z družino. 

 

3. 4 METODA DELA 
 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. 

Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. 
 

3. 4. 1 OPIS VZORCA 
 

Proučevana populacija so bili delavci, zaposleni v centrih za usposabljanje, delo in varstvo 

(CUDV) v Republiki Sloveniji. Iz te populacije smo pridobili vzorec, ki je neslučajnostni. 

Anketni vprašalnik smo posredovali v vseh pet centrov za usposabljanje, delo in varstvo. 

Točnega števila, na koliko elektronskih naslovov je bil posredovan vprašalnik, nimamo 

(okvirno na 400). Na dostop do vprašalnika je »kliknilo« 148 ljudi. Izpolnjevati ga je začelo 

98 zaposlenih, od katerih je 83 na anketo odgovorilo v celoti, 15 pa le delno. Izmed delnih 

vprašalnikov smo jih v analizo vključili le osem, ki so bili izpolnjeni v večji meri – končni 

vzorec, ki smo ga analizirali, šteje torej 90 zaposlenih.   
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Slika 6: Spol 

 

Z grafa lahko vidimo, da večino vzorca predstavljajo ženske (83,1 %), moški predstavljajo   

16,9 %. Tako je bilo v vzorec zajetih 74 žensk in 15 moških, eden pa ni označil spola.  

 
 

 
Slika 7: Starost 

 
 
Dobro polovico vzorca predstavlja starostna skupina 31–40 let (48), slabo četrtino starostna 

skupina 41–50 let (22), najmlajša (10) in najstarejša starostna skupina (10) sta v vzorcu 

zastopani v manjši meri. 

 
Slika 8: Izobrazba 
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Dobro polovico vzorca predstavljajo zaposleni s VII. stopnjo izobrazbe (56,7 %), zaposlenih z 

dokončano srednjo šolo (V.) je 23,3 %, zaposleni z drugimi stopnjami izobrazbe so v vzorcu 

zastopani v manjši meri. 

 

 

Slika 9: Delovno mesto 

 

Glede na zaposlitev v organizaciji večji delež vzorca predstavljajo strokovni delavci (51), 

varuhi predstavljajo dobro tretjino (29), 9 jih je označilo »drugo«, eden izmed zaposlenih pa 

se ni opredelil.  

 

3. 4. 2 OPIS INSTRUMENTA 
 

Za merski instrument smo si izbrali vprašalnik oziroma instrument OPSA. Ta je nadgradnja 

instrumenta IDTS.  To je orodje za prepoznavanje obremenitev na delovnem mestu in oceno 

poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic. Je prvo celovito orodje v Sloveniji, ki 

omogoča izdelavo ocene obremenitev, ki so jim zaposleni izpostavljeni v specifičnem 

delovnem okolju v najširšem smislu od psihosocialnih, sociodemografskih, zdravstvenih 

obremenitev in vse do obremenitev, povezanih z naravo dela, delovno organizacijo in 

družbeno ekonomskim okoljem. Instrument omogoča opredeliti vrsto, intenziteto in škodljive 

posledice bremen, ki jih doživljajo zaposleni zaradi izpostavljenosti različnim tveganjem v 

delovnem okolju, v najširšem smislu (Šprah, Sedlar in Novak, 2012).  

Za manjšo spremembo vprašalnika in njegovo uporabo kot spletno aplikacijo smo dobili 

dovoljenje dr. Lilijane Šprah, ki je ena izmed avtoric. Vprašalnika nismo analizirali z 

njihovim programom (razen razdelitev vprašanj v kategorije), ampak s programom SPSS.  

V elektronsko obliko smo vprašalnik naložili s pomočjo 1ka, orodja za izdelavo spletnih 

anket.   
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Merske karakteristike anketnega vprašalnika smo ugotovili na pilotnem vzorcu omenjene 

populacije. Zajemale so: 

- objektivnost, ki smo jo zagotovili z natančnimi navodili in vnaprej pripravljenimi 

jasnimi vprašanji; 

- diskriminativnost, ki smo jo zagotovili s 5-stopenjsko lestvico Likertovega tipa; 

- zanesljivost, ki smo jo zagotovili s ponavljalno metodo (cronbach alfa za celoten 

vprašalnik znaša 0,966); 

- veljavnost: vsebinsko veljavnost posameznih vprašanj in celotnega vprašalnika sta 

zagotovili strokovnjakinji; konstruktno veljavnost pa smo zagotovili s faktorsko 

analizo. 

 

3. 4. 3      SPREMENLJIVKE 
 

Hipoteze smo preverjali glede na naslednje spremenljivke: 

• neodvisne: spol, starost, delovno mesto, strategija za obvladovanje stresa; 

• odvisne: čustvena izčrpanost, depersonalizacija, zadovoljstvo z delovno situacijo, 

družina, preživljanje časa z družino.  

 

3. 4. 4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
  

Pri zbiranju podatkov smo uporabili anketni vprašalnik OPSA, ki je anonimen. Naložen je 

prek spletnega programa 1KA spletne ankete.  

Povezavo do vprašalnika smo posredovali po elektronski pošti na vseh pet centrov za 

usposabljanje, delo in varstvo (CUDV Dobrna, CUDV Dolfke Boštjančič Draga, CUDV 

Matevža Langusa Radovljica, CUDV Črna na Koroškem in ZUDV dr. Marijana Borštnarja 

Dornava). Pred začetkom izvajanja smo o tem obvestili tudi direktorje omenjenih ustanov.  V 

štirih izmed petih ustanov smo imeli po predhodnem dogovoru tudi enega koordinatorja, ki je 

pomagal, da so zaposleni vprašalnike čim hitreje izpolnili. V eni izmed ustanov se na prošnjo 

niso (pravočasno) odzvali, smo pa kljub temu uspeli pridobiti nekaj elektronskih naslovov 

zaposlenih in jim posredovali dostop do vprašalnika. Anketiranje je potekalo dva tedna v  

aprilu 2016. 
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3. 4. 5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Uporabili smo naslednje statistične metode:  

• izračun frekvenc in odstotkov; 

• izračun odstotkov vprašanja z več možnimi odgovori; 

• izračun srednjih vrednosti (aritmetične sredine in mediane); 

• izračun mer variabilnosti (standardna deviacija); 

• Shapiro-Wilk test; 

• Mann-Whitney U test; 

• binomski test. 

 

Vsi grafi so oblikovani z MS Excel 2010. Podatki so analizirani s programom SPSS 21.0. 

 

Glede na vrsto spremenljivk in zastavljena raziskovalna vprašanja smo sledili kvantitativni 

obdelavi podatkov. Uporabili smo absolutne in relativne frekvence ter aritmetične sredine in 

standardne deviacije. Normalnost porazdelitve numeričnih spremenljivk smo preverili s 

Shapiro-Wilkovim testom. 

Ker pogoji niso bili izpolnjeni, smo raziskovalne hipoteze preverili z Mann-Whitney U 

testom. 

Za preverjanje večinskega deleža smo uporabili binomski test.  
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3. 5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3. 5. 1 OSNOVNI REZULTATI 
 
Glede na obsežnost vprašalnika smo osnovne rezultate predstavili v ločenih sklopih, za tem pa 

še preverili hipoteze. 

Zanimalo nas je, ali so imeli zaposleni v zadnjem letu katero izmed zdravstvenih težav. 

 
Slika 10: Zdravstvene težave 

 
Z grafa lahko vidimo, da je največ zaposlenih imelo težave s hrbtenico in bolečine v mišicah, 

kar lahko pripišemo temu, da je veliko uporabnikov treba dvigovati, prestavljati, oblačiti …  

Sledijo težave s prebavo in razpoloženjske motnje, kar potrjujejo dejstvo, da je delo z osebami 

z motnjo v duševnem razvoju naporno in stresno.   
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 Slika 11: Ali ste bili zaradi zgoraj omenjenih težav v bolniškem staležu? 

Vidimo lahko, da je bila slaba tretjina vprašanih zaradi prej omenjenih težav tudi nekaj časa v 

bolniškem staležu.  

                                                                           (nadaljevanje grafa na naslednji strani) 
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Slika 12: Prisotnost pojavov 

 

Z grafa lahko razberemo, da kar 52,9 % vprašanim primanjkuje energije in je izčrpanih, 

sledijo občutek preobremenjenosti in utrujenosti (36,8 %), nespečnost ter težave s spanjem 

(26,4 %) in glavobol (25,3 %). Na srečo pa se je  »samo« pri enem odstotku zaposlenih v 

zadnjem letu povečala uporaba protibolečinskih zdravil oziroma pomirjeval.  

 

 Slika 13: Vpliv pojavov na vsakodnevne dejavnosti  

 

73,1 % zaposlenih meni, da zgoraj našteti pojavi malo oziroma srednje vplivajo na 

opravljanje vsakodnevnih dejavnosti (tako na delovnem mestu kot izven njega).  
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Slika 14: Zadovoljstvo s sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem 

Z grafa lahko razberemo, da je dobra polovica vprašanih (58,6 %) zadovoljna s svojim 

sedanjem zdravstvenim počutjem, 25,3 % jih ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, zelo 

zadovoljnih oziroma nezadovoljnih pa je 3,4 %.  

 

 

 

Slika 15: Razmišljanje o menjavi zaposlitve 

 

Vidimo lahko, da 34,1 % zaposlenih razmišlja o menjavi zaposlitve. Razloge prikazujemo v 

naslednjem grafu.  
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Slika 16: Razlogi za menjavo zaposlitve 

Najbolj jih bremeni delovno okolje (pogoji dela, stresnost). Dobrih 40 % zaposlenih pogreša 

možnost kariernega napredovanja, 37,9 % je nezadovoljnih z organizacijo in načinom dela. 

Slaba tretjina je nezadovoljna z vodstvom in vodenjem organizacije. 

Pod »drugo« so navedli negotovost in polovičen delovni čas.  

 

3. 5. 2 REZULTATI POSAMEZNIH KATEGORIJ IZ VPRAŠALNIKA OPSA 
 

Vprašalnik OPSA je razdeljen v 17 kategorij. Vprašanja smo razdelili v te kategorije (Šprah 

in Dolenc, 2014). V nadaljevanju predstavljamo rezultate posameznih kategorij. Vprašani so 

na lestvici od 1 do 5 (1 – sploh se ne strinjam/nikoli ne velja zame; 5- zelo se strinjam/skoraj 

vedno velja zame) ocenjevali posamezne trditve. Na grafu prikazujemo mediane posameznih 

trditev, v tabeli pa aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD). Večinoma so trditve 

predstavljene na grafih in v tabeli, kar je  izstopalo, pa tudi v pisni obliki. 
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1. VSEBINA DELA 

 

Slika 17: Vsebina dela 

 

Tabela 7: Vsebina dela 

  M SD 
Postopki mojega dela se nenehno spreminjajo. 2,87 1,15 
Moje delo ni zahtevno.  1,55 ,90 
Tudi sam/a moram sodelovati pri pridobivanju finančnih 
sredstev, da dobim polno plačo ali obdržim zaposlitev. 

1,38 ,91 

Med delom se srečujem z nepredvidenimi problemi.  3,48 1,09 
Moje delo je monotono oziroma vključuje malo raznolikih 
delovnih nalog. 

1,75 ,97 

Moje delovne naloge se hitro menjavajo. 2,51 1,17 

 

Skoraj nihče izmed vprašanih ne misli, da je njegovo delo monotono, več kot polovica se jih 

med delom srečuje z nepredvidenimi problemi.  
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2. DELOVNA OBREMENITEV 

Slika 18: Delovna obremenitev 

Tabela 8 : Delovna obremenitev  

  M SD 

Delovna organizacija ima nerealna pričakovanja do 
mene o količini dela, ki naj bi ga opravil/a. 

2,23 1,11 

Obseg mojih delovnih nalog je majhen. 1,56 ,90 
Moje delo je zelo zahtevno. 4,31 ,71 
Obseg mojih delovnih nalog je velik. 3,98 ,95 
Moje delo vključuje veliko časovnih rokov v kratkem 
času. 

2,69 1,09 

Potek mojega dela je odvisen od tega, kako hitro ali 
kakovostno opravijo svoje delo moji sodelavci.  

2,44 1,13 

Opravljam več različnih delovnih nalog hkrati. 4,09 1,01 
Moje delo je v veliki meri odvisno od zahtev strank. 2,89 1,33 
Delodajalec mi ob rednem delu nalaga še dodatno delo. 2,52 1,27 
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Delovna organizacija ima nerealna
pričakovanja do mene o količini dela, ki naj bi

ga opravil/a.

Obseg mojih delovnih nalog je majhen.

Moje delo je zelo zahtevno.

Obseg mojih delovnih nalog je velik.

Moje delo vključuje veliko časovnih rokov v
kratkem času.

Potek mojega dela je odvisen od tega, kako
hitro ali kakovostno opravijo svoje delo  moji

sodelavci.

Opravljam več različnih delovnih nalog hkrati.

Moje delo je v veliki meri odvisno od zahtev
strank.

Delodajalec mi ob rednem delu nalaga še
dodatno delo.
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Večina zaposlenih meni, da je njihovo delo zelo zahtevno in da imajo velik obseg delovnih 

nalog. Opravljajo tudi več različnih delovnih nalog hkrati. 

 

3. URNIK DELA 

 

Slika 19: Urnik dela 

 

Tabela 9: Urnik dela 

  M SD 
Delam v izmenah. 2,87 1,85 
Opravljam nočno delo. 2,05 1,72 
Moj delovni čas je nepredvidljiv.  1,88 1,21 
Med delom imam premalo odmorov. 2,16 1,23 
Med delom imam malo dovoljenih izhodov z dela. 2,44 1,46 
Moj delovni čas je daljši od 8 ur. 2,02 1,16 

 

Vidimo, da je na vprašanja odgovarjalo več strokovnih delavcev kot varstvenega kadra, saj jih 

manj kot polovica dela v izmenah in opravlja nočno delo. Vsi varuhi ne opravljajo nočnega 

dela, saj jih je to potrdilo le 19.  
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Delam v izmenah.

Opravljam nočno delo.

Moj delovni čas je nepredvidljiv.

Med delom imam premalo odmorov.

Med delom imam malo dovoljenih
izhodov z dela.

Moj delovni čas je daljši od 8 ur.
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4. NADZOR 

 

Slika 20: Nadzor 

 

Tabela 10: Nadzor 

  M SD 

Nadrejeni oz. delodajalec pretirano nadzira moje delo. 1,69 ,84 
Imam majhen vpliv na odločitve v delovni organizaciji (o 
urniku, sodelavcih, delovnih nalogah, politiki poslovanja). 

3,22 1,17 

Imam slab nadzor nad vsebino, časovnim razporejanjem 
in hitrostjo izvajanja delovnih nalog.  

2,04 ,96 

Ko se pri mojem delu pojavi problem, imam na voljo malo 
načinov reševanja, in še ti so vnaprej določeni. 

2,46 ,97 

 

Velika večina vprašanih se ne strinja, da bi nadrejeni preveč nadzoroval njihovo delo. 
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Nadrejeni oz. delodajalec pretirano
nadzira moje delo.

Imam majhen vpliv na odločitve v delovni
organizaciji (o urniku, sodelavcih,

delovnih nalogah, politiki poslovanja).

Imam slab nadzor nad vsebino, časovnim
razporejanjem in hitrostjo izvajanja

delovnih nalog.

Ko se pri mojem delu pojavi problem,
imam na voljo malo načinov reševanja, in

še ti so vnaprej določeni.
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5. DELOVNO OKOLJE IN DELOVNA OPREMA 

 

Slika 21: Delovno okolje in delovna oprema 
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Izpostavljen/a sem škodljivim okoljskim
vplivom (hrup, vročina, mraz, plini, prah,

vibracije, bleščanje).
Na tem delovnem mestu sem bil/a že priča

resni delovni nesreči oz. poškodbi
sodelavca.

V prostoru, kjer delam, je veliko ljudi.

Pri mojem delu je velika verjetnost za
nastanek nesreče, poškodbe pri delu.

Pri delu dvigujem težka bremena.

Moje delo poteka tudi na terenu.

Postopki mojega dela so nevarni (npr.
uporaba prisilnih sredstev).

Pri delu je drža mojega telesa dalj časa
prisiljena (sedenje, stanje).

Do svoje delovne oz. zaščitne opreme težko
pridem oz. je slabo vzdrževana.

Na tem delovnem mestu sem že imel/a
nesrečo oz. poškodbo.
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Tabela 11: Delovno okolje in delovna oprema 

 M SD 

Izpostavljen/a sem škodljivim okoljskim vplivom (hrup, 
vročina, mraz, plini, prah, vibracije, bleščanje). 

1,90 ,96 

Na tem delovnem mestu sem bil/a že priča resni delovni 
nesreči oz. poškodbi sodelavca. 

2,18 1,43 

Moje delo vključuje ponavljajoče se gibe. 2,69 1,30 
V prostoru, kjer delam, je veliko ljudi. 2,98 1,35 
Pri mojem delu je velika verjetnost za nastanek nesreče, 
poškodbe pri delu. 

2,54 1,12 

Pri delu dvigujem težka bremena. 3,04 1,40 
Moje delo poteka tudi na terenu. 2,38 1,26 
Postopki mojega dela so nevarni (npr. uporaba prisilnih 
sredstev). 

1,87 1,05 

Pri delu je drža mojega telesa dalj časa prisiljena 
(sedenje, stanje). 

3,19 1,34 

Do svoje delovne oz. zaščitne opreme težko pridem oz. je 
slabo vzdrževana. 

2,17 1,23 

Na tem delovnem mestu sem že imel/a nesrečo oz. 
poškodbo. 

1,95 1,31 

 

Skoraj nihče izmed vprašanih še ni na tem delovnem mestu imel nesreče ali poškodbe, kar je 

presenetljivo, saj delajo s populacijo, ki je tudi agresivna. 
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6. ORGANIZACIJSKA KULTURA  

 

Slika 22: Organizacijska kultura  
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V delovni organizaciji dobim malo povratnih
informacij o delu, ki sem ga opravil/a.

V moji delovni organizaciji se dogajajo kršitve
pravil vedenja.

Reševanje delovnih sporov je v moji delovni
organizaciji neučinkovito.

Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov na
področju skrbi za zdravje in varnost.

Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov za
zmanjševanje poklicnega stresa.

V moji delovni organizaciji pomanjkljivo
izvajajo zakonodajo na področju delovnih

razmerij in varstva pri delu.

V moji delovni organizaciji je prisotna neenaka
obravnava zaposlenih.

V delovni organizaciji mi za obvladovanje
težkih situacij in težav nudijo le malo podpore.

V moji delovni organizaciji prihaja do zlorabe
moči nadrejenih.

V moji delovni organizaciji za dobro
opravljeno delo nisem nagrajen/a (materialne

nagrade, pohvale).
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Tabela 12: Organizacijska kultura 

 M SD 

V delovni organizaciji dobim malo povratnih informacij o 
delu, ki sem ga opravil/a. 

2,99 1,04 

V moji delovni organizaciji se dogajajo kršitve pravil 
vedenja. 

2,48 1,13 

Reševanje delovnih sporov je v moji delovni organizaciji 
neučinkovito. 

2,54 1,23 

Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov na področju 
skrbi za zdravje in varnost. 

2,67 1,19 

Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov za zmanjševanje 
poklicnega stresa. 

3,09 1,30 

V moji delovni organizaciji pomanjkljivo izvajajo 
zakonodajo na področju delovnih razmerij in varstva pri 
delu. 

1,90 1,12 

V moji delovni organizaciji je prisotna neenaka 
obravnava zaposlenih. 

3,13 1,35 

V delovni organizaciji mi za obvladovanje težkih situacij 
in težav nudijo le malo podpore. 

2,91 1,00 

V moji delovni organizaciji prihaja do zlorabe moči 
nadrejenih. 

2,41 1,25 

V moji delovni organizaciji za dobro opravljeno delo 
nisem nagrajen/a (materialne nagrade, pohvale). 

3,37 1,23 

 

Polovica vprašanih je mnenja, da je v njihovi delovni organizaciji prisotna neenaka obravnava 

zaposlenih in za dobro opravljeno delo niso nagrajeni.  
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7. MEDOSEBNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU 

 

Slika 23: Medosebni odnosi na delovnem mestu 

 

Tabela 13: Medosebni odnos na delovnem mestu 

  M SD 

V moji delovni organizaciji je malo komunikacije oz. 
zaupanja med vodstvom in zaposlenimi. 

2,96 1,17 

S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos. 1,64 ,78 
V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, 
nadlegovanje na delovnem mestu. 

1,93 1,14 

V moji delovni organizaciji je med sodelavci veliko 
tekmovalnosti. 

2,60 ,95 

Z nadrejenimi imam napet in konflikten odnos. 1,63 ,77 
Na delovnem mestu imam malo stikov z drugimi ljudmi. 1,69 1,09 

 

Zaposleni z nadrejenimi nimajo napetega odnosa, kljub temu jim polovica vprašanih ne 

zaupa. 
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V moji delovni organizaciji je malo komunikacije
oz. zaupanja med vodstvom in zaposlenimi.

S svojimi sodelavci imam napet in konflikten
odnos.

V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje,
nadlegovanje na delovnem mestu.

V moji delovni organizaciji je med sodelavci
veliko tekmovalnosti.

Z nadrejenimi imam napet in konflikten odnos.

Na delovnem mestu imam malo stikov z drugimi
ljudmi.
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8. VLOGA IN ODGOVORNOST V ORGANIZACIJI 

 

Slika 24: Vloga in odgovornost v organizaciji 
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Za moj poklic oz. moje delo je značilna velika
odgovornost za ljudi (uporabniki, bolniki, učenci).

Če naredim napako na delovnem mestu, ima to
lahko hude posledice (materialno ali drugo težko

popravljivo škodo).

Med moje delovne naloge sodijo tudi pogovori s
strankami (bolniki, uporabniki), ki so čustveno

obremenjujoči.

Nerad/a prevzamem odgovornost na delovnem
mestu.

Pri svojem delu nosim veliko odgovornost, saj je
od rezultatov mojega dela v veliki meri odvisen
uspeh delovne organizacije ali uspešnost dela

mojih sodelavcev.

Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni in
počutim se odgovoren/a za uspeh podjetja.

V delovnem okolju med delom vidim pretresljive
ali neprijetne prizore.

Pri svojem delu imam veliko opravka z ljudmi
(strankami, uporabniki).
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Tabela 14: Vloga in odgovornost v organizaciji 

  M SD 

Za moj poklic oz. moje delo je značilna velika odgovornost za ljudi 
(uporabniki, bolniki, učenci). 

4,54 ,86 

Če naredim napako na delovnem mestu, ima to lahko hude 
posledice (materialno ali drugo težko popravljivo škodo). 

3,27 1,24 

Med moje delovne naloge sodijo tudi pogovori s strankami (bolniki, 
uporabniki), ki so čustveno obremenjujoči. 

4,05 1,04 

Nerad/a prevzamem odgovornost na delovnem mestu. 1,63 ,85 
Pri svojem delu nosim veliko odgovornost, saj je od rezultatov 
mojega dela v veliki meri odvisen uspeh delovne organizacije ali 
uspešnost dela mojih sodelavcev. 

3,23 1,09 

Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni in počutim se odgovoren/a 
za uspeh podjetja. 

4,01 1,03 

V delovnem okolju med delom vidim pretresljive ali neprijetne 
prizore. 

2,67 1,22 

Pri svojem delu imam veliko opravka z ljudmi (strankami, 
uporabniki).  

4,79 0,56 

 

Vsi vprašani se zavedajo, da je za njihovo delo značilna velika odgovornost za ljudi. Pogosto 

sodijo med njihove naloge tudi pogovori z uporabniki, ki so čustveno obremenjujoči. Delo, ki 

ga opravljajo, jim veliko pomeni.  
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9. RAZVOJ POKLICNE KARIERE 

 

Slika 25: Razvoj poklicne kariere 
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Za napredovanje na delovnem mestu dobivam
malo spodbud.

Ni mi jasno, na kakšen način ocenjujejo mojo
delovno uspešnost v delovni organizaciji.

Moj osebni dohodek je prenizek glede na
vloženi napor pri delu.

Pri napredovanju v delovni organizaciji se
srečujem z ovirami.

Grozi mi odpustitev.

V drugi delovni organizaciji bi lahko bolje ali
hitreje napredoval/a kot v tej.

Ponuja se mi možnost, da bi opravljal/a lažje
delo na drugem delovnem mestu ali v drugi

delovni organizaciji.
Sistem nagrajevanja in napredovanja v moji

delovni organizaciji ni pravičen do vseh
zaposlenih.

Delodajalec me ne podpira pri osebnem razvoju.

Za to delovno mesto nimam veliko predhodnih
delovnih izkušenj oz. še nisem dovolj

usposobljen/a.

Mediana 

Maja Godec  82 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 

Tabela 15: Razvoj poklicne kariere 

 M SD 

Za napredovanje na delovnem mestu dobivam malo 
spodbud.  

2,99 1,29 

Ni mi jasno, na kakšen način ocenjujejo mojo delovno 
uspešnost v delovni organizaciji. 

2,64 1,31 

Moj osebni dohodek je prenizek glede na vloženi napor pri 
delu. 

3,58 1,25 

Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z 
ovirami. 

2,71 1,23 

Grozi mi odpustitev.  1,56 1,03 
V drugi delovni organizaciji bi lahko bolje ali hitreje 
napredoval/a kot v tej. 

2,35 1,31 

Ponuja se mi možnost, da bi opravljal/a lažje delo na 
drugem delovnem mestu ali v drugi delovni organizaciji. 

1,56 1,05 

Sistem nagrajevanja in napredovanja v moji delovni 
organizaciji ni pravičen do vseh zaposlenih. 

3,07 1,38 

Delodajalec me ne podpira pri osebnem razvoju. 2,54 1,14 
Za to delovno mesto nimam veliko predhodnih delovnih 
izkušenj oz. še nisem dovolj usposobljen/a. 

1,76 1,13 

 

Vprašanih ni strah, da bi jih odpustili, razen tistih, ki so pri razlogih za menjavo službe 

navedli, da so zaposleni za določen čas. Veliko jih tudi meni, da je osebni dohodek prenizek 

glede na vloženi napor pri delu. Vprašani menijo, da so za svoje delovno mesto dovolj 

usposobljeni, kar je zanimivo, saj je dejstvo, da v teh centrih primanjkuje ustreznega 

strokovnega kadra, predvsem defektologov oziroma specialnih pedagogov. Vemo namreč, da 

je predvsem med strokovnim kadrom veliko neustreznih profilov, ki imajo službo za določen 

čas, a se očitno čutijo dovolj usposobljeni za delo s tako populacijo.  

  

Maja Godec  83 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 

10. RAZMEJITEV ZASEBNEGA ŽIVLJENJA IN DELA 

 

Slika 26: Razmejitev zasebnega življenja in dela 
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Kadar sem zaradi službe pod stresom, me
najpogosteje razbremeni družina.

Družina me malo podpira v zvezi z delovnimi
obveznostmi (premajhen posluh partnerja, slaba

organiziranost doma).

Med delovnim časom načrtujem in urejam nekatere
zasebne zadeve ali opravljam dejavnosti, ki niso
povezane s službo (telefoniranje, nakupovanje,

izobraževanje, obiski).

Opravljam dodatna dela zunaj delovnega mesta (delo
na kmetiji, popoldanska obrt ...).

Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje
stopnje izobrazbe, prekvalifikacija ipd.)

V delovni organizaciji, kjer delam, bi težko dobil/a
očetovski/materinski dopust.

V delovni organizaciji nimam možnosti, da bi imel/a
skrajšan delovni čas zaradi starševstva.

Na delovnem mestu imam majhno podporo v zvezi s
svojimi družinskimi obveznostmi.

Mediana 

Maja Godec  84 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 

Tabela 16: Razmejitev zasebnega življenja in dela 

  M SD 

Kadar sem zaradi službe pod stresom, me najpogosteje razbremeni 
družina. 

3,20 1,65 

Družina me malo podpira v zvezi z delovnimi obveznostmi 
(premajhen posluh partnerja, slaba organiziranost doma). 

1,74 1,00 

Med delovnim časom načrtujem in urejam nekatere zasebne 
zadeve ali opravljam dejavnosti, ki niso povezane s službo 
(telefoniranje, nakupovanje, izobraževanje, obiski). 

1,66 ,85 

Opravljam dodatna dela zunaj delovnega mesta (delo na kmetiji, 
popoldanska obrt ...). 

1,90 1,39 

Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje stopnje 
izobrazbe, prekvalifikacija ipd.) 

3,34 1,48 

V delovni organizaciji, kjer delam, bi težko dobil/a 
očetovski/materinski dopust. 

1,32 ,72 

V delovni organizaciji nimam možnosti, da bi imel/a skrajšan delovni 
čas zaradi starševstva.  

1,48 ,96 

Na delovnem mestu imam majhno podporo v zvezi s svojimi 
družinskimi obveznostmi. 

1,91 1,14 

 

Zaposleni ocenjujejo usklajenost svojega poklicnega življenja z zasebnim kot dobro. Skoraj 

nihče izmed vprašanih nima popoldanske obrti ali ne opravlja dodatnih del zunaj delovnega 

mesta, se jih pa skoraj 70 zaposlenih ob delu še dodatno izobražuje. Zaradi starševstva imajo 

lahko skrajšan delovni čas. Nekateri centri imajo tudi certifikat »Družini prijazno podjetje«. 
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11. DRUŽINSKE RAZMERE ZAPOSLENEGA 

 

Slika 27: Družinske razmere zaposlenega 

 

Tabela 17: Družinske razmere zaposlenega 

  M SD 

Doma se ukvarjam s čustvenimi in vedenjskimi težavami 
svojih otrok. 

1,49 ,73 

S partnerjem/partnerico imam težave oz. se z njim/njo ne 
razumem. 

1,51 ,92 

V zadnjem letu je bil eden od naših družinskih članov hudo 
bolan. 

1,55 1,05 

V zadnjem letu so se zgodile v naši družini večje 
spremembe (rojstvo ali smrt družinskega člana, razveza ali 
poroka). 

2,18 1,60 

Doma sem bodisi priča bodisi izpostavljen/a besednemu ali 
telesnemu obračunavanju med družinskimi člani. 

1,23 ,63 

 

Vprašani imajo urejene družinske razmere. 
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Doma se ukvarjam s čustvenimi in vedenjskimi
težavami svojih otrok.

S partnerjem/partnerico imam težave oz. se z
njim/njo ne razumem.

V zadnjem letu je bil eden od naših družinskih
članov hudo bolan.

V zadnjem letu so se zgodile v naši družini
večje spremembe (rojstvo ali smrt družinskega

člana, razveza ali poroka).

Doma sem bodisi priča bodisi izpostavljen/a
besednemu ali telesnemu obračunavanju med

družinskimi člani.
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12. PSIHOFIZIČNO ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENEGA  

 

Slika 28: Psihofizično zdravstveno stanje zaposlenega 

 

Tabela 18: Psihofizično zdravstveno stanje zaposlenega 

  M SD 
Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali razdražljivo. 2,19 ,93 
Imam pogoste ali dolgotrajne telesne bolečine oz. trpim za 
kroničnim telesnim obolenjem. 

1,80 1,21 

Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane 
zaskrbljenosti in tesnobe sem že razmišljal/a o strokovni 
pomoči ali jo poiskal/a. 

1,57 1,01 

Moja telesna odpornost je slaba. 2,06 1,06 

 

Velika večina vprašanih je zadovoljna s svojim zdravstvenim stanjem in počutjem tako 

fizično kot tudi psihično. 

  

0 1 2 3 4 5

Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali
razdražljivo.

Imam pogoste ali dolgotrajne telesne
bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim

obolenjem.

Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti,
pretirane zaskrbljenosti in tesnobe sem že

razmišljal/a o strokovni pomoči ali jo
poiskal/a.

Moja telesna odpornost je slaba.

Mediana 

Maja Godec  87 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 

13.OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI 

 

Slika 29: Osebnostne značilnosti 

Tabela 19: Osebnostne značilnosti 

  M SD 

Običajno odlagam oziroma se izogibam reševanju problemov. 1,69 ,86 
Probleme dojemam bolj kot grožnje in ne kot izzive. 1,90 ,97 
Slabo se prilagajam spremembam delovnih postopkov, obsega 
in značilnosti delovnih nalog, menjavi sodelavcev na delovnem 
mestu. 

1,43 ,63 

Doma se težko učinkovito organiziram. 1,86 ,96 
Nagnjen/a sem k precenjevanju svojih sposobnosti. 1,59 ,65 
Sem popustljive narave. 2,85 1,13 
Moje delovne navade bi lahko bile boljše. 2,08 1,08 
Zelo se bojim, da bi pri svojem delu naredil/a napako. 2,50 1,12 
Nagnjen/a sem k temu, da hočem svoje delo opraviti popolno.  3,77 1,00 
Na delovnem mestu težko učinkovito organiziram svoj čas.  2,02 ,97 
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Običajno odlagam oziroma se izogibam
reševanju problemov.

Probleme dojemam bolj kot grožnje in ne kot
izzive.

Slabo se prilagajam spremembam delovnih
postopkov, obsega in značilnosti delovnih nalog,

menjavi sodelavcev na delovnem mestu.

Doma se težko učinkovito organiziram.

Nagnjen/a sem k precenjevanju svojih
sposobnosti.

Sem popustljive narave.

Moje delovne navade bi lahko bile boljše.

Zelo se bojim, da bi pri svojem delu naredil/a
napako.

Nagnjen/a sem k temu, da hočem svoje delo
opraviti popolno.

Na delovnem mestu težko učinkovito organiziram
svoj čas.
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Vidimo lahko, da je večina zaposlenih perfekcionistov, saj želijo svoje delo opraviti popolno.  

 

14. ODNOS DO DELA 

Slika 30: Odnos do dela 

Tabela 20: Odnos do dela 

 M SD 

Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati. 3,66 ,97 
Rezultati in cilji dela so mi zelo pomembni. 4,27 ,85 
Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval/a preveč, zato 
se je porušila moja predstava o idealnem delu. 

1,99 1,11 

Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto v 
življenju. 

3,10 1,13 

Naveličan/a sem svojega dela oz. zasičen/a sem z njim. 2,05 1,18 
Moje osebne vrednote in narava mojega dela si 
nasprotujejo. 

1,64 ,84 

Delo, ki ga trenutno opravljam, me NE veseli.  1,47 ,86 
Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega 
dela. 

1,64 ,78 

Nimam jasne osebne karierne usmeritve. 1,96 1,01 
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Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati.

Rezultati in cilji dela so mi zelo pomembni.

Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval/a
preveč, zato se je porušila moja predstava o

idealnem delu.

Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto
v življenju.

Naveličan/a sem svojega dela oz. zasičen/a
sem z njim.

Moje osebne vrednote in narava mojega dela si
nasprotujejo.

Delo, ki ga trenutno opravljam, me NE veseli.

Negativno in pesimistično gledam na rezultate
svojega dela.

Nimam jasne osebne karierne usmeritve.
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Zaposleni so s trenutnim delom zelo zadovoljni in delo, ki ga opravljajo, jim veliko pomeni, 

čeprav jim to ne predstavlja najpomembnejše vrednote v življenju. 

15. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

 

Slika 31: Organizacijska struktura 

Tabela 21: Organizacijska struktura  

 M SD 
Naši vodstveni delavci so pomanjkljivo usposobljeni za vodenje 
organizacije. 

2,71 1,24 

V moji delovni organizaciji prihaja do kraje kadrov in nepoštene 
konkurence drugih delovnih organizacij. 

1,54 ,93 

V moji delovni organizaciji primanjkuje kadrov. 3,03 1,30 
V moji delovni organizaciji obstaja zapletena hierarhična struktura, 
kjer pristojnosti in odgovornosti zaposlenosti niso jasno določene. 

2,42 1,26 

 V moji delovni organizaciji začasno odpuščajo zaposlene in jih 
ponovno zaposlujejo. 

2,46 1,26 

Moja delovna organizacija je precej zadolžena. 1,52 ,82 
 V delovni organizaciji, kjer sem zaposlen/a, je v zadnjem letu prišlo 
do sprememb, kot so reorganizacija, odpuščanje delavcev ... 

2,88 1,39 
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Naši vodstveni delavci so pomanjkljivo
usposobljeni za vodenje organizacije.

V moji delovni organizaciji prihaja do kraje
kadrov in nepoštene konkurence drugih

delovnih organizacij.

V moji delovni organizaciji primanjkuje
kadrov.

V moji delovni organizaciji obstaja
zapletena hierarhična struktura, kjer

pristojnosti in odgovornosti zaposlenosti
niso jasno določene.

V moji delovni organizaciji začasno
odpuščajo zaposlene in jih ponovno

zaposlujejo.

Moja delovna organizacija je precej
zadolžena.

V delovni organizaciji, kjer sem
zaposlen/a, je v zadnjem letu prišlo do

sprememb, kot so reorganizacija,
odpuščanje delavcev ...
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Polovica vprašanih meni, da v njihovi delovni organizaciji primanjkuje (ustreznih) kadrov. 

Skoraj polovica jih je tudi mnenja, da so vodstveni delavci pomanjkljivo usposobljeni za 

vodenje. 

16. SKRB ZASE 

 

Slika 32: Skrb zase 

Tabela 22: Skrb zase 

 M SD 
V zadnjem letu sem izkoristil/a le nekaj dni rednega 
dopusta. 

1,39 ,77 

Primanjkuje mi časa za prostočasne dejavnosti. 2,61 1,33 
Moj življenjski slog je dokaj neurejen (neredni dohodki, 
neurejen spalni cikel, pomanjkanje športne dejavnosti). 

1,79 ,97 

Ko zbolim, običajno ne koristim bolniškega staleža. 2,76 1,33 
Primanjkuje mi časa za druženje s prijatelji in sorodniki. 2,55 1,26 
Bolniški stalež koristim tudi, ko postane moje delo preveč 
stresno. 

1,21 ,52 

Ne vzamem si dovolj časa zase. 3,26 1,29 
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V zadnjem letu sem izkoristil/a le nekaj
dni rednega dopusta.

Primanjkuje mi časa za prostočasne
dejavnosti.

Moj življenjski slog je dokaj neurejen
(neredni dohodki, neurejen spalni cikel,

pomanjkanje športne dejavnosti).

Ko zbolim, običajno ne koristim
bolniškega staleža.

Primanjkuje mi časa za druženje s
prijatelji in sorodniki.

Bolniški stalež koristim tudi, ko postane
moje delo preveč stresno.

Ne vzamem si dovolj časa zase.
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Morda si zaposleni res ne vzamejo dovolj časa zase, imajo pa kljub temu urejen življenjski 

slog in čas za prostočasne aktivnosti ter občasna druženja s prijatelji. Med boleznijo pa jih 

bolniški stalež koristi približno polovica. 

17. OBREMENITEV KOT POSLEDICA SOCIODEMOGRAFSKIH OKOLIŠČIN 

Slika 33: Obremenitev kot posledica sociodemografskih okoliščin 

Tabela 23: Obremenitev kot posledica sociodemografskih okoliščin 

  M SD 

Zdi se mi, da je v družbi prisotna splošna negotovost, ki 
vpliva na moje delo in počutje. 

2,55 1,19 

Moj osebni dohodek je prenizek za zadovoljevanje 
osnovnih potreb. 

2,47 1,35 

Moje premoženjsko stanje je slabo. 2,26 1,14 
Moje bivalne razmere so slabe (majhno stanovanje, brez 
vodovodne napeljave, brez centralnega ogrevanja). 

1,18 ,57 

Zaradi slabih prometnih povezav porabim veliko časa, da 
pridem iz kraja prebivališča na delovno mesto. 

1,59 ,98 

Zdravstvena služba je daleč od mojega kraja prebivališča.  1,31 ,68 
Sem precej zadolžen/a. 1,50 ,78 
Vrtec je daleč od mojega kraja prebivališča. 1,27 ,63 
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Zdi se mi, da je v družbi prisotna splošna
negotovost, ki vpliva na moje delo in

počutje.
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Moje bivalne razmere so slabe (majhno
stanovanje, brez vodovodne napeljave, brez

centralnega ogrevanja).
Zaradi slabih prometnih povezav porabim

veliko časa, da pridem iz kraja prebivališča
na delovno mesto.

Zdravstvena služba je daleč od mojega
kraja prebivališča.

Sem precej zadolžen/a.

Vrtec je daleč od mojega kraja prebivališča.
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Vsi imajo urejene bivalne razmere, prav tako ne mislijo, da je osebni dohodek prenizek za 

zadovoljevanje osnovnih potreb. 

 

3. 5. 3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

Pred preverjanjem hipotez smo preverili osnovno lastnost podatkov. 

Ali so podatki porazdeljeni približno normalno ali ne, smo preverjali statistično s Shapiro-

Wilk testom ter grafično s pregledom histogramov. Ugotovili smo, da podatki niso približno 

normalno porazdeljeni (stopnja značilnosti je manjša od 0,05; histogrami kažejo precej 

različnih oblik porazdelitev), zato smo hipoteze preverjali z neparametričnimi testi.  

 

H 1: Spol zaposlenih vpliva na stopnjo izgorelosti. Ženske bodo dosegale višjo stopnjo 

čustvene izčrpanosti, moški pa višjo stopnjo depersonalizacije.  

Izgorelost smo merili s šestimi trditvami s področja prepoznave psihosocialnih obremenitev, 

ki so jih vprašani ocenjevali z lestvico ocen strinjanja od 1 do 5. 

Poleg tega smo izgorelost preverjali tudi z vprašanjem o njihovem zadovoljstvu s sedanjim 

zdravstvenim stanjem in počutjem, ki so ga ocenjevali z lestvico ocen zadovoljstva od             

1 do 5. 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, smo razlike v izgorelosti med spoloma preverjali z 

neparametričnim Mann-Whitney U testom.  
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Slika 34: Izgorelost glede na spol 
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Z grafa je razvidno, da je izgorelost moških v povprečju nekoliko višja pri opravljanju 

dodatnih del zunaj delovnega mesta in pri dodatnem izobraževanju ob delu, medtem ko je v 

vseh ostalih merjenih področjih izgorelosti opaziti višjo povprečno izgorelost pri ženskah. 

Kaže se nekoliko nižje zadovoljstvo moških s sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem kot 

pri ženskah. 

V nadaljevanju smo z Mann-Whitney U testom preverili, ali so opažene razlike tudi 

statistično značilne pri stopnji 0,05. 

 

Tabela 24: Razlike v izgorelosti glede na spol 

 

Mann-
Whitney U P  

Opravljam dodatna dela zunaj delovnega mesta (delo na kmetiji, popoldanska      
obrt ...). 396,000 ,425 

Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje stopnje izobrazbe, 
prekvalifikacija ipd.) 366,000 ,307 

Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali razdražljivo. 387,500 ,356 
Imam pogoste ali dolgotrajne telesne bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim 
obolenjem. 285,000 ,029 

Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane zaskrbljenosti in tesnobe sem 
že razmišljal/a o strokovni pomoči ali jo poiskal/a. 328,000 ,94 

Moja telesna odpornost je slaba. 304,500 ,71 
Kako zadovoljni ste s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem? 445,000 ,217 
 

Rezultat kaže, da razlike med spoloma niso statistično značilne, razen ene, ki je statistično 

pomembna, saj P = 0,029. 

Na osnovi teh rezultatov H 1 zavrnemo, razen pri trditvi (»imam pogoste ali dolgotrajne 

telesne bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim obolenjem«), ki H1 potrjuje.  

 
 
Čustveno izčrpanost smo merili s sedmimi trditvami s področja prepoznave psihosocialnih 

obremenitev, ki so jih zaposleni ocenjevali z lestvico ocen strinjanja od 1 do 5. 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, smo razlike v čustveni izčrpanosti med spoloma 

preverjali z neparametričnim Mann-Whitney U testom.   
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Slika 35: Čustvena izčrpanost glede na spol 

 

Z grafa je razvidno, da je čustvena izčrpanost moških v povprečju nekoliko višja pri delu z 

veliko odgovornostjo za ljudi, pri pogovorih s strankami in pri zelo zahtevnem delu, medtem 

ko je pri treh ostalih merjenih področjih čustvena izčrpanost v povprečju višja pri ženskah. 

Čustvena izčrpanost zaradi premalo odmorov med delom je enaka pri obeh spolih. 

V nadaljevanju smo z Mann-Whitney U testom preverili, ali so opažene razlike tudi 

statistično značilne pri stopnji 0,05. 
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Tabela 25: Razlike v čustveni izčrpanosti glede na spol 

 

Rezultat kaže, da razlike med spoloma niso statistično značilne. 

Na osnovi tega rezultata H1 zavrnemo. 

 

V nadaljevanju smo depersonalizacijo merili s štirimi trditvami s področja prepoznave 

psihosocialnih obremenitev, ki so jih zaposleni ocenjevali z lestvico ocen strinjanja od 1 do 5. 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, smo razlike v čustveni izčrpanosti med spoloma 

preverjali z neparametričnim Mann-Whitney U testom. 

  

  
Mann-

Whitney U P 
Za moj poklic oz. moje delo je značilna velika odgovornost za ljudi (uporabniki, 
bolniki, učenci). 360,000 ,242 

Med moje delovne naloge sodijo tudi pogovori s strankami (bolniki, uporabniki), ki 
so čustveno obremenjujoči. 388,500 ,390 

Pri svojem delu imam veliko opravka z ljudmi (strankami, uporabniki).  338,000 ,62 
Moje delo je zelo zahtevno. 405,000 ,415 
Med delom imam premalo odmorov. 405,000 ,483 
Delovna organizacija ima nerealna pričakovanja do mene o količini dela, ki naj bi 
ga opravil/a. 300,500 ,57 

Delo, ki ga trenutno opravljam, me NE veseli.  315,000 ,98 
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Slika 36: Depersonalizacija glede na spol 

 

Z grafa je razvidno, da je depersonalizacija moških v povprečju nekoliko višja pri pogovoru s 

strankami in delu, ki je odvisno od zahtev strank, medtem ko je pri ostalih dveh merjenih 

področjih depersonalizacija v povprečju višja pri ženskah. 

Za tem smo z Mann-Whitney U testom preverili, ali so opažene razlike tudi statistično 

značilne pri stopnji 0,05.  
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Tabela 26 : Razlike v depersonalizaciji glede na spol 

  
Mann-

Whitney U P  
Med moje delovne naloge sodijo tudi pogovori s strankami (bolniki, uporabniki), ki 
so čustveno obremenjujoči. 388,500 ,390 

Moje delo je v veliki meri odvisno od zahtev strank. 353,500 ,355 
Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali razdražljivo. 387,500 ,356 
Naveličan/a sem svojega dela oz. zasičen/a sem z njim. 239,000 ,008 
 

Rezultat kaže, da razlike med spoloma na večini področij depersonalizacije niso statistično 

značilne, izjema pa je zasičenost z delom – na tem področju je depersonalizacija pri ženskah 

statistično značilno višja kot pri moških (p=0,008). 

Na osnovi tega rezultata H1 zavrnemo. 

 
Tako hipotezo 1 v celoti zavrnemo, razen pri eni trditvi (»imam pogoste ali dolgotrajne 

telesne bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim obolenjem«), ki H1 potrjuje.  

 
C. Maslach in S. Jackson ( Maslach, 2003) ugotavljata, da so si moški in ženske podobni pri 

izgorevanju. Vendar so razlike opazne pri moških v večji depersonalizaciji in neobčutljivosti 

do ljudi, s katerimi delajo, ženske pa doživljajo večjo čustveno izčrpanost. Te razlike 

razlagajo kot posledico stereotipnih določil spolnih vlog in vzgoje. Splošna pričakovanja so, 

da so ženske bolj usmerjene k ljudem, bolj družabne, bolj čustvene, negujoče in občutljivejše 

za potrebe drugih. Moški pa so bolj čvrsti, močni in manj čustveni. Ženske naj bi se torej bolj 

čustveno navezale na ljudi in so zato morda bolj čustveno izčrpane, medtem ko moški 

navezujejo manj tesne osebne stike in so zato bolj nagnjeni k depersonalizaciji. Avtorici (prav 

tam) podajata še drugo možno razlago, da razlike v izgorelosti odražajo značilnosti poklicev, 

ki jih opravljajo moški in ženske. Policisti, zdravniki in psihiatri so pretežno moški, 

medicinske sestre, socialne delavke in svetovalke pa pretežno ženske. Razlike v stopnji 

izgorelosti so lahko torej tudi posledica različnih odnosov, ki jih vzpostavljajo različni profili 

strokovnjakov s klienti.  

 

V naši raziskavi se te razlike niso pokazale. Zgoraj omenjena razlaga velja za različne 

poklice, v našem primeru vsi opravljajo podoben poklic oziroma delajo z enako populacijo.  

Rezultati so lahko tudi posledica zelo neenakega števila moških in žensk v vzorcu, saj je 

vprašalnik izpolnilo le slabih 17 odstotkov moških. Tudi sicer je znano dejstvo, da v takih 

institucijah prevladuje pretežno ženski spol.   
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H 2: Mlajši zaposleni  bodo bolj izgoreli in manj zadovoljni s svojo delovno situacijo kot 

starejši zaposleni. 
 

Zaposlene smo glede na starostne kategorije razdelili v dve starostni skupini. 

Izgorelost smo merili s šestimi trditvami s področja prepoznave psihosocialnih obremenitev, 

ki so jih zaposleni ocenjevali z lestvico ocen strinjanja od 1 do 5. 

Poleg tega smo izgorelost preverjali tudi z vprašanjem o njihovem zadovoljstvu s sedanjim 

zdravstvenim stanjem in počutjem, ki so ga ocenjevali z lestvico ocen zadovoljstva od             

1 do 5. 

Zadovoljstvo z delovno situacijo smo preverjali z 10 trditvami s področja medsebojnih 

odnosov na delovnem mestu, 12 trditvami s področja razvoja poklicne kariere, 9 trditvami s 

področja osebnostnih značilnosti, 12 trditvami s področja odnosa do dela. 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, smo razlike v izgorelosti in zadovoljstvu z delovno 

situacijo med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi preverjali z neparametričnim Mann-Whitney 

U testom. 
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Slika 37: Izgorelost glede na starostno skupino 

 

Z grafa je razvidna v povprečju višja izgorelost mlajših zaposlenih pri vseh merjenih 

spremenljivkah izgorelosti, največjo razliko je opaziti na področju slabe telesne odpornosti. 

Na drugi strani pa se pri mlajših kaže nekoliko višje zadovoljstvo s sedanjim zdravstvenim 

počutjem in stanjem kot pri starejših.  
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Opravljam dodatna dela zunaj delovnega mesta
(delo na kmetiji, popoldanska obrt ...).

Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje
višje stopnje izobrazbe, prekvalifikacija ipd.)

Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali razdražljivo.

Imam pogoste ali dolgotrajne telesne bolečine
oz. trpim za kroničnim telesnim obolenjem.

Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti,
pretirane zaskrbljenosti in tesnobe sem že

razmišljal/a o strokovni pomoči ali jo poiskal/a.

Moja telesna odpornost je slaba.

Kako zadovoljni ste s svojim sedanjim
zdravstvenim stanjem in počutjem?

Povprečni rang 

mlajši (do 40 let) starejši (41 do 65 let)
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Na delovnem mestu imam majhno podporo v zvezi s svojimi družinskimi
obveznostmi.

Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval/a preveč, zato se je porušila moja
predstava o idealnem delu.

Imam slab nadzor nad vsebino, časovnim razporejanjem in hitrostjo izvajanja
delovnih nalog.

Grozi mi odpustitev.

Zelo se bojim, da bi pri svojem delu naredil/a napako.

V moji delovni organizaciji začasno odpuščajo zaposlene in jih ponovno
zaposlujejo.

Nimam jasne osebne karierne usmeritve.

V moji delovni organizaciji je prisotna neenaka obravnava zaposlenih.

V drugi delovni organizaciji bi lahko bolje ali hitreje napredoval/a kot v tej.

Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega dela.

Sem popustljive narave.

Probleme dojemam bolj kot grožnje in ne kot izzive.

Slabo poznam tehnike in in načine za ustrezno spoprijemanje s stresom na
delovnem mestu.

Moje osebne vrednote in narava mojega dela si nasprotujejo.

Naveličan/a sem svojega dela oz. zasičen/a sem z njim.

Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami.

Ponuja se mi možnost, da bi opravljal/a lažje delo na drugem delovnem
mestu ali v drugi delovni organizaciji.

Nerad/a prevzamem odgovornost na delovnem mestu.

Za napredovanje na delovnem mestu dobivam malo spodbud.

Moje delovne navade bi lahko bile boljše.

Slabo se prilagajam spremembam delovnih postopkov, obsega in značilnosti
delovnih nalog, menjavi sodelavcev na delovnem mestu.

V moji delovni organizaciji za dobro opravljeno delo nisem nagrajen/a
(materialne nagrada, pohvale).

Povprečni rang 

mlajši (do 40 let) starejši (41 do 65 let)
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Slika 38: Zadovoljstvo z delovno situacijo glede na starostno skupino  
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Nagnjen/a sem k precenjevanju svojih sposobnosti.

Na delovnem mestu imam malo stikov z drugimi ljudmi.

Na delovnem mestu težko učinkovito organiziram svoj čas.

Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati.

Tudi sam/a moram sodelovati pri pridobivanju finančnih
sredstev, da dobim polno plačo ali obdržim zaposlitev.

Delo, ki ga trenutno opravljam, me NE veseli.

V moji delovni organizaciji je med sodelavci veliko
tekmovalnosti.

Običajno odlagam oziroma se izogibam reševanju
problemov.

V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje
na delovnem mestu.

V moji delovni organizaciji prihaja do zlorabe moči
nadrejenih.

Zdi se mi, da je v družbi prisotna splošna negotovost, ki
vpliva na moje delo in počutje.

V moji delovni organizaciji je malo komunikacije oz. zaupanja
med vodstvom in zaposlenimi.

S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos.

Ni mi jasno, na kakšen način ocenjujejo mojo delovno
uspešnost v delovni organizaciji.

Z nadrejenimi imam napet in konflikten odnos.

Sistem nagrajevanja in napredovanja v moji delovni
organizaciji ni pravičen do vseh zaposlenih.

V delovni organizaciji mi za obvladovanje težkih situacij in
težav nudijo le malo podpore.

Nagnjen/a sem k temu, da hočem svoje delo opraviti
popolno.

Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni in počutim se
odgovoren/a za uspeh podjetja.

Rezultati in cilji dela so mi zelo pomembni.

Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto v življenju.

Povprečni rang 

mlajši (do 40 let) starejši (41 do 65 let)
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Pri večini (30) področij zadovoljstva (69,8 %) je opaziti v povprečju višjo stopnjo 

nezadovoljstva pri mlajših zaposlenih kot pri starejših. Pri starejših zaposlenih je opaziti v 

povprečju višjo stopnjo nezadovoljstva v 30,2 % področjih/trditvah zadovoljstva. V 

nadaljevanju smo z Mann-Whitney U testom preverili, ali so opažene razlike tudi statistično 

značilne pri stopnji 0,05. 

Tabela 27: Razlike v izgorelosti in zadovoljstvu z delovno situacijo glede na  starostno 
skupino 

  
Mann-

Whitney U P 
Opravljam dodatna dela zunaj delovnega mesta (delo na kmetiji, 
popoldanska obrt ...). 638,000 ,74 

 Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje stopnje izobrazbe, 
prekvalifikacija ipd.) 705,500 ,364 

 Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali razdražljivo. 625,500 ,049 
Imam pogoste ali dolgotrajne telesne bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim 
obolenjem. 716,000 ,293 

Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane zaskrbljenosti in tesnobe 
sem že razmišljal/a o strokovni pomoči ali jo poiskal/a. 618,000 ,041 

Moja telesna odpornost je slaba. 540,000 ,010 
Kako zadovoljni ste s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem? 820,000 ,275 
V moji delovni organizaciji je malo komunikacije oz. zaupanja med vodstvom 
in zaposlenimi. 755,000 ,460 

S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos. 737,500 ,383 
V delovni organizaciji mi za obvladovanje težkih situacij in težav nudijo le 
malo podpore. 706,000 ,274 

V moji delovni organizaciji je med sodelavci veliko tekmovalnosti. 789,500 ,435 
Z nadrejenimi imam napet in konflikten odnos. 741,000 ,461 
Na delovnem mestu imam malo stikov z drugimi ljudmi. 662,000 ,152 
V moji delovni organizaciji prihaja do zlorabe moči nadrejenih. 758,000 ,321 
V moji delovni organizaciji je prisotna neenaka obravnava zaposlenih. 567,000 ,014 
V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje na delovnem 
mestu. 760,500 ,481 

Na delovnem mestu imam majhno podporo v zvezi s svojimi družinskimi 
obveznostmi. 433,500 ,000 

Za napredovanje na delovnem mestu dobivam malo spodbud.  658,000 ,142 
Ni mi jasno, na kakšen način ocenjujejo mojo delovno uspešnost v delovni 
organizaciji. 736,500 ,488 

V moji delovni organizaciji za dobro opravljeno delo nisem nagrajen/a 
(materialne nagrada, pohvale). 773,000 ,374 

Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami. 660,000 ,100 
Grozi mi odpustitev.  539,500 ,0015 
V drugi delovni organizaciji bi lahko bolje ali hitreje napredoval/a kot v tej. 600,000 ,030 
Nimam jasne osebne karierne usmeritve. 563,500 ,011 
Sistem nagrajevanja in napredovanja v moji delovni organizaciji ni pravičen 
do vseh zaposlenih. 726,000 ,445 

Zdi se mi, da je v družbi prisotna splošna negotovost, ki vpliva na moje delo 
in počutje. 717,500 ,410 

Ponuja se mi možnost, da bi opravljal/a lažje delo na drugem delovnem 
mestu ali v drugi delovni organizaciji. 585,000 ,028 

Tudi sam/a moram sodelovati pri pridobivanju finančnih sredstev, da dobim 608,500 ,062 
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polno plačo ali obdržim zaposlitev. 
V moji delovni organizaciji začasno odpuščajo zaposlene in jih ponovno 
zaposlujejo. 556,000 ,011 

Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati. 668,000 ,196 
Moje osebne vrednote in narava mojega dela si nasprotujejo. 587,000 ,026 
Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega dela. 562,500 ,014 
Nerad/a prevzamem odgovornost na delovnem mestu. 603,000 ,63 
Nagnjen/a sem k precenjevanju svojih sposobnosti. 688,500 ,202 
Sem popustljive narave. 582,000 ,026 
Moje delovne navade bi lahko bile boljše. 725,000 ,256 
Zelo se bojim, da bi pri svojem delu naredil/a napako. 539,500 ,0065 
Nagnjen/a sem k temu, da hočem svoje delo opraviti popolno.  674,000 ,123 
Običajno odlagam oziroma se izogibam reševanju problemov. 787,500 ,488 
Probleme dojemam bolj kot grožnje in ne kot izzive. 578,000 ,026 
Imam slab nadzor nad vsebino, časovnim razporejanjem in hitrostjo izvajanja 
delovnih nalog.  511,500 ,0025 

Slabo se prilagajam spremembam delovnih postopkov, obsega in značilnosti 
delovnih nalog, menjavi sodelavcev na delovnem mestu. 726,500 ,234 

Rezultati in cilji dela so mi zelo pomembni. 575,000 ,013 
Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni in počutim se odgovoren/a za uspeh 
podjetja. 580,000 ,028 

Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto v življenju. 368,500 ,000 
Naveličan/a sem svojega dela oz. zasičen/a sem z njim. 588,500 ,034 
Slabo poznam tehnike in načine za ustrezno spoprijemanje s stresom na 
delovnem mestu.  550,000 ,019 

Delo, ki ga trenutno opravljam, me NE veseli.  576,500 ,74 
Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval/a preveč, zato se je porušila moja 
predstava o idealnem delu. 498,000 ,0015 

Na delovnem mestu težko učinkovito organiziram svoj čas.  706,000 ,272 
Rezultat kaže, da so razlike med dvema starostnima skupinama statistično značilne pri stopnji 

0,05 v primeru treh področij izgorelosti in na 19 področjih zadovoljstva z delovno situacijo, in 

sicer: 

- Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali razdražljivo.  

- Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane zaskrbljenosti in tesnobe sem že 

razmišljal/a o strokovni pomoči ali jo poiskal/a. 

- Moja telesna odpornost je slaba.  

V teh treh primerih je izgorelost pri mlajših statistično značilno višja kot pri starejših. 

V nadaljevanju je pri 12 področjih zadovoljstva z delovno situacijo stopnja nezadovoljstva 

statistično značilno višja pri mlajših kot pri starejših, in sicer: 

- V moji delovni organizaciji je prisotna neenaka obravnava zaposlenih. 

- V drugi delovni organizaciji bi lahko bolje ali hitreje napredoval/a kot v tej. 

- Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega dela.  
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- Sem popustljive narave. 

- Probleme dojemam bolj kot grožnje in ne kot izzive.  

- Slabo poznam tehnike in  načine za ustrezno spoprijemanje s stresom na delovnem 

mestu.  

- Moje osebne vrednote in narava mojega dela si nasprotujejo. 

- Naveličan/a sem svojega dela oz. zasičen/a sem z njim. 

- Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami. 

- Ponuja se mi možnost, da bi opravljal/a lažje delo na drugem delovnem mestu ali v 

drugi delovni organizaciji. 

- Nerad/a prevzamem odgovornost na delovnem mestu. 

- Za napredovanje na delovnem mestu dobivam malo spodbud.  

- Moje delovne navade bi lahko bile boljše. 

- Slabo se prilagajam spremembam delovnih postopkov, obsega in značilnosti delovnih 

nalog, menjavi sodelavcev na delovnem mestu. 

- V moji delovni organizaciji za dobro opravljeno delo nisem nagrajen/a (materialne 

nagrade, pohvale). 

- Nagnjen/a sem k precenjevanju svojih sposobnosti. 

- Na delovnem mestu imam malo stikov z drugimi ljudmi. 

- Na delovnem mestu težko učinkovito organiziram svoj čas.  

- Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati. 

- Tudi sam/a moram sodelovati pri pridobivanju finančnih sredstev, da dobim polno 

plačo ali obdržim zaposlitev. 

- Delo, ki ga trenutno opravljam, me NE veseli.  

- V moji delovni organizaciji je med sodelavci veliko tekmovalnosti. 

- Običajno odlagam oziroma se izogibam reševanju problemov. 

- V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje na delovnem mestu. 

- V moji delovni organizaciji prihaja do zlorabe moči nadrejenih. 

- Zdi se mi, da je v družbi prisotna splošna negotovost, ki vpliva na moje delo in 

počutje. 

Pri sedmih področjih zadovoljstva z delovno situacijo stopnja nezadovoljstva statistično 

značilno višja pri starejših kot pri mlajših, in sicer: 

- Običajno odlagam oziroma se izogibam reševanju problemov. 

- V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje na delovnem mestu.  
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- V moji delovni organizaciji prihaja do zlorabe moči nadrejenih. 

- Zdi se mi, da je v družbi prisotna splošna negotovost, ki vpliva na moje delo in 

počutje. 

- V moji delovni organizaciji je malo komunikacije oz. zaupanja med vodstvom in 

zaposlenimi. 

- S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos. 

- Ni mi jasno, na kakšen način ocenjujejo mojo delovno uspešnost v delovni 

organizaciji. 

- Z nadrejenimi imam napet in konflikten odnos. 

- Sistem nagrajevanja in napredovanja v moji delovni organizaciji ni pravičen do vseh 

zaposlenih. 

- V delovni organizaciji mi za obvladovanje težkih situacij in težav nudijo le malo 

podpore. 

- Nagnjen/a sem k temu, da hočem svoje delo opraviti popolno.  

- Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni in počutim se odgovoren/a za uspeh podjetja. 

- Rezultati in cilji dela so mi zelo pomembni. 

 

Na osnovi predstavljenega rezultata hipotezo 2 potrdimo – pri mlajših se izkaže statistično 

značilno višja stopnja izgorelosti kot pri starejših, prav tako se pri mlajših pri več področjih 

zadovoljstva z delovno situacijo izkaže statistično značilno višje nezadovoljstvo kot pri 

starejših. 

 

C. Maslach in S. Jackson (prav tam) ugotavljata, da je starost pogojena z izgorelostjo. Višja 

stopnja izgorelosti je značilna za mlajše zaposlene. Mlajši naj bi imeli manj izkušenj z delom, 

starejši pa so bolj umirjeni, zreli in imajo bolj uravnotežen pogled na življenje. Kritično 

obdobje izgorevanja naj bi bilo prav prvih nekaj let službovanja. Možna razlaga je, da ljudje, 

ki imajo težave z izgorelostjo v začetku službovanja, bolj verjetno zapustijo delovno mesto ali 

poklic in zato kasneje, kot starejši, niso zajeti v vzorec. Starejši so torej tisti, ki so ostali in se 

uspešno spopadli z izgorelostjo v prvih letih službovanja. Mlajši zaposleni in zaposleni z manj 

delovnimi izkušnjami bodo torej pomembno bolj izgoreli in manj zadovoljni s svojo delovno 

situacijo (Žnidarčič, 2010). 
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Na (ne)zadovoljstvo pri mladih veliko vplivajo tudi mediji, potrošniška družba in želja po čim 

višji poziciji na delovnem mestu, kar pa je v mladih letih običajno težko doseči. V zdajšnjem 

času mladi zelo redko dobijo službo v svoji stroki, kaj šele za nedoločen čas. Delovna mesta 

niso ustrezno plačana, počutijo se negotove … Je pa to obdobje, ko naj bi se osamosvojil, 

kupil ali vsaj najel nepremičnino, si ustvaril družino. Starejše generacije se s finančno 

negotovostjo niso soočale, vsaj ne v taki meri kot danes mladi, in morda so tudi zaradi tega 

manj izgorele in bolj zadovoljne z življenjem nasploh.  

 

H 3: Varstveni kader je manj zadovoljen s svojo delovno situacijo in bolj izgorel kot 

strokovni kader. 
 

Izgorelost smo merili s šestimi trditvami s področja prepoznave psihosocialnih obremenitev, 

ki so ji zaposleni ocenjevali z lestvico ocen strinjanja od 1 do 5. Poleg tega smo izgorelost 

preverjali tudi z vprašanjem o njihovem zadovoljstvu s sedanjim zdravstvenim stanjem in 

počutjem, ki so ga ocenjevali z lestvico ocen zadovoljstva od 1 do 5. 

Zadovoljstvo z delovno situacijo smo preverjali z 10 trditvami s področja medsebojnih 

odnosov na delovnem mestu, 12 trditvami s področja razvoja poklicne kariere, 9 trditev s 

področja osebnostnih značilnosti in 12 trditvami s področja odnosa do dela. 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, smo razlike v izgorelosti in zadovoljstvu z delovno 

situacijo med dvema skupinama zaposlenih preverjali z neparametričnim Mann-Whitney U 

testom. 
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Slika 39: Izgorelost glede na zaposlenost v organizaciji 

 

Z grafa se kaže višja stopnja izgorelosti pri varuhih na treh področjih izgorelosti, medtem ko 

je na treh področjih višja stopnja izgorelosti med strokovnimi delavci. 

Pri varuhih se sicer kaže malenkost višje zadovoljstvo s sedanjim zdravstvenim stanjem in 
počutjem.  
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V moji delovni organizaciji začasno odpuščajo
zaposlene in jih ponovno zaposlujejo.
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obravnava zaposlenih.

Imam slab nadzor nad vsebino, časovnim
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Slabo se prilagajam spremembam delovnih postopkov,
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V moji delovni organizaciji je malo komunikacije oz.
zaupanja med vodstvom in zaposlenimi.
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Slika 40: Zadovoljstvo z delovno situacijo glede na zaposlitev v organizaciji  
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ki vpliva na moje delo in počutje.
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čas.
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tekmovalnosti.

Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni in počutim se
odgovoren/a za uspeh podjetja.

Nagnjen/a sem k temu, da hočem svoje delo opraviti
popolno.

Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto v
življenju.

Z nadrejenimi imam napet in konflikten odnos.

Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati.
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Pri večini (30) področij zadovoljstva (69,8 %) je opaziti v povprečju višjo stopnjo 

nezadovoljstva pri varuhih kot pri strokovnih sodelavcih. 

Pri strokovnih sodelavcih zaposlenih je opaziti v povprečju višjo stopnjo nezadovoljstva v  

30,2 % področjih/trditvah zadovoljstva. 

V nadaljevanju smo z Mann-Whitney U testom preverili, ali so opažene razlike tudi 

statistično značilne pri stopnji 0,05. 

 

Tabela 28: Razlike v izgorelosti in zadovoljstvu z delovno situacijo glede na zaposlitev v 

organizaciji 

  
Mann-
Whitney U P 

Opravljam dodatna dela zunaj delovnega mesta (delo na kmetiji, popoldanska obrt ...). 481,000 ,093 
Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje stopnje izobrazbe, prekvalifikacija ipd.) 416,500 ,033 
Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali razdražljivo. 510,500 ,137 
Imam pogoste ali dolgotrajne telesne bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim obolenjem. 555,000 ,389 
Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane zaskrbljenosti in tesnobe sem že 
razmišljal/a o strokovni pomoči ali jo poiskal/a. 541,000 ,306 

 Moja telesna odpornost je slaba. 562,000 ,430 
 Kako zadovoljni ste s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem? 646,500 ,366 
V moji delovni organizaciji je malo komunikacije oz. zaupanja med vodstvom in zaposlenimi. 538,000 ,272 
S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos. 581,500 ,469 
V delovni organizaciji mi za obvladovanje težkih situacij in težav nudijo le malo podpore. 578,500 ,456 
V moji delovni organizaciji je med sodelavci veliko tekmovalnosti. 526,000 ,120 
Z nadrejenimi imam napet in konflikten odnos. 420,500 ,036 
Na delovnem mestu imam malo stikov z drugimi ljudmi. 388,000 ,008 
V moji delovni organizaciji prihaja do zlorabe moči nadrejenih. 503,000 ,079 
V moji delovni organizaciji je prisotna neenaka obravnava zaposlenih. 505,500 ,129 
V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje na delovnem mestu. 435,500 ,035 
Na delovnem mestu imam majhno podporo v zvezi s svojimi družinskimi obveznostmi. 527,500 ,184 
Za napredovanje na delovnem mestu dobivam malo spodbud.  514,500 ,188 
Ni mi jasno, na kakšen način ocenjujejo mojo delovno uspešnost v delovni organizaciji. 453,500 ,067 
V moji delovni organizaciji za dobro opravljeno delo nisem nagrajen/a (materialne nagrada, 
pohvale). 552,000 ,199 

Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami. 430,500 ,022 
Grozi mi odpustitev.  574,000 ,352 
V drugi delovni organizaciji bi lahko bolje ali hitreje napredoval/a kot v tej. 542,500 ,245 
Nimam jasne osebne karierne usmeritve. 432,000 ,019 
Sistem nagrajevanja in napredovanja v moji delovni organizaciji ni pravičen do vseh 
zaposlenih. 369,000 ,008 

Zdi se mi, da je v družbi prisotna splošna negotovost, ki vpliva na moje delo in počutje. 520,500 ,293 
Ponuja se mi možnost, da bi opravljal/a lažje delo na drugem delovnem mestu ali v drugi 
delovni organizaciji. 550,000 ,418 

Tudi sam/a moram sodelovati pri pridobivanju finančnih sredstev, da dobim polno plačo ali 
obdržim zaposlitev. 484,000 ,114 

V moji delovni organizaciji začasno odpuščajo zaposlene in jih ponovno zaposlujejo. 497,000 ,108 
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Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati. 419,500 ,032 

Moje osebne vrednote in narava mojega dela si nasprotujejo. 504,500 ,172 
Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega dela. 455,000 ,054 
Nerad/a prevzamem odgovornost na delovnem mestu. 545,500 ,400 
 Nagnjen/a sem k precenjevanju svojih sposobnosti. 574,500 ,492 
 Sem popustljive narave. 521,500 ,209 
 Moje delovne navade bi lahko bile boljše. 549,500 ,269 
 Zelo se bojim, da bi pri svojem delu naredil/a napako. 464,500 ,052 
Nagnjen/a sem k temu, da hočem svoje delo opraviti popolno.  492,500 ,097 
Običajno odlagam oziroma se izogibam reševanju problemov. 529,500 ,185 
Probleme dojemam bolj kot grožnje in ne kot izzive. 511,500 ,169 
Imam slab nadzor nad vsebino, časovnim razporejanjem in hitrostjo izvajanja delovnih nalog.  506,500 ,127 
Slabo se prilagajam spremembam delovnih postopkov, obsega in značilnosti delovnih nalog, 
menjavi sodelavcev na delovnem mestu. 553,000 ,254 

Rezultati in cilji dela so mi zelo pomembni. 531,000 ,191 
Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni in počutim se odgovoren/a za uspeh podjetja. 491,000 ,141 
 Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto v življenju. 447,500 ,140 
Naveličan/a sem svojega dela oz. zasičen/a sem z njim. 536,500 ,309 
 Slabo poznam tehnike in  načine za ustrezno spoprijemanje s stresom na delovnem mestu.  570,000 ,475 
Delo, ki ga trenutno opravljam, me NE veseli.  535,500 ,472 
Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval/a preveč, zato se je porušila moja predstava o 
idealnem delu. 577,000 ,389 

Na delovnem mestu težko učinkovito organiziram svoj čas.  548,000 ,361 

 

Rezultat kaže, da so razlike med dvema skupinama zaposlenih na področju izgorelosti 

statistično pomembne pri stopnji 0,05 v enem primeru, in sicer: »Ob delu se še dodatno 

izobražujem (doseganje višje stopnje izobrazbe, prekvalifikacija ipd.)«  

 

Razlike med skupinama zaposlenih so statistično značilne na sedmih področjih zadovoljstva z 

delovno situacijo, in sicer: 

- Z nadrejenimi imam napet in konflikten odnos. 

- Na delovnem mestu imam malo stikov z drugimi ljudmi. 

- V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje na delovnem mestu. 

- Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami. 

- Nimam jasne osebne karierne usmeritve. 

- Sistem nagrajevanja in napredovanja v moji delovni organizaciji ni pravičen do vseh 

zaposlenih.  

- Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati.  

  

Maja Godec  113 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 

V vseh štirih primerih je nezadovoljstvo varuhov z delovno situacijo statistično značilno višje 

kot nezadovoljstvo strokovnih delavcev. 

Na osnovi predstavljenega rezultata hipotezo 3 delno potrdimo – varstveni kader je res manj 

zadovoljen s svojo delovno situacijo, ne drži pa, da je tudi bolj izgorel. 

 

To bi lahko pripisali temu, da pretežno neposredno delo z uporabniki opravlja varstveni 

kader. Čeprav svojega dela nihče ne vidi kot monotono, je verjetno ravno to stalno delo z 

uporabniki pri varuhih znak nezadovoljstva. Strokovni kader ima svoj urnik dela bolj razgiban 

– poleg neposrednega dela z uporabniki tudi razni sestanki, urejanje in pisanje dokumentacije, 

organizacija ekskurzij … In ravno ta dinamika dela lahko dvigne zadovoljstvo, a hkrati 

»pripelje« v izgorelost.   

 

V raziskavah (Maslach, 2003) navajajo kot dejavnik izgorelosti tudi stopnjo izobrazbe. Sicer 

majhne, a konsistentne razlike so se pokazale pri delavcih z univerzitetno izobrazbo in 

delavcih, ki so se izobraževali še po diplomi. Prvi doživljajo višjo stopnjo izgorelosti, kar 

pomeni najvišjo stopnjo depersonalizacije, višjo čustveno izčrpanost in najnižjo stopnjo 

osebne izpolnitve. Slednji pa so doživljali visoko stopnjo čustvene izčrpanosti, na ostalih dveh 

dimenzijah pa so dosegli najnižje rezultate. Narava njihovega dela lahko povzroča večji 

emocionalni stres, vendar pa jim boljša izurjenost pomaga pri boljšem spoprijemanju z njim. 

Najnižja stopnja izgorelosti se je pojavila pri ljudeh, ki niso dokončali študija. Ti rezultati so 

lahko odraz povezanosti med izobrazbo in poklicem. Razlike v izgorelosti različno 

izobraženih posameznikov so torej pogojene tudi s čustvenimi zahtevami delovnega mesta in 

niso le odraz posameznikove izobrazbe. Visoko izobraženi imajo od sebe in svojega življenja 

tudi višja pričakovanja, lahko so idealistični in želijo izjemnost. Realnost jim pogosto 

povzroča težave. Prav neskladje med realnostjo in njihovimi pričakovanji pogosto vodi do 

razočaranj in izgorelosti. 

 

Med zaposlenimi na različnih organizacijskih nivojih obstajajo razlike v vrednotenju dela, 

pomenu dela in mentalnem izzivu, ki ga delo ponuja. Zaposleni na nižjih nivojih pojmujejo 

delo kot sredstvo zaposlitve in preživetja, medtem ko zaposleni na višjih organizacijskih 

nivojih delo pojmujejo kot sredstvo, ki prinaša ugodje in izpolnitev psiholoških potreb.  
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Zaposleni so bolj zadovoljni z okoljem, ki jih ne sooča s fizičnimi nevarnostmi in neugodjem. 

Fizikalne karakteristike okolja, kot so temperatura, vlažnost, hrup ali osvetljenost izven 

optimalnega območja, povzročajo slabo počutje in zmanjšujejo delovne sposobnosti. 

Posledica tega pa je nezadovoljstvo oziroma zmanjšana raven zadovoljstva (Žnidarčič, 2010). 

 

Na splošno pa Brejc (1994) piše o tem, da so k izgorevanju bolj nagnjeni posamezniki, ki so 

občutljivi, z veliko mero empatije, topli in zavzeti v odnosih do drugih, k ljudem orientirani 

idealisti, hkrati pa so notranje negotovi, z večjo mero anksioznosti, introvertiranosti, s 

pretiranim entuziazmom in težnjo k čezmerni identifikaciji z drugimi. 

 
H 4: Pretežni del zaposlenih meni, da zaradi službe trpi družina.  

 

Hipotezo smo preverjali z analizo vprašanja »kako ocenjujete usklajenost poklicnega življenja 

z zasebnim«. 

Oblikovali smo novo spremenljivko, pri kateri ocene usklajevanja »zelo slaba, slaba, niti 

dobra niti slaba«, predstavljajo kategorijo »družina trpi zaradi službe«, medtem ko pozitivni 

oceni usklajenosti predstavljata kategorijo »družina ne trpi zaradi službe«. 

Z binomskim testom smo preverili, ali res večinski delež zaposlenih meni, da zaradi službe 

trpi družina. Kot večinski delež smo uporabili 70 %. 

 

Tabela 29: Binomski test – usklajevanje službe in družine 

    Kategorija odgovora N 
Opazovani 

delež Testirani delež p (1-stranski) 
Kako ocenjujete 
usklajenost 
svojega poklicnega 
življenja z 
zasebnim? 

skupina 1 zaradi službe trpi družina 34 ,39 ,70 ,000 
skupina 2 družina ne trpi zaradi 

službe 53 ,61   
   

skupaj   87 1,0   
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Rezultat kaže, da se naš delež 39 % statistično značilno razlikuje od deleža večine (70 %). 

Delež zaposlenih, pri katerih zaradi službe trpi družina, je torej statistično značilno nižji od 

deleža, ki ga predpostavljamo v hipotezi. 

 

Na osnovi predstavljenega rezultata H4 zavrnemo. 

 

Predpostavljali smo, da bo zaradi delovnega časa in narave dela pri večini zaradi službe trpela 

družina. V takšnih centrih veliko zaposlenih dela v treh izmenah, nekateri pa celo samo v 

popoldanskem času, to so predvsem vzgojitelji, tako imajo res malo časa za svoje otroke in/ali 

partnerja. Ampak pri našem vprašalniku smo že pri drugih vprašanjih videli, da jih le slaba 

četrtina opravlja nočno delo in slaba tretjina dela v izmenah. Tako imajo dovolj časa za ostale 

in zaradi službe družina ne trpi.   

Lovše (2012) pravi, da je med glavnimi razlogi za stres v zadnjih letih pri nas predvsem 

podaljševanje delovnega časa, ki je obenem tudi vse bolj nepredvidljivo – ne veš, kdaj se bo 

delovni dan končal in zavoljo tega trpi vsa družina. Zaposleni v naši raziskavi načeloma 

nimajo nepredvidljivega delovnega časa in tako lažje načrtujejo tudi svoj prosti čas. 

 

H 5: Najpogostejša strategija za obvladovanje stresa izven delovnega okolja je 

preživljanje časa z družino. 

Hipotezo smo preverjali z analizo trditve »kadar sem pod stresom, me lahko najbolj 

razbremeni družina«. 

 

Oblikovali smo novo spremenljivko, pri kateri ocene »sploh se ne strinjam, se ne strinjam, se 

niti ne strinjam niti strinjam« predstavljajo kategorijo »družina me ne razbremeni 

najpogosteje«, medtem ko pozitivni oceni »precej se strinjam in zelo se strinjam« 

predstavljata kategorijo »najpogosteje me razbremeni družina«. 

 

Z binomskim testom smo preverili, ali res večinski delež zaposlenih meni, da jih kadar so pod 

stresom, najpogosteje razbremeni družina. Kot večinski delež smo uporabili 70 %.  
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Tabela 30: Binomski test – razbremenitev 

    Kategorija odgovora N 
Opazovani 

delež 
Testirani 

delež 
p (1-

stranski) 
Kadar sem pod stresom, 
me najpogosteje 
razbremeni družina. 
  
  

skupina 1 Družina me ne 
razbremeni 13 ,15   

skupina 2 Družina me 
razbremeni 73 ,85 ,70 ,000 

skupaj   86 1,0   
 

Rezultat kaže, da se naš delež 85 % statistično značilno razlikuje od deleža večine (70 %) in 

ga značilno presega.  

Delež zaposlenih, ki jih najpogosteje razbremeni družina, kadar so pod stresom, je torej 

statistično značilno višji od deleža, ki ga predstavljamo v hipotezi. 

 

Na osnovi predstavljenega rezultata H 5 potrdimo. 

 

Kot smo že pri ostalih vprašanjih videli, zaposleni nimajo nepredvidljivega delovnega časa, 

tako lahko lažje načrtujejo tudi prostočasne aktivnosti. Menimo, da si tudi sicer večina 

posameznikov po napornem delavniku želi sprostitve v krogu najbližjih, kar je potrdila tudi 

hipoteza, saj zaposlene, če so pod stresom, najbolj razbremeni ravno družina.  
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4 SKLEP  
 

V raziskavi smo proučevali, ali spol, starost in delovno mesto vplivajo na stanje izgorelosti, 

ali zaradi zaposlitve trpi družina in ali nam je družina v oporo pri obvladovanju stresa. 

Analizirali smo tudi posamezne kategorije iz vprašalnika OPSA. 

 

V vzorec smo zajeli 90 zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. To predstavlja 

le približno 10 % vseh zaposlenih v teh centrih. Poleg tega se nam pri takih raziskavah poraja 

vprašanje, kdo so tisti, ki sodelujejo. So to običajno tisti, ki so z vsem zadovoljni in si 

vzamejo čas tudi za izpolnitev vprašalnikov? Ali so to nezadovoljni posamezniki, ki jih vse 

moti in imajo ob takih vprašalnikih le še dodatno možnost, da pokažejo svoje nezadovoljstvo? 

 

Vzorec je bil glede na spol disproporcionalen, saj prevladujejo ženske. Ravno tako pri 

delovnem mestu prevladujejo strokovni delavci. Dobro polovico vzorca predstavlja starostna 

skupina od 31 do 40 let. 

 

Rezultati posameznih kategorij iz vprašalnika OPSA kažejo, da imajo vsi anketirani veliko 

dela z ljudmi, kar je bilo pričakovati, saj delajo v ustanovah za osebe z motnjo v duševnem 

razvoju. Prav tako nihče ne misli, da je njegovo delo monotono, menijo pa, da je delo zelo 

zahtevno. Zavedajo se, da je za njihovo delo značilna velika odgovornost za ljudi. Večina 

zaposlenih je perfekcionistov, saj želijo svoje delo opraviti popolno in pogosto se želijo 

dokazati. Vprašani menijo, da so za svoje delovno mesto dovolj usposobljeni. Ta rezultat nas 

je presenetil, saj je dejstvo, da v teh centrih primanjkuje ustreznega strokovnega kadra, 

predvsem specialnih pedagogov. Med strokovnim kadrom je precej neustreznih profilov, ki 

imajo službo za določen čas, a kot kaže, se čutijo dovolj usposobljene za delo s tako 

populacijo. Tiste, ki imajo službo za nedoločen čas, ni strah, da bi jo izgubili. Se pa strinjajo, 

da za dobro delo niso nagrajeni. Kljub temu so s trenutnim delom zelo zadovoljni in jim 

veliko pomeni, čeprav jim to ne predstavlja najpomembnejše vrednote v življenju.  
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Delo v izmenah jih opravlja manj kot polovica, nočno delo pa celo manj kot petina vprašanih. 

Zaposleni tudi ne mislijo, da nadrejeni pretirano nadzoruje njihovo delo. Nimajo težav glede 

koriščenja materinskega oziroma očetovskega dopusta in usklajenost svojega poklicnega 

življenja z zasebnim ocenjujejo kot dobro. Ravno tako je velika večina vprašanih zadovoljna s 

svojim psihofizičnim zdravstvenim stanjem in počutjem.  

Kar 70 vprašanih se ob delu še dodatno izobražuje. Nimajo vedno dovolj časa zase, kljub 

temu pa imajo urejen življenjski slog in čas za občasna druženja s prijatelji. Imajo urejene 

bivalne razmere in dovolj prihodka za zadovoljevanje osnovnih potreb, vendar menijo, da je 

osebni dohodek prenizek glede na vloženi napor pri delu.  

Zanimivo je dejstvo, da jih med boleznijo bolniški stalež koristi le polovica. Torej je druga 

polovica takrat bolna na delu? Omenili smo že, da ne mislijo, da bi jih delodajalec pretirano 

nadzoroval, prav tako delajo v javnih službah, a kljub temu si ne vzamejo počitka, ko je to 

najbolj potrebno. Kratkoročno lahko bolezen prenesejo na že tako ranljivo populacijo, s 

katero delajo, dolgoročno pa to (verjetno) pelje v stres in izgorelost …  

 

Z raziskavo smo potrdili domnevo, da so mlajši zaposleni bolj izgoreli in manj zadovoljni s 

svojo delovno situacijo kot starejši.  

 

C. Maslach in S. Jackson (Maslach, 2003) ugotavljata, da je starost pogojena z izgorelostjo. 

Višja stopnja izgorelosti je značilna za mlajše zaposlene. Mlajši naj bi imeli manj izkušenj  z 

delom, starejši pa so bolj umirjeni, zreli in imajo bolj uravnotežen pogled na življenje. 

Kritično obdobje izgorevanja naj bi bilo ravno prvih nekaj let službovanja.  

 

Možna razlaga je tudi, da ljudje, ki imajo težave z izgorelostjo v začetku službovanja, bolj 

verjetno zapustijo delovno mesto ali poklic in zato kasneje, kot starejši, niso zajeti v vzorec. 

Starejši so torej tisti, ki so ostali in se uspešno spopadli z izgorelostjo v prvih letih 

službovanja. Mlajši zaposleni in zaposleni z manj delovnimi izkušnjami bodo torej 

pomembno bolj izgoreli in manj zadovoljni s svojo delovno situacijo (Žnidarčič, 2010). 
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Na (ne)zadovoljstvo pri mladih gotovo v veliki meri vplivajo tudi mediji, potrošniška družba 

in želja po čim višji poziciji na delovnem mestu, kar pa je v mladih letih običajno težko 

doseči. V zdajšnjem času mladi zelo redko dobijo službo v svoji stroki, kaj šele za nedoločen 

čas. Delovna mesta niso ustrezno plačana, počutijo se negotove … Je pa to obdobje, ko naj bi 

se osamosvojil, kupil ali vsaj najel nepremičnino, si ustvaril družino. Starejše generacije se s 

finančno negotovostjo niso soočale, vsaj ne v taki meri kot danes mladi, in morda so tudi 

zaradi tega manj izgorele in bolj zadovoljne z življenjem nasploh.  

 

V raziskavi, ki je bila narejena  leta 2010, ni zaznati izgorelosti ne pri mlajših kot tudi ne pri 

starejših zaposlenih. P. Žnidarčič (2010) pravi, da mlajši zaposleni niso bolj izgoreli in manj 

zadovoljni s svojo delovno situacijo. Starejši so bolj čustveno izčrpani, a tudi bolj osebnostno 

izpopolnjeni, kar pomeni, da niso in ne bodo izgoreli, saj jim visoka osebna izpolnitev 

preprečuje, da bi se na podlagi naraščanja čustvene izčrpanosti razvila izgorelost.  

 

Z. Rakovec Felser (2011) piše o tem, da je z izgorelostjo močno povezana starost, saj se 

pogosteje pojavlja pri mlajših zaposlenih. To je povezano s pomanjkanjem delovnih izkušenj, 

zato je tveganje za pojav izgorelosti večje na začetku posameznikove kariere. Večje tveganje 

za pojav izgorelosti je opaziti tudi pri samskih ljudeh, kot pa pri tistih, ki so v zvezah oziroma 

so poročeni.  

 

Potrdili smo tudi domnevo, da družina pomaga pri obvladovanju stresa. Družina predstavlja 

osnovno celico naše družbe. Je skupnost ljubezni, pri kateri se naučimo osnov za preživetje. 

Družina je oziroma naj bi bila najbolj varno zavetje, kamor se zatečeš po napornem 

delavniku. In komur uspe usklajevati družinsko in poklicno življenje, je običajno srečen.   

 

Delno smo potrdili hipotezo, da je varstveni kader manj zadovoljen s svojo delovno situacijo 

in bolj izgorel kot strokovni kader. Res je manj zadovoljen, ni pa bolj izgorel.  

  

Maja Godec  120 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  
 

To lahko pripišemo temu, da pretežno neposredno delo z uporabniki opravlja varstveni kader. 

Čeprav svojega dela nihče od varuhov ne vidi kot monotono, je verjetno ravno to stalno delo z 

uporabniki znak nezadovoljstva. Strokovni kader ima svoj urnik dela bolj razgiban – poleg 

neposrednega dela z uporabniki tudi razni sestanki, urejanje in pisanje dokumentacije, 

organizacija ekskurzij … In ravno ta dinamika dela lahko dvigne zadovoljstvo, a hkrati 

»pripelje« v izgorelost. 

 

K. Višaticki (2014) meni, da so mladi specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki zasedejo 

delovna mesta, zelo neizkušeni in imajo visoka pričakovanja. Delovno mesto je zelo 

zahtevno, odgovorno in pojavljajo se vedno zahtevnejši primeri. Pogosto ne morejo doseči 

profesionalnih ciljev, saj želijo napredek učencev. Vse to predstavlja hude fizične in 

emocionalne zahteve, kar poveča napornost dela.   

 

V raziskavi P. Žnidarčič (2010) izobrazba zaposlenih ni vplivala na stopnjo izgorelosti. 

Pokazalo pa se je, da višje izobraženi uporabljajo več tehnik za sprostitev kot nižje izobraženi. 

Zadovoljstvo z delom je višje pri posameznikih, ki uporabljajo tehnike sprostitve, čeprav 

njihova uporaba nima pomembnega vpliva na izgorelost. 

 

Zavrnili pa smo hipotezi, da obstajajo razlike med spoloma pri doživljanju izgorelosti in da 

zaradi službe trpi družina.  

 

Tudi P. Žnidarčič (prav tam) je v svoji raziskavi ugotovila, da se moški in ženske med seboj 

ne razlikujejo pomembno v izgorelosti. Ženske imajo sicer večjo težnjo po sprejetosti in 

sprejemanju. Tudi Z. Rakovec Felser (2011) navaja, da spol ni povezan z napovedjo nastanka 

izgorelosti.   
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C. Maslach in S. Jackson ( Maslach, 2003) ugotavljata, da so si moški in ženske pri 

izgorevanju podobni. Razlike so opazne pri moških v večji depersonalizaciji in neobčutljivosti 

do ljudi, s katerimi delajo, ženske pa doživljajo večjo čustveno izčrpanost. Te razlike 

razlagajo kot posledico stereotipnih določil spolnih vlog in vzgoje. Splošna pričakovanja so, 

da so ženske bolj usmerjene k ljudem, bolj družabne, bolj čustvene, negujoče in občutljivejše 

za potrebe drugih. Moški pa so bolj čvrsti, močni in manj čustveni. Ženske naj bi se torej bolj 

čustveno navezale na ljudi in so zato morda bolj čustveno izčrpane, medtem ko moški 

navezujejo manj tesne osebne stike in so zato bolj nagnjeni k depersonalizaciji.  

V naši raziskavi se te  razlike niso pokazale. Rezultati so lahko tudi posledica  zelo neenakega 

števila moških in žensk v vzorcu, saj je vprašalnik izpolnilo le slabih 17 odstotkov moških. 

Tudi sicer v takih institucijah prevladuje pretežno ženski spol. 

 

Predpostavljali smo, da bo zaradi delovnega časa in narave dela pri večini vprašanih zaradi 

službe trpela družina. V takšnih centrih veliko zaposlenih dela v treh izmenah, nekateri pa 

celo samo v popoldanskem času, to so predvsem vzgojitelji, tako imajo res malo časa za svoje 

otroke in/ali partnerja. A hipotezo smo zavrnili. 

 

Lovše (2012) meni, da je med glavnimi razlogi za stres v zadnjih letih pri nas predvsem 

podaljševanje delovnega časa, ki je obenem tudi vse bolj nepredvidljivo – ne veš, kdaj se bo 

delovni dan končal in zavoljo tega trpi vsa družina. Zaposleni v naši raziskavi načeloma 

nimajo nepredvidljivega delovnega časa in tako lažje načrtujejo tudi svoj prosti čas. 

 

B. Verčkovnik (2006, v Višaticki, 2014)  ugotavlja, da je lastna iniciativa v boju proti stresu 

najpomembnejša. Vsak bi moral biti sposoben prepoznati trenutek, ko je treba reči ne, si vzeti 

odmor ali poiskati pomoč. Na njenem vzorcu izgorevanje ni bilo prisotno, saj posamezniki pri 

svojem delu doživljajo občutek lastne učinkovitosti, uspešnosti in kompetentnosti, ki deluje 

kot zaščitni dejavnik v boju proti obremenitvam, ki so jim izpostavljeni pri delu z osebami z 

motnjo v duševnem razvoju.   
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V raziskavi (Matvoz, 1988) so strokovnjaki podali nekaj ukrepov za izboljšanje stanja: 

zmanjšanje števila uporabnikov na skupino in primerna prilagoditev strukture osebja v 

skupinah, prilagoditev delovnega časa (ne ves dan delati z uporabniki), selekcija delavcev ob 

sprejemu v službo in kontroliranja psihičnih karakteristik … 

O primeru dobre prakse v centru za usposabljanje invalidnih otrok piše E. Žgur Černigoj 

(2006). Trdi, da je nujno, da ustanova posveti več pozornosti vzdrževanju in ohranjanju 

ustrezne psihofizične kondicije svojih strokovnih delavcev.  

Ustanova je začela izvajati različne aktivnosti, katerih cilj je omiliti pojav in učinek 
izgorevanja: 

- strokovna zdravstveno terapevtska predavanja (učenje aktivnih relaksacijskih tehnik, 

sprostitvene masažne tehnike),  

- dvakrat tedensko plavanje v bazenu za delavce in njihove družinske člane,  

- enkrat tedensko terapevtska vadba na žogah,  

- enkrat tedensko odbojka v telovadnici OŠ,  

- interna strokovna izobraževanja, 

- supervizija, avtogeni trening in osebnostna rast,  

- aktivna udeležba zaposlenih na raznih športnih tekmovanjih.   

 

Skoraj 60 % vprašanih je zadovoljnih s svojim trenutnim zdravstvenim stanjem in počutjem, 

čeprav skoraj polovici občasno primanjkuje energije. 

 

Kot smo že prej omenili, jih večina meni, da je njihovo delo zahtevno, vendar so s trenutnim 

delom zelo zadovoljni in delo, ki ga opravljajo, jim veliko pomeni. Zaključimo lahko, da je 

psihofizično stanje zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo precej vzpodbudno. 

 

Medsebojni odnosi, tudi na delovnem mestu, so vedno potencialni vir stresa. Strpnost do 

sodelavcev, vzajemno spoštovanje, asertivna komunikacija so poti do boljšega 

organizacijskega ozračja in večje učinkovitosti delovne organizacije, hkrati pa tudi do 

lastnega zadovoljstva in manj stresnega življenja na že tako zahtevnih delovnih mestih 

(Ovijač, 2009).    
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Zavedamo se, da z raziskavo nismo odgovorili na vsa vprašanja v zvezi s stresom in 

izgorevanjem pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. Z vprašanji zaprtega 

tipa smo res zagotovili objektivnost vprašalnika, a pri tem posamezniki niso imeli možnosti, 

da bi na kakšno vprašanje svoj odgovor podali sami oziroma širše napisali, morda dodali 

kakšne predloge. Na tak način bi lahko dobili bolj poglobljen pogled o prisotnosti stresa in 

izgorelosti. 

Odprla so se nova vprašanja. Kakšne so posledice dolgotrajnega stresa, ki se jih posamezniki 

sploh ne zavedamo? Kdaj smo res v (pred)zadnji fazi izgorelosti? Se upamo ustaviti, si vzeti 

počitek, dopust, po potrebi bolniški stalež? Menimo, da je v Sloveniji zaenkrat še zelo malo 

ljudi, ki zdravniku odkrito povejo, da potrebujejo stalež, ker so izgoreli. Večina se še vedno 

sprašuje, ali jim bo zdravnik sploh verjel, kako to dokazati. To se mora spremeniti.  

Posamezniki v tujini zapuščajo delovno mesto specialnega in rehabilitacijskega pedagoga že 

po petih letih službe, pri nas to ni prisotno. Pri nas si lahko »vesel«, da sploh imaš službo. A 

dolgoročno to gotovo ni v redu, saj imajo uporabniki pravico do kvalitetnega vzgojno-

izobraževalnega procesa s strani strokovnih delavcev in tudi do kvalitetne oskrbe s strani 

varstvenega kadra.  

Pomembno je, da redno letno spremljamo organizacijsko klimo in sprotno uvajamo 

spremembe, ki so dobre tako za zaposlene kot za uporabnike. Strokovnemu in varstvenemu 

kadru je treba omogočiti supervizijo in intervizijo, stalna dodatna izobraževanja in 

izpopolnjevanja v centru in izven njega. Poskrbeti pa je treba tudi za neformalna druženja 

med sodelavci. 

Za preprečevanje in odpravljanje stresa pa lahko največ napravimo zaposleni kar sami. Sem 

sodi zdrava prehrana in gibanje, predvsem pa ne problemov »reševati« z alkoholom, drogami 

in ostalimi oblikami zasvojenosti. 

Stresu ne moremo nikoli povsem ubežati, lahko pa se naučimo živeti z njim.  
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Znanstveni doprinos magistrskega dela so spoznanja na področju specialne in rehabilitacijske 

pedagogike o pojavu stresa in izgorelosti pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in 

varstvo. Delo je lahko izhodišče k zmanjšanju oziroma obvladovanju stresa zaposlenih in s 

tem naj bi se dvignilo zadovoljstvo tako zaposlenih kot uporabnikov.  

 

Da bi dobili še bolj točne in poglobljene odgovore na zastavljena vprašanja, bi bilo v 

prihodnje dobro, če bi v podobnih raziskavah sodelovalo večje število ljudi (kako to doseči?), 

da bi bilo vsaj nekaj vprašanj odprtega tipa, vzporedno pa narediti še kvalitativno raziskavo, 

pri kateri bi intervjuvali nekaj posameznikov iz omenjenih ustanov. 

 

»Raven stresa znižuje predvsem pozitiven odnos do življenja, 

 česar temelj je pozitivno mišljenje.» 

(neznan avtor)   
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6  PRILOGA 
 

6. 1 SPLETNI VPRAŠALNIK 
 
 

 Stres in izgorelost na delovnem mestu_vprašalnik OPSA 

 
 
 
 
Moje ime je Maja Godec in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani delam magisterij znanosti s 
področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. Naslov magistrskega dela je Stres in 
izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. Za izvedbo 
kvantitativnega dela bom uporabila vprašalnik OPSA. To orodje je rezultat projekta Skrb za 
zdravje zaposlenih skozi usmerjeno obvladovanje psihosocialnih obremenitev. Namenjeno je 
presoji obremenitev na delovnem mestu in psihosocialnih tveganj. Prosim, da si vzamete 
približno 10 minut časa  in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem vprašalnika, 
ki je seveda ANONIMEN. Vaši odgovori bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene.  Za 
vse odgovore se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!  
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Najprej boste odgovorili na nekaj splošnih vprašanj – sociodemografski in zdravstveni 
podatki 
  
 
 
1. Spol: 
  
 

 Moški  
 Ženski  

 
 
2. V katero starostno skupino spadate?  
 

 18 do 30 let  
 31 do 40 let  
 41 do 50 let  
 51 do 65 let  
 več kot 65 let  

 
 
3. Kakšen je vaš zakonski stan?  
 

 Samski  
 Poročeni oz. v partnerski zvezi  
 Vdoveli  
 Razvezani  

 
 
4. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 

 Osnovna šola ali manj (I. ali II.)  
 Krajše izobraževanje  - programi za usposabljanje USO (III.)  
 Poklicna šola (IV.)  
 Srednja šola (V.)  
 Višja šola (I. bolonjska stopnja) (VI.)  
 Fakulteta, visoka šola (II. bolonjska stopnja) (VII.)  
 Specializacija ali magisterij znanosti (VIII/1.)  
 Doktorat znanosti (VIII/2.)  

 
 
5. V organizaciji sem zaposlen kot  
 

 strokovni delavec  
 varuh  
 drugo:   
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6. V kateri regiji prebivate?  
 

 Pomurska  
 Podravska  
 Koroška  
 Savinjska  
 Zasavska  
 Spodnjeposavska  
 Jugovzhodna Slovenija  
 Osrednjeslovenska  
 Gorenjska  
 Notranjo - kraška  
 Goriška  
 Obalno - kraška  

 
 
7. Ali je vaša zaposlitev v regiji, kjer prebivate?  
 

 DA  
 NE  

 
 
8. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih katero od spodaj naštetih zdravstvenih težav? (Označite 
vse ustrezne odgovore, ki veljajo za vas). 
  
Možnih je več odgovorov  
 

 Težave s sluhom  
 Težave z vidom  
 Kožna obolenja  
 Težave s hrbtenico  
 Bolečine v mišicah ramena, vratu, in/ali zgornjih udov  
 Bolečine v mišicah spodnjih udov (boki, noge, kolena, stopalo itd).  
 Težave s prebavo  
 Težave z dihanjem  
 Kardiovaskularna obolenja  
 Hormonske motnje  
 Metabolne motnje (diabetes, povišan holesterol)  
 Poškodbe  
 Razpoloženjske motnje (depresija, tesnobnost, velika zaskrbljenost)  
 Nevrološke motnje  
 Drugo  
 Ne  

 
 
 
9. Ste bili zaradi katere od teh težav v bolniškem staležu?  
 

 DA  
 NE  
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9.1. Če ste odgovorili z DA, koliko dni?  
 

 1 do 6 dni  
 7 do 14 dni  
 15 do 30 dni  
 več kot 30 dni  

 
 
10. Ali opažate, da se vam pogosto pojavlja oziroma je že dlje časa prisoten pri vas kakšen 
od naštetih pojavov? (Označite vse ustrezne odgovore, ki veljajo za vas.) 
  
Možnih je več odgovorov  
 

 Glavobol  
 Bolečine v želodcu, krči, driska, zaprtje  
 Povečano znojenje, suha usta  
 Pomanjkanje volje ter zanimanja za delo in konjičke  
 Nespečnost, težave s spanjem  
 Občutek napetosti v mišicah  
 Razbijanje srca, bolečine v prsih ali pri srcu  
 Slaba telesna odpornost  
 Nezadovoljstvo, pretirana občutljivost  
 Razdražljivost, jeza, napadalnost  
 Povečano uživanje alkoholnih pijač oz. tobačnih izdelkov  
 Izguba teka  
 Občutek preobremenjenosti in utrujenosti  
 Težave v odnosih z ljudmi in v komunikaciji  
 Slabost, občutek nemoči in obupa  
 Škrtanje z zobmi  
 Tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost  
 Težave z zbranostjo, pozabljivost  
 Pomanjkanje energije in izčrpanost  
 Povečana uporaba protibolečinskih zdravil oz. pomirjeval ali uspaval  
 Nič od navedenega   

 
 
 
 
Če ste označili enega ali več pojavov, ocenite, v kolikšni meri vpliva/jo na vašo zmožnost 
opravljanja vsakodnevnih dejavnosti (na delovnem mestu in izven njega)? 
  
 

 Sploh ne vpliva/jo  
 Malo vpliva/jo  
 Srednje vpliva/jo  
 Precej vpliva/jo  
 Zelo vpliva/jo  
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11. Kako zadovoljni ste s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem? 
  
 

 Zelo nezadovoljen  
 Nezadovoljen  
 Niti zadovoljen niti nezadovoljen  
 Zadovoljen  
 Zelo zadovoljen  

 
 
12. Kako ocenjujete usklajenost svojega poklicnega življenja z zasebnim (družinskim)? 
  
 

 Zelo slaba  
 Slaba  
 Niti dobra niti slaba  
 Dobra  
 Zelo dobra  

 
 
13. Ali trenutno razmišljate o menjavi zaposlitve, zamenjavi delovnega mesta ali 
delodajalca?  
 

 DA  
 NE  

 
 
 13.1. Če ste odgovorili z DA, kaj so glavni razlogi? (Označite vse ustrezne odgovore, ki 
veljajo za vas).  
Možnih je več odgovorov  
 

 Delovno okolje (obremenitve, delovni pogoji, stresnost)  
 Nezadovoljstvo s plačo  
 Narava dela/nezadovoljstvo z delom/načinom organizacije dela  
 Pomanjkanje možnosti za karierno napredovanje  
 Pomanjkanje možnosti za izobraževanje  
 Nezadovoljstvo z vodstvom in vodenjem organizacije  
 Slabi odnosi s sodelavci  
 Prenehanje delovnega razmerja  
 Ponudba za drugo službo  
 Razlogi, povezani z družino (selitev partnerja, materinstvo ipd.)  
 Oddaljenost zaposlitve od doma/ slaba prometna povezava  
 Drugo:  

 
 
 
  

Maja Godec  141 Magistrsko delo 



  Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo  

 
14. OSREDNJI DEL: Prepoznava psihosocialnih obremenitev 
  
 
15. Pred vami je sklop trditev, ki se nanašajo na značilnosti vašega dela in delovne 
organizacije, vas samih in okolja, v katerem živite. Prosimo, pozorno preberite vsako 
trditev in na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri je trditev značilna za vas 
v obdobju zadnjih 12 mesecev, oziroma v kolikšni meri se strinjate z njo, tako da označite 
krožec pod ustrezno oceno. Ocene pomenijo:1- sploh se ne strinjam/ nikoli ne velja zame;2 - 
malo se strinjam/ redko velja zame;3 - srednje se strinjam/občasno velja zame;4 - precej se 
strinjam/pogosto velja zame;5 - zelo se strinjam/večinoma velja zame.   
 
 
 
16. 

 sploh se 
ne 

strinjam 
/nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam 
/redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam 
/občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam 
/pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam 
/skoraj 
vedno 
velja 
zame 

1. O delu, ki ga moram opraviti, dobivam 
nejasne, pomanjkljive ali nasprotujoče si 
informacije ali navodila.  

     

2. Za napredovanje na delovnem mestu 
dobivam malo spodbud.       
3. Moj osebni dohodek je prenizek glede na 
vloženi napor pri delu.      
4. V moji delovni organizaciji je malo 
komunikacije oz. zaupanja med vodstvom 
in zaposlenimi. 

     

5.  S svojimi sodelavci imam napet 
in konflikten odnos.      
6. Nadrejeni oz. delodajalec 
pretirano nadzira moje delo.      
7. Za moj poklic oz. moje delo je značilna 
velika odgovornost za ljudi (uporabniki, 
bolniki, učenci). 

     

8. V delovni organizaciji dobim malo 
povratnih informacij o delu, ki sem ga 
opravil/a. 

     

9. V delovni organizaciji mi za 
obvladovanje težkih situacij in težav nudijo 
le malo podpore. 

     

10. Moje delo ni zahtevno.       
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17. 
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

  zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

11. V moji delovni organizaciji je med 
sodelavci veliko tekmovalnosti.      
12. Naši vodstveni delavci so pomanjkljivo 
usposobljeni za vodenje organizacije.      
13. Ni mi jasno, na kakšen način ocenjujejo 
mojo delovno uspešnost v delovni 
organizaciji. 

     

14. Obseg mojih delovnih nalog je majhen.      
15. Opravljam več različnih delovnih nalog 
hkrati.      
16. Postopki mojega dela se nenehno 
spreminjajo.      
17. Med moje delovne naloge sodijo tudi 
pogovori s strankami (bolniki, uporabniki), 
ki so čustveno obremenjujoči. 

     

18. V delovni organizaciji, kjer sem 
zaposlen/a, je v zadnjem letu prišlo do 
sprememb, kot so reorganizacija, 
odpuščanje delavcev ... 

     

19. Če naredim napako na delovnem mestu, 
ima to lahko hude posledice (materialno ali 
drugo težko popravljivo škodo). 

     

20. Pri svojem delu imam veliko opravka z 
ljudmi (strankami, uporabniki).       
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18.  
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam 
/pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

21. Moje delo je zelo zahtevno.      
22. Delodajalec me ne podpira pri osebnem 
razvoju.      
23. Obseg mojih delovnih nalog je velik.      
24. Z nadrejenimi imam napet in konflikten 
odnos.      
25. Na delovnem mestu imam malo stikov z 
drugimi ljudmi.      
26. V moji delovni organizaciji se dogajajo 
kršitve pravil vedenja.      
27. Moje delo vključuje veliko časovnih 
rokov v kratkem času.      
 
28. Imam majhen vpliv na odločitve v 
delovni organizaciji (o urniku, sodelavcih, 
delovnih nalogah, politiki poslovanja). 

     

29. Izpostavljen/a sem škodljivim okoljskim 
vplivom (hrup, vročina, mraz, plini, prah, 
vibracije, bleščanje). 

     

30. Potek mojega dela je odvisen od tega, 
kako hitro ali kakovostno opravijo svoje 
delo  moji sodelavci.  
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19. 
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

31. Moja delovna organizacija je precej 
zadolžena.      
32. Ko se pri mojem delu pojavi problem, 
imam na voljo malo načinov reševanja, in 
še ti so vnaprej določeni. 

     

33. V moji delovni organizaciji za dobro 
opravljeno delo nisem nagrajen/a 
(materialne nagrada, pohvale). 

     

34. V moji delovni organizaciji prihaja do 
zlorabe moči nadrejenih.      
35. Pri napredovanju v delovni organizaciji 
se srečujem z ovirami.      
36. Moj osebni dohodek je prenizek za 
zadovoljevanje osnovnih potreb.      
37. Delam v izmenah.      
38. Reševanje delovnih sporov je v moji 
delovni organizaciji neučinkovito.      
39. Pri delu je drža mojega telesa dalj časa 
prisiljena (sedenje, stanje).      
40. Na tem delovnem mestu sem bil/a že 
priča resni delovni nesreči oz. poškodbi 
sodelavca. 
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20. 
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

41. Običajno odlagam oziroma se izogibam 
reševanju problemov.      
42. V moji delovni organizaciji je prisotna 
neenaka obravnava zaposlenih.      
43. Probleme dojemam bolj kot grožnje in 
ne kot izzive.      
44. Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov 
na področju skrbi za zdravje in varnost.      
45. Do svoje delovne oz. zaščitne opreme 
težko pridem oz. je slabo vzdrževana.      
46. Imam slab nadzor nad vsebino, 
časovnim razporejanjem in hitrostjo 
izvajanja delovnih nalog.  

     

47. V prostoru, kjer delam, je veliko ljudi.      
48. Doma se težko učinkovito organiziram.      
49. Pri mojem delu je velika verjetnost za 
nastanek nesreče, poškodbe pri delu.      
50. Pri delu dvigujem težka bremena.      
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21.  
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam 
/pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

51. V moji delovni organizaciji je prisotno 
nasilje, nadlegovanje na delovnem mestu.      
52. Moje delo vključuje ponavljajoče se 
gibe.      
53. V delovnem okolju med delom vidim 
pretresljive ali neprijetne prizore.      
54. Na tem delovnem mestu sem že imel/a 
nesrečo oz. poškodbo.      
55. Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov 
za zmanjševanje poklicnega stresa.      
56. Moje delo je monotono oziroma 
vključuje malo raznolikih delovnih nalog.      
57. Moj delovni čas je daljši od 8 ur.      
58. Opravljam nočno delo.      
59. Moj delovni čas je nepredvidljiv.       
60. Med delom imam premalo odmorov.      
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22. 
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

61. V zadnjem letu sem izkoristil/a le nekaj 
dni rednega dopusta.      
62. Med delom imam malo dovoljenih 
izhodov z dela.      
63. Med delom se srečujem z 
nepredvidenimi problemi.       
64. Moje premoženjsko stanje je slabo.      
65. Moje delo je v veliki meri odvisno od 
zahtev strank.      
66. Moje bivalne razmere so slabe (majhno 
stanovanje, brez vodovodne napeljave, brez 
centralnega ogrevanja). 

     

67. Zaradi slabih prometnih povezav 
porabim veliko časa, da pridem iz kraja 
prebivališča na delovno mesto. 

     

68. Slabo se prilagajam spremembam 
delovnih postopkov, obsega in značilnosti 
delovnih nalog, menjavi sodelavcev na 
delovnem mestu. 

     

69. Kadar sem zaradi službe pod stresom, 
me najpogosteje razbremeni družina.      
70. Opravljam dodatna dela zunaj 
delovnega mesta (delo na kmetiji, 
popoldanska obrt ...). 
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23. 
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

71. Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali 
razdražljivo.      
72. Zdravstvena služba je daleč od mojega 
kraja prebivališča.       
73. Rezultati in cilji dela so mi zelo 
pomembni.      
74. Družina me malo podpira v zvezi z 
delovnimi obveznostmi (premajhen posluh 
partnerja, slaba organiziranost doma). 

     

75. Grozi mi odpustitev.       
76. V delovni organizaciji, kjer delam, bi 
težko dobil/a očetovski/materinski dopust. 
 
 

     

77. V moji delovni organizaciji 
pomanjkljivo izvajajo zakonodajo na 
področju delovnih razmerij in varstva pri 
delu. 

     

78. Na delovnem mestu imam majhno 
podporo v zvezi s svojimi družinskimi 
obveznostmi. 

     

79. Primanjkuje mi časa za prostočasne 
dejavnosti.      
80. Delovna organizacija ima nerealna 
pričakovanja do mene o količini dela, ki naj 
bi ga opravil/a. 
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24.    
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

81. Na delovnem mestu se pogosto želim 
dokazati.      
82. Doma se ukvarjam s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami svojih otrok.      
83. Moje osebne vrednote in narava mojega 
dela si nasprotujejo.      
84. Moj življenjski slog je dokaj neurejen 
(neredni dohodki, neurejen spalni cikel, 
pomanjkanje športne dejavnosti). 

     

85. V delovni organizaciji nimam možnosti, 
da bi imel/a skrajšan delovni čas zaradi 
starševstva.  

     

86. Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni 
in počutim se odgovoren/a za uspeh 
podjetja. 

     

87. Delo mi predstavlja najpomembnejšo 
vrednoto v življenju.      
88. Imam pogoste ali dolgotrajne telesne 
bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim 
obolenjem. 

     

89. S partnerjem/partnerico imam težave oz. 
se z njim/njo ne razumem.      
90. Sem precej zadolžen/a.      
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25.  
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

91. Negativno in pesimistično gledam na 
rezultate svojega dela.      
92. Delodajalec mi ob rednem delu nalaga 
še dodatno delo.      
93. V zadnjem letu je bil eden od naših 
družinskih članov hudo bolan.      
94. Moje delo poteka tudi na terenu.      
95. Zaradi svojih občutkov dolgotrajne 
žalosti, pretirane zaskrbljenosti in tesnobe 
sem že razmišljal/a o strokovni pomoči ali 
jo poiskal/a. 

     

96. Ko zbolim, običajno ne koristim 
bolniškega staleža.      
97. Naveličan/a sem svojega dela oz. 
zasičen/a sem z njim.      
98. Nerad/a prevzamem odgovornost na 
delovnem mestu.      
99. Moja telesna odpornost je slaba.      
100. Nagnjen/a sem k precenjevanju svojih 
sposobnosti.      
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26.  
 

 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

101. Za to delovno mesto nimam veliko 
predhodnih delovnih izkušenj oz. še nisem 
dovolj usposobljen/a. 

     

102. V drugi delovni organizaciji bi lahko 
bolje ali hitreje napredoval/a kot v tej.      
103. Primanjkuje mi časa za druženje s 
prijatelji in sorodniki.      
104. Moje delovne naloge se hitro 
menjavajo.      
105. Sem popustljive narave.      
106. Nimam jasne osebne karierne 
usmeritve.      
107. Postopki mojega dela so nevarni (npr. 
uporaba prisilnih sredstev).      
108. Bolniški stalež koristim tudi, ko 
postane moje delo preveč stresno. 
 
 

     

109. V moji delovni organizaciji obstaja 
zapletena hierarhična struktura, kjer 
pristojnosti in odgovornosti zaposlenosti 
niso jasno določene. 

     

110. Slabo poznam tehnike in načine za 
ustrezno spoprijemanje s stresom na 
delovnem mestu.  
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sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

111. Sistem nagrajevanja in napredovanja v 
moji delovni organizaciji ni pravičen do 
vseh zaposlenih. 

     

112. Zdi se mi, da je v družbi prisotna 
splošna negotovost, ki vpliva na moje delo 
in počutje. 

     

113. Ob delu se še dodatno izobražujem 
(doseganje višje stopnje izobrazbe, 
prekvalifikacija ipd.) 

     

114. Ponuja se mi možnost, da bi opravljal/a 
lažje delo na drugem delovnem mestu ali v 
drugi delovni organizaciji. 

     

115. Delo, ki ga trenutno opravljam, me NE 
veseli.       
116. Pri svojem delu nosim veliko 
odgovornost, saj je od rezultatov mojega 
dela v veliki meri odvisen uspeh delovne 
organizacije ali uspešnost dela mojih 
sodelavcev. 

     

117. Ne vzamem si dovolj časa zase.      
118. V moji delovni organizaciji prihaja do 
kraje kadrov in nepoštene konkurence 
drugih delovnih organizacij. 

     

119. Tudi sam/a moram sodelovati pri 
pridobivanju finančnih sredstev, da dobim 
polno plačo ali obdržim zaposlitev. 

     

120. V zadnjem letu so se zgodile v naši 
družini večje spremembe (rojstvo ali smrt 
družinskega člana, razveza ali poroka). 
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 sploh se 
ne 

strinjam/ 
nikoli ne 

velja 
zame 

malo se 
strinjam/ 

redko 
velja 
zame 

srednje se 
strinjam/ 
občasno 

velja 
zame 

precej se 
strinjam/ 
pogosto 

velja 
zame 

zelo se 
strinjam/ 

skoraj 
vedno 
velja 
zame 

121. V moji delovni organizaciji začasno 
odpuščajo zaposlene in jih ponovno 
zaposlujejo. 

     

122. Od dela, ki ga opravljam, sem 
pričakoval/a preveč, zato se je porušila moja 
predstava o idealnem delu. 

     

123. Moje delovne navade bi lahko bile 
boljše.      
124. Vrtec je daleč od mojega kraja 
prebivališča.      
125. Zelo se bojim, da bi pri svojem delu 
naredil/a napako.      
126. Doma sem bodisi priča bodisi 
izpostavljen/a besednemu ali telesnemu 
obračunavanju med družinskimi člani. 

     

127. Nagnjen/a sem k temu, da hočem svoje 
delo opraviti popolno.       
128. Med delovnim časom načrtujem in 
urejam nekatere zasebne zadeve ali 
opravljam dejavnosti, ki niso povezane s 
službo (telefoniranje, nakupovanje, 
izobraževanje, obiski). 

     

129. V moji delovni organizaciji 
primanjkuje kadrov.      
130. Na delovnem mestu težko učinkovito 
organiziram svoj čas.       
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