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IZVLEČEK 
 
Predmet proučevanja pričujočega magistrskega dela je preobremenjenost vzgojiteljic, zato 
smo v teoretičnem delu najprej poskusili osvetliti naloge institucije, v kateri so 
vzgojiteljice zaposlene – torej naloge vrtca. Nato smo predstavili vloge, v katerih se v 
današnjem času pojavlja vzgojiteljica, kakšna so pričakovanja do nje ter s katerimi 
problemi se srečuje. Predstavili smo tudi pojem preobremenjenosti, poiskali vzroke zanjo 
in možnosti njenega zmanjševanja.  
 
V empiričnem delu smo preverjali, ali se vzgojiteljice počutijo preobremenjene z delom, 
kateri dejavniki jih obremenjujejo in kako vrtec pripomore k zmanjševanju 
preobremenjenosti zaposlenih. Pri tem nas je zanimalo, ali na preobremenjenost vplivata 
starost in delovna doba vzgojiteljic. Raziskavo smo izvedli med majem in septembrom 
2017, podatke smo zbrali s pomočjo spletne ankete in fokusne skupine. Pri spletni anketi 
je bilo v raziskavo vključenih 332 pomočnic in vzgojiteljic predšolskih otrok. Pri fokusni 
skupini pa so sodelovale 4 vzgojiteljice predšolskih otrok.  
 
Ugotovitve, zbrane v okviru raziskave, bodo pripomogle k osvetlitvi aktualnega problema 
v vrtcih – preobremenjenost vzgojiteljic.  
 
KLJUČNE BESEDE: vrtec, vzgojiteljica predšolskih otrok, psihična preobremenjenost, 
preobremenjenost z delom 
 



 
 

ABSTRACT 

 
The object of this master`s thesis is the overburdening of preschool teachers. In theoretical 
part, we tried to highlight the tasks of the institution, where preschool teachers are 
employed at – in kindergarten. Furthermore, we presented the roles of preschool teachers, 
characteristics expected of preschool teachers and problems that they are confronted with. 
We also deconstructed the term of »overburdening«, identified the causes of 
overburdening and possibilities to avoid overburdening of preschool teachers.  
 
In the empirical part it was examined, if preschool teachers feel overburdened, which 
factors are the reason for their feeling of overburdening and how kindergartens aid in 
avoidance of overburdening of preschool teachers.  We were interested ad hoc, if age and 
employment period have an influence on overburdening of preschool teachers. The 
research was carried out between May and September 2017; data were gathered by a web 
survey and focus group. In web survey was included 332 preschool teachers and their 
assistants. In focus group was included 4 preschool teachers.  
 
Findings gathered by the research will help to highlight the current problem in 
kindergartens – overburdening of preschool teachers.   
 

KEY WORDS:  kindergarten, preschool teacher, educator, psychical overburdening, 
overburdening with work 
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UVOD 
 
Za magistrsko delo smo izbrali temo »preobremenjenost vzgojiteljic« na podlagi mnenja 
vzgojiteljic1, s katerimi sem se avtorica magistrskega dela tekom študija srečevala, in sicer 
da so preobremenjene. Kot razloge za preobremenjenost najpogosteje navajajo uvajanje in 
izvajanje novih projektov, delo z otroki s posebnimi potrebami, delo z otroki z neprimernim 
vedenjem in preveč zahtev vodstva. Delo vzgojiteljic je zares kvalitetno le, če se v vrtcu 
počutijo dobro, sprejeto, razumljeno in kadar verjamemo, da jih vodstvo pri njihovem delu 
podpira. Na podlagi dosedanjega vključevanja v delo v vrtcu lahko rečemo, da se 
marsikatera vzgojiteljica v vrtcu ne počuti dobro, sprejeto in razumljeno. Če pa samim 
občutkom vzgojiteljic dodamo še delo z otroki z neprimernim vedenjem in delo z otroki s 
posebnimi potrebami, ki od vzgojiteljic zahtevajo veliko naporov, premalo sodelovanja s 
svetovalnimi delavci v vrtcih, izvajanje projektov, za katere se vzgojiteljice ne čutijo dovolj 
kompetentne ali pa jih ne dojamejo kot prispevek k razvoju temveč kot obremenitve, 
vključevanje v uvajanje elementov priznanih konceptov (Montessori, Reggio Emilia in 
drugih), številne zahteve in pričakovanja s strani staršev, vodstva, zakonov, težave pri delu 
v tandemu, težave pri timskem delu v kolektivu, slaba organizacija dela v zavodu, malo ali 
pa negativne izkušnje vzgojiteljice pri njenem delu, slaba klima v skupini ali v vrtcu kot 
celotni organizaciji ipd., lahko trdimo, da se marsikatera vzgojiteljica v vrtcu počuti 
preobremenjeno. Vendar pa sami občutki preobremenjenosti še ne pomenijo, da gre za 
dejansko preobremenjenost vzgojiteljic, ki jo v magistrskem delu imenujemo 
preobremenjenost z delom. Izredno pogosta je tudi čustvena preobremenjenost na delovnem 
mestu, ki lahko v povezavi s preobremenjenostjo z delom vodi v različne psihične, fizične, 
zdravstvene in druge težave pri zaposlenih.  
 
V današnji družbi smo priča mnogim spremembam, ki jim moramo pri svojem delu slediti, 
tako pri razvoju tehnologije na splošno kot tudi na področjih, na katerih delamo. V 
povezavi s tem Rajtmejer (2012) poudarja, da bo položaj vzgojiteljice čez 20 let zahteval 
več kot le poklicno usmeritev. Navaja kompetence, ki bodo za delo vzgojiteljice nujno 
potrebne in posledično lahko pričakujemo, da bo s tem naraščala  tudi njihova 
obremenjenost. Poklic vzgojiteljice predšolskih otrok je zagotovo vedno bolj zahteven, 
zanima pa nas, ali se od vzgojiteljic pričakuje izpolnjevanje nalog v okvirih njihovih 
zmogljivosti ali pa so dejansko preobremenjene z delom. Če lahko po navedbah različnih 
avtorjev, med drugimi tudi po Rajtmejerju (2012), pričakujemo povečan obseg dela 
vzgojiteljice predšolskih otrok, se lahko vprašamo, ali ga bo vzgojiteljica še lahko 
opravljala kvalitetno ali pa bo kvaliteta dela v vrtcih padala, bodo vzgojiteljice opuščale 
svoj poklic in ali se bo za poklic vzgojiteljice odločalo vse manj ljudi.   
 
O preobremenjenosti in z njo povezanimi problemi (depresija, stres, izgorevanje ipd.) v 
različnih poklicih med drugimi govorijo Molan (2012), Depolii Steiner (2011) in Pšeničny 
(2008), ki ugotavljajo predvsem, da je preobremenjenost resen problem, ki negativno vpliva 
ne le na delavca, temveč tudi na organizacijo, v kateri je le-ta zaposlen. Medtem ko so 
mediji prepolni objav o preobremenjenih otrocih, pa je zelo zapostavljena tema 
preobremenjenosti vzgojiteljic. Le malo raziskav je bilo opravljenih na področjih, ki so s 
preobremenjenostjo vzgojiteljic povezana, medtem ko raziskav o preobremenjenosti 
vzgojiteljic nismo zasledili. V zadnjih nekaj letih je pogosto tema razprav v medijih 
preobremenjenost medicinskih sester, ki delajo vse več plačanih ali neplačanih nadur. 
Nasprotno vzgojiteljice redko delajo nadure, vendar pa število opravljenih ur na dan ni 
                                                 
1 V celotnem magistrskem delu uporabljamo ženski spol, ko govorimo o vzgojiteljicah in vzgojiteljih, in sicer 
zaradi dejstva, da je velika večina zaposlenih v tem poklicu prav ženskega spola.  
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edini pokazatelj preobremenjenosti, do slednje lahko privede tudi zviševanje zahtev in 
nalog vzgojiteljic.   
 
Redke raziskave pa vendar poročajo, da se vzgojiteljice pogosto počutijo preobremenjene. 
V eni izmed študij Slivar (2009)  izpostavlja, da se več kot 60 % anketiranih vzgojiteljic 
(od več kot štiristotih) počuti pod stresom zaradi prevelikega števila otrok glede na prostor, 
skoraj 60 % zaradi konfliktov s starši in več kot polovica (53,6 %) zaradi nemirnih otrok in 
konfliktov med sodelavci (54,9 %), kar bi lahko povezali z občutki preobremenjenosti 
vzgojiteljic. Medtem Arnšek (2011) navaja, da je preobremenjenost resen problem in da je 
drugi najpomembnejši zdravstveni problem v Evropi, ki naj bi zadeval več kot 40 milijonov 
aktivne evropske populacije. V zadnjih desetih letih naj bi bili preobremenjenost, stres in 
izgorelost zaposlenih glavni razlogi za občutno povečanje števila daljših odsotnosti z dela. 
 
V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljamo delo vzgojiteljice in s tem povezano 
preobremenjenost  z delom. V empiričnem delu pa predstavljamo rezultate raziskave, ki 
smo jo izvedli z vzgojiteljicami, in sicer se rezultati nanašajo na to, v kolikšni meri so 
vzgojiteljice preobremenjene, kakšni so razlogi za preobremenjenost in kdo ter na kakšen 
način vpliva na zmanjševanje le-te. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
Tema tega magistrskega dela je preobremenjenost vzgojiteljic. Preden spregovorimo o 
preobremenjenosti predstavljamo področje predšolske vzgoje v vrtcu in v ta namen smo si 
zastavili vprašanja: Kaj je vzgoja? V čigavi domeni je/naj bo vzgoja? Kakšna je vzgoja 
sodobnega časa? Kakšne pogoje ima vzgojiteljica za delo? Kaj vse vpliva na njeno delo? 
Na ta vprašanja odgovarjamo v naslednjih poglavjih in sicer predstavljamo kontekst, v 
katerem se pojavlja vzgojiteljica predšolskih otrok, ki ga v nadaljevanju povežemo s 
preobremenjenostjo.   
 

1. VZGOJA KOT GLAVNA DEJAVNOST V VRTCU  
 
Različni avtorji se pri pojmovanju vzgoje opirajo na različna izhodišča. SSKJ2 (2000) 
opredeljuje vzgojo kot »duhovno in značajsko oblikovanje, zlasti otroka«. Durkheim (2009: 
17) je pri opisu pojma vzgoje še natančnejši in pravi, da je vzgoja »delovanje odraslih 
generacij na tiste, ki še niso zrele za družbeno življenje«. Vsaka družba ima izoblikovana 
prepričanja in pričakovanja, v kaj se mora otrok razviti intelektualno, fizično in moralno. 
Vzgoja je po njegovem mnenju tesno povezana z družbo, saj se vzgoja oblikuje in razvija 
šele v okviru družbe. Zato avtor poudarja pomen države pri vzgoji – država naj vzgoje ne 
zanemarja, mora posegati vanjo, vendar pa je ne sme povsem monopolizirati. Avtor 
predpostavlja, da vzgoja ni zgolj v domeni staršev ali zgolj v domeni države. Pri tem 
procesu morata sodelovati obe strani. Starši in učitelji se ne zavedajo dovolj dobro, da 
vsako njihovo ravnanje vpliva na otroka, in sicer na oblikovanje njegove osebnosti. Morali 
bi bolj paziti na svoj govor in vedenje pred otrokom, svoja ravnanja bi morali bolje 
premisliti in načrtovati.  
 
Vzgoja je proces, ki se začne že ob rojstvu otroka in se med njegovim življenjem ves čas 
razvija. Vpliva na njegovo zavedanje, čustva in občutke, oblikuje njegove navade in 
spreminja njegov način razmišljanja. Otrok prevzame spoznanja, ki so jih izoblikovale vse 
pretekle civilizacije. Vzgajati ga moramo, kot narekujejo razmere v družbi, in sicer da se bo 
znašel v trenutnih in prihodnjih družbenih razmerah. Vzgoja mora biti naravnana predvsem 
v tej smeri, da se bo otrok vključil v družbo in postal njen aktiven član, pri tem pa mora 
izoblikovati sposobnosti, da bo sebe videl tudi kot pripadnika družbe in ne zgolj kot 
individualista (prim. Dewey, 2012 in Durkheim 2009). V današnjem času starši pogosto 
otroka spodbujajo k temu, da bi samostojno razmišljal in se ne bi pustil voditi ter ne bi 
upošteval določenih pravil družbe, saj menijo, da bo na ta način otrok bolj uspešen. Vendar 
se ob tem ne zavedajo, da če ne bo poznal in upošteval družbenih pravil, bo v tej družbi 
zelo težko deloval. Zato je pomembno, da otrok upošteva pravila družbe in spozna, kako 
družba, v kateri živi, deluje, razvije občutek pripadnosti družbi in v teh okvirih nato 
poskuša doseči  individualen uspeh.  
 
Durkheim (2009) poudarja, da bi vzgoja morala biti potrpežljiva in kontinuirana in bi si 
morala prizadevati za prave in dolgoročne uspehe. V različnih časovnih obdobjih so 
prevladovala med seboj zelo različna mnenja strokovnjakov, kateri naj bi bili ti pravi in 
dolgoročni uspehi v vzgoji. Vendar ima vsaka vzgoja v različnih okoljih po svetu in v 
različnih časovnih obdobjih po mnenju avtorja eno skupno točko, ki jo imenuje »skupna 
vzgoja«. Vse vzgoje naj bi temeljile na skupni osnovi, na nekem skupku lastnosti, ki jih 
moramo otroku privzgojiti, da bo lahko preživel v družbi. Kljub vsem spremembam in 

                                                 
2 SSKJ je kratica za Slovar slovenskega knjižnega jezika.  
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novim spoznanjem strokovnjakov na področju predšolske vzgoje je zelo pomembno, da jim 
vzgojiteljica sledi. Opazovati in raziskovati mora sodobne družbene pojave, na podlagi 
katerih bo lahko načrtovala vzgojne pristope in ukrepe ter jih nato tudi izvajala.  
 
V današnjem času se o vzgoji veliko piše in govori, različni avtorji navajajo mnogo 
različnih stilov vzgoje. Vzgojiteljica v javnem vrtcu ne more slediti trenutno aktualnim 
načinom vzgoje, saj nekateri med njimi niso preverjeni in zato ne vemo, ali prinašajo 
ustrezne rezultate. Institucionalna vzgoja pri nas je okvirno določena s strani države, vendar 
strokovnjaki ugotavljajo, da bomo morali vzgojne pristope uskladiti s hitrim razvojem 
družbe in tehnologije v današnjem času. Zavod Republike Slovenije za šolstvo3 (Rečnik, 
1991:15) poudarja, da se bo v 21. stoletju  moral sistem vzgoje in izobraževanja 
izoblikovati tako, da bo v skladu z realnimi in objektivnimi možnostmi, da bo usmerjal v 
celovit in skladen razvoj osebnosti, pri čemer bo skrbel za ustrezno in kakovostno 
intelektualno, etično, estetsko, fizično, delovno in družbeno vzgojo in izobraževanje ter 
vzgojo za mir, razumevanje, sodelovanje, medsebojno spoštovanje, za enakost med spoloma 
ter za multikulturno in večnacionalno skupnost.  
 
V vrtcu je glavna izvajalka vzgoje in izobraževanja vzgojiteljica in njena naloga je, da sledi 
usmeritvam po Kurikulu za vrtce (1999) in Zakonu o vrtcih (2005), ki sta vsebinsko 
skladna z ugotovitvami ZRSŠ. Medtem ko v Kurikulumu za vrtce (1999) ni neposredno 
opredeljeno, k razvoju kakšnega posameznika naj strokovne delavke v vrtcu stremijo, 
temveč se usmeritve nanašajo v večji meri na vsebinsko izvedbo dejavnosti in dnevne 
rutine v vrtcu, je Zakon o vrtcih (2005, 4. člen) pri tem bolj neposreden. Navaja namreč, da 
strokovne delavke v vrtcu delujejo v smeri razvoja posameznika, ki je sposoben razumeti in 
sprejeti sebe in druge, se je sposoben dogovarjati in upošteva različnost in sodelovanje v 
skupinah, je sposoben prepoznati lastna čustva in jih izražati, je vedoželjen, želi 
raziskovati, uporablja domišljijo, intuicijo ter razmišlja na lasten način, neodvisen od 
načina razmišljanja drugih. Ob tem pa je sposoben tudi doživljati in se ustvarjalno izražati 
tako na področju jezika, umetnosti kot tudi v gibanju ter je samostojen pri skrbi za lastno 
zdravje in pri higienskih navadah. Za doseganje omenjenih spretnosti in sposobnosti pri 
otroku se vzgojiteljica ravna po skupnih načelih predšolske vzgoje v vrtcu, zapisanih v 
Kurikulu za vrtce (1999:10): 
− predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka (potrebna 

je “izraba” vsakega razvojnega obdobja takega, kot je) in ne kot pripravo na neko 
naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja; 

− v kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni ravni nujen preplet različnih področij 
dejavnosti in preplet z dnevno rutino; 

− predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 
pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne 
zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, 
doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira;  

− učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 
konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju 
predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji 
motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj; 

− otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 
predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja 
svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot 
način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. 

                                                 
3 Zavod Republike Slovenije za šolstvo v nadaljevanju označujemo s kratico ZRSŠ.  
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Kurikulum za vrtce (1999) in Zakon o vrtcih (2005) torej navajata okvir za načrtovanje 
vzgoje, kako bo vzgojiteljica uskladila in razvijala vse te smernice, katere pristope in 
metode bo uporabila in na kakšen način, pa je v njeni pristojnosti. Ko govorimo o 
načrtovanju vzgoje v vrtcu, ne moremo izpustiti dileme, ali vzgojo lahko načrtujemo ali ne. 
Različni avtorji si niso enotni o tem, ali je vzgojo možno načrtovati ali pa je vzgoja zgolj 
skupek raznoraznih dejavnikov v odnosu med otrokom in vzgojiteljico. Medtem ko 
Durkheim (2009) navaja, da moramo vzgojno postopanje dobro premisliti in skrbno 
načrtovati, R. Salecl (1988) pravi, da vzgoje ne moremo načrtovati, saj je vzgoja »bistveno 
drugotno stanje«. Do vzgoje prihaja spontano in ne z načrtnim vplivanjem na posameznika. 
Vzgojiteljica po njenem mnenju torej vzgaja s svojo osebnostjo, vrednotami in s spletom 
okoliščin in ne z načrtnimi cilji in načeli. Ali naj bo vzgoja torej načrtna ali spontana? Na to 
dilemo lahko odgovorimo z ugotovitvami Muska (1999), da je vzgoja načrtno oblikovanje 
osebnosti otroka, na to oblikovanje osebnosti pa vplivajo tudi drugi dejavniki (osebnost 
vzgojitelja, okolje ipd.). V vrtcih torej ne moremo vzgojnega procesa pri otrocih zanemariti 
in prepustiti vsakemu posamezniku, da se oblikuje zgolj po lastnih željah in nagnjenjih. 
Otroka moramo vzgajati kot pripadnika družbe in zato moramo vzgojo načrtovati v skladu z 
družbenimi normami.  
 
Vzgoja je zagotovo zelo kompleksna dejavnost. Avtorji jo različno pojmujejo in 
opredeljujejo, ne glede na to pa morajo vzgojiteljice v vrtcih o vzgoji razmišljati in 
načrtovati dejavnosti in rutino tako, da bodo obenem tudi primerno vzgajale otroke. Vzgojo 
v slovenskih javnih vrtcih torej načrtujemo in je ne prepuščamo vplivom osebnosti in 
vrednotam vzgojiteljic ter drugim naključnim okoliščinam, čeprav ugotovitev R. Salecl 
(1988) ne smemo zanemariti. Vzgojiteljica vzgaja tudi s svojo osebnostjo, prepričanji o 
vzgoji, lastnimi izkušnjami z vzgojo ipd., kar sodi v prikriti kurikulum in je del 
izvedbenega kurikula. Temeljni dokument za načrtovanje vzgoje je Kurikulum za vrtce 
(1999). Pri načrtovanju in izvajanju predšolske vzgoje v javnih vrtcih so vzgojiteljice 
vezane tudi na druge dokumente, to so določeni zakonski akti ter tudi različni poslovniki 
vrtcev oz. drugi zapisani in nezapisani dogovori zaposlenih v določenem vrtcu. Vrednote, 
ki jih poskušajo privzgajati otrokom, temeljijo na človekovih in otrokovih pravicah in pa na 
posameznih vrednotah, ki si jih vrtec določi kot prednostne in jih praviloma zapiše v 
publikacijo oz. poslovnik vrtca. Pri tem imajo nekateri vrtci tudi zelo jasno in natančno 
opredeljeno vzgojo oz. vzgojne ukrepe, kako naj vzgojiteljica ravna v določenih situacijah, 
medtem ko je v drugih vrtcih to manj natančno določeno, oz. prepuščajo vodenje in 
vzgajanje otrok v skupini vzgojiteljici in njeni avtonomnosti. Kljub mnogim dokumentom v 
okviru vzgoje v vrtcih obstaja široko polje vsakdanjih situacij, v katerih vzgojiteljice 
reagirajo individualno. O relativno velikih razlikah v delovanju vrtcev in njihovih 
zaposlenih pišeta tudi L. Marjanovič Umek in Kroflič (2009), ki med drugim poudarjata, da 
obstaja velika razlika med zapisanim in izvedbenim kurikulom v vrtcih.  
 
V Beli knjigi (2011: 27–29) lahko zasledimo, da je vzgoja eden ključnih dejavnikov v vrtcu, 
kjer strokovnim delavkam in vrtcu na splošno ne sme spodleteti. Gre za prenašanje skupnih 
vrednot, norm, prepričanj, navad in nenazadnje tudi znanja na mlajše generacije. Naloga 
javnih vrtcev je torej podati otrokom vrednotna vodila, ki jih bodo oblikovala v samostojne 
in odgovorne odrasle. Pri tem ne smejo zanemariti neželenih vplivov, ki se iz družbe 
prenašajo v vrtce in šole (agresivnost, prestopništvo in podobno). Avtorji Bele knjige (prav 
tam) izpostavljajo, da se negativni vplivi prenašajo iz družbe v vrtce in šole. Če vrtce in 
šole pri tem  ne vključujejo v pojem družbe, se lahko vprašamo, kdo so predstavniki družbe 
poleg šole in vrtca. Morda ožje socialno okolje otroka, torej starši, sorodniki, sovaščani ter 
ljudje, ki jih otroci dnevno srečujejo, in mediji? V tem primeru nas mora zanimati tudi, v 
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kolikšni meri le-ti vplivajo na otroka in z gotovostjo lahko trdimo, da so izmed naštetih 
prav starši tisti, ki v največji meri prispevajo k izoblikovanju otroka.  
 
V današnjem času pogosto prihaja do težav predvsem takrat, ko se vrednote in pričakovanja 
do otroka med starši in vzgojno-izobraževalnim sistemom razhajajo. V tem primeru bo 
otrok zmeden in ne bo vedel, kaj pričakujemo od njega, posledično lahko ta razdvojenost 
otroka vodi ne zgolj v vedenjske težave, temveč tudi v težave pri učenju. Po besedah 
Strmčnika (2001) starši danes pričakujejo, da bo šola njihove otroke vzgajala in učila za 
konkurenčne in uspešne posameznike, ki bodo razvijali kariero, se bodo znali postaviti v 
ospredje, na vodilna mesta, biti prvi, iznajdljivi in podjetni. Medtem pa vzgojno-
izobraževalni sistem poskuša izoblikovati posameznika, ki bo vedoželjen in se bo želel učiti 
in v tem primeru bo moral posameznik znati poslušati in ne le težiti v ospredje, torej se 
podrejati in ne le želeti biti prvi. Razviti bi torej moral vrline, kot so marljivost, 
redoljubnost, občutek dolžnosti, vedoželjnost, delavnost in soodgovornost. Posameznik, ki 
ne razvije teh vrlin, je pogosto v šoli učno manj uspešen in to lahko izraža skozi vedenjske 
težave, ki zopet vplivajo na slabšo učno uspešnost. Posameznik se znajde v začaranem 
krogu, iz katerega zelo težko izstopi (graf 1).  
 
Graf 1: Vpliv pomanjkanja določenih vrlin pri otroku na učno uspešnost 

  
Šole v  primeru vedenjskih težav otrok postopajo na različne načine, opora za ravnanja 
strokovnih delavcev šol je med drugim vzgojna zasnova (Bela knjiga, 2011). Mnogo 
slovenskih šol javno predstavlja svoje vzgojne načrte (ki so del vzgojne zasnove), medtem 
ko nismo zasledili nobenega vzgojnega načrta vrtca, kljub temu da je vzgoja ena izmed 
glavnih dejavnosti javnih vrtcev v Sloveniji. Seveda je vrtcem pri ravnanju strokovnih 
delavk v oporo Kurikulum za vrtce (prav tam). Vendar je pomembna razlika med vzgojnimi 
načrti osnovnih šol in kurikulom za vrtce, namreč v vzgojnih načrtih so načeloma jasno 
opredeljene vloge in naloge staršev pri sodelovanju s šolo, medtem ko se pri otroku 
pojavijo vedenjske težave; navedene so torej tako dolžnosti šole kot staršev.  Kurikulum za 
vrtce (prav tam) pa opredeljuje zgolj pravice staršev in dolžnosti vrtca pri sodelovanju z 
njimi. Vprašamo se lahko, katere so dolžnosti staršev otrok v vrtcu in ali je soočanje z 
vedenjskimi težavami otrok prepuščeno vzgojiteljicam samim, če starši ne želijo sodelovati. 
Vzgojiteljicam so lahko pri tem v veliko pomoč drugi strokovni delavci vrtca (svetovalna 
delavka, vodstvo idr.), če le-ti niso preobremenjeni z drugim delom. Simšič in Vec (2015) 
poudarjata, da se vedenjske težave pri otrocih začnejo pojavljati že pred vstopom v šolo ter 
predstavljajo velik izziv tako otrokom, staršem kot tudi vzgojiteljicam. Če med omenjenimi 
ne poteka kvalitetna komunikacija in se otroku pred vstopom v šolo ne nudi ustrezne 
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pomoči, otrok neustrezne vedenjske vzorce izraža tudi v nadaljevanju v osnovni šoli, ki 
lahko že v samem začetku šolanja prispevajo k slabšemu učnemu uspehu otroka.  
 
Vzgoja zagotovo ni zgolj odpravljanje neustreznega vedenja otrok, vendar pa je področje 
vedenja otrok pomemben dejavnik, ki vpliva na delo v skupini, na socialni razvoj otrok, na 
sodelovanje med vrtcem in starši in še na marsikatero področje ter ga ne smemo prezreti, ko 
govorimo o vzgoji. V tem poglavju smo predstavili, kaj vzgoja je in kakšna naj bi bila v 
današnjem času ter jo povezali z vedenjskimi težavami otrok, v naslednjem poglavju pa se 
podrobneje dotaknemo vloge vzgojiteljice v vrtcu, njene naloge in pričakovanja staršev, 
vodstva in drugih do nje. Izpostavljamo tudi tematiko spreminjajoče se vloge vzgojiteljice v 
vrtcu v zadnjem času in naraščajoče zahtevnosti njenega dela.  
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2. DELOVNO OKOLJE VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK  
 

Vzgojiteljica je zaposlena v vrtcu. Med seboj se vrtci razlikujejo po organizaciji dela, 
lastništvu, normativih itd. Medtem ko javni vrtci vzgojiteljici omogočajo širok manevrski 
prostor za pripravo dejavnosti, pristop k otrokom, sodelovanje s starši ipd., nekateri zasebni 
vrtci od nje zahtevajo točno določen način komunikacije z otrokom, s starši, dela z 
materiali itd. V nasprotju pa so v določenih zasebnih vrtcih normativi veliko bolj ugodni za 
delo z otroki kot v javnih vrtcih (manjše število otrok v oddelku, več kvadratnih metrov na 
otroka, večje število zaposlenih strokovnih delavcev v vrtcu kot so psiholog, različni 
specialni pedagogi ipd.).  
 
Vrtci (javni in zasebni) so ustanove, ki izvajajo predšolsko vzgojo. V vrtce se vključujejo 
otroci od  enajstih mesecev starosti pa do vstopa v šolo. Predšolsko vzgojo v javnih vrtcih 
urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(1996), ki ureja pogoje za opravljanje in določa način upravljanja ter financiranja vzgoje in 
izobraževanja ter Zakon o vrtcih (2005), ki ureja predšolsko vzgojo – naloge, cilje, načela 
vrtcev, programe, izobrazbo zaposlenih, delovne obveznosti strokovnih delavk itd. 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in  šport, 2014).  
 
Pri nas lahko starši glede na trajanje varstva otroka vpišejo v tri različne vrste programov 
vrtca – dnevne, poldnevne in krajše programe. Dnevni in poldnevni program izvajata 
vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, krajši program pa izvaja le vzgojiteljica. Otroci so 
nato razporejeni v oddelek, ki je lahko starostno homogen, heterogen ali kombiniran. V 
prvem starostnem obdobju je lahko v oddelku največ 12 otrok, v drugem starostnem 
obdobju pa največ 22. Organizacijo dela mora vrtec podrobneje opisati v letnem delovnem 
načrtu vrtca (Zakon o vrtcih, 2005), ki mora biti na voljo tudi staršem. V Sloveniji, tako kot 
po drugih državah Evropske unije, opažamo povečan vpis otrok v organizirano predšolsko 
vzgojo (graf 2), kar je tudi cilj Evropske unije – doseči povečan vpis otrok v programe 
predšolske vzgoje in razširiti njihovo dostopnost (Bela knjiga, 2011).  
 

Graf 2: Delež otrok, vpisanih v vrtce od leta 2004 do leta 2015 (vir: Statistični urad Republike 
Slovenije) 
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Tudi raziskava OECD4 (2014) kaže na naraščanje vpisa otrok v vrtec tako v Sloveniji kot 
drugje po Evropi. Medtem ko je bilo leta 2005 v slovenske vrtce vpisanih dobrih 60 
odstotkov triletnih otrok, je do leta 2012 odstotek narastel na dobrih 80 (graf 3).  
 
Graf 3: Odstotek 3-letnih otrok, vpisanih v organizirano predšolsko vzgojo v letih 2005 in 2012 

 
Raziskave5 kažejo, da vključenost otroka v vrtec tako v Sloveniji kot drugje po Evropi 
ugodno vpliva na otrokov razvoj. Čelebič (2012) navaja, da programi predšolske vzgoje 
omogočajo pripravo na šolo in pozitivno vplivajo na kognitivni razvoj otroka ter posledično 
pozitivno vplivajo na učne dosežke otrok v šoli na različnih področjih (bralna pismenost, 
matematično pojmovanje, socialne veščine in drugo). Poleg tega pa zmanjšujejo socialne in 
ekonomske neenakosti med otroki ter blažijo negativne posledice revščine. Posredno 
vključevanje otrok v programe predšolske vzgoje vpliva tudi na zaposlovanje žensk oz. 
obeh staršev.  
 
Vendar pa na razvoj otroka ne vpliva zgolj to, da je otrok vključen v vrtec. Za kvalitetno 
vzgojo in razvoj otroka je potrebno tudi kvalitetno delo strokovnih delavk, ki z otrokom 
delajo, dobra organizacija dela v vrtcu, dobro vodenje vrtca, pozitivna klima v vrtcu, 
ustrezni prostorski in drugi pogoji za delo vzgojiteljic in še mnogi drugi dejavniki, med 
katerimi je tudi zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu. Slednji dejavnik je močno povezan z 
delovnimi razmerami v vrtcu, te podrobneje predstavljamo v naslednjih poglavjih. Medtem 
ko so določene delovne razmere relativno skupne vsem vzgojiteljicam predšolskih otrok, se 
druge razlikujejo glede na vrtec, v katerem so zaposlene.  
 

                                                 
4 Kratica OECD pomeni Organisation for economic co-operation and development.  
5 Glej Rutar (2013), Marjanovič Umek (2014) in OECD (2014).  
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3. POGOJI ZA OPRAVLJANJE POKLICA VZGOJITELJICE V 
VRTCU  

 
Po Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 
programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s 
posebnimi potrebami (2012, 5. člen) je vzgojiteljica predšolskih otrok lahko oseba, ki je 
končala: visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje ali prve stopnje 
predšolska vzgoja; magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja ali 
zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje; univerzitetni študijski program in si je 
pridobila strokovni naslov profesor; univerzitetni študijski program s področja 
izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja; visokošolski strokovni ali 
univerzitetni študijski program socialno delo; magistrski študijski program druge stopnje in 
si je pridobila strokovni naslov magister profesor; magistrski študijski program druge 
stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja ali 
magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in 
pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je 
opravila študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Ustrezno izobrazbo za 
pomočnico vzgojiteljice pa ima oseba, ki je končala izobraževalni program srednjega 
strokovnega izobraževanja iz predšolske vzgoje ali ima zaključen četrti letnik gimnazije in 
opravljen izobraževalni program poklicnega tečaja predšolska vzgoja (prav tam). V 
oddelkih priprave na šolo lahko delo opravlja tudi učitelj ali učiteljica razrednega pouka. 
Kljub tem pogojem lahko v jasličnih oddelkih dela tudi medicinska sestra pediatrične smeri 
(Marjanovič Umek, Batistič, Domicelj in Ferjančič, 2001). 
 
V Sloveniji je tako kot v večini drugih evropskih držav za vzgojiteljico predšolskih otrok 
zahtevana višja oz. visoka izobrazba, magisterij je zahtevan le v štirih državah. Pred 
vstopom v poklic veljajo v večini evropskih držav določeni pogoji, če ne drugi, vsaj pogoji, 
ki jih zahteva samo izobraževanje za poklic vzgojiteljice (Eurydice, 2014; OECD, 2014). V 
Sloveniji so tako v času študija za napredovanje v višji letnik oz. za dokončanje formalnega 
izobraževanja zahtevani opravljeni vsi izpiti in še dodatne dejavnosti, kot so npr. tečaj 
rolanja, plavanja, smučanja itd. Po končanem študiju pa je pogoj za opravljanje poklica 
vzgojiteljice tudi opravljen strokovni izpit (Marjanovič Umek, Batistič, Domicelj in 
Ferjančič, 2001).  
 
Pogoji za opravljanje poklica vzgojiteljice, ki so zapisani v zakonih, pravilnikih in aktih, 
torej določajo, kakšna mora biti izobrazba oseb, ki se želijo zaposliti v vrtcu kot 
vzgojiteljice, katere kompetence morajo pridobiti med študijem in katere dodatne 
kvalifikacije morajo pridobiti za opravljanje dela (strokovni izpit). Neposredno pa ti pogoji 
ne vključujejo osebnostnih lastnosti, spretnosti in sposobnosti bodočih vzgojiteljic. Slednje 
bi težko opredelili v omenjenih dokumentih, še težje preverjali, kljub temu pa jih ne smemo 
prezreti. Mnogi avtorji6 poudarjajo osebnostne in značajske lastnosti kot ključni dejavnik 
uspešnega opravljanja dela vzgojiteljice. Med te lastnosti lahko z gotovostjo umestimo 
odločnost, samostojnost, odgovornost, visoko stopnjo nadzora lastnega vedenja in 
čustvovanja, pripravljenost na sodelovanje, sposobnost nenehnega prilagajanja itd. 
Chronicle guidance publications (2009) navaja še potrpežljivost, delovno vnemo, smisel za 
humor, iznajdljivost, ustvarjalnost, zrelost, zanesljivost, sposobnost obvladovanja stresnih 
situacij ter poudarja, da mora biti vzgojiteljica obenem do otrok poštena, odločna in 
prilagodljiva.  

                                                 
6 Glej Fengler (2007), Arnšek (2011), Šprah in Dolenc (2014) in Slivar (2013). 
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Pomanjkanje slednjih osebnostnih in značajskih lastnosti lahko vodi tudi v 
preobremenjenost, stres in izgorevanje. Vzgojiteljica šele ob zaposlitvi  spoznava, ali je 
ustrezna kandidatka za opravljanje dela vzgojiteljice, ali ji njene osebnostne in značajske 
lastnosti dobro služijo pri delu in na katerih področjih se bo morala dodatno izobraževati za 
uspešno opravljanje poklica. Po vstopu v zaposlitev pa spoznava tudi, kakšne so delovne 
razmere na področju dela s predšolskimi otroki v praksi, ki jih opisujemo v naslednjem 
poglavju.  
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4. DELOVNE RAZMERE VZGOJITELJIC V SLOVENIJI IN 
DRUGJE PO EVROPI  

 
Delovne razmere vzgojiteljic določajo različni zakoni in akti in so do določene mere skupne 
vsem vzgojiteljicam v posamezni državi. V Sloveniji so to predvsem Pravilnik o normativih 
in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014), Zakon o vrtcih 
(2005) in Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
(2016). Specifične delovne razmere pa so odvisne od posameznega vrtca, občine, v kateri je 
vrtec, in sodelovanja z njo, vodstva vrtca in drugih dejavnikov. Ne glede na dejavnike, ki 
vplivajo na delovne razmere pri poklicu vzgojiteljice, so pogoji za opravljanje poklica 
vzgojiteljice v javnem vrtcu povsod po Sloveniji enaki.  
 
Velikost skupine, razmerje med številom otrok in vzgojiteljicami v skupini, delovni čas 
vzgojiteljice, razmerje med neposrednim in posrednim delom z otroki in plača vzgojiteljice 
so dejavniki, ki pomembno vplivajo na vzgojo in izobraževanje v vrtcih in tudi na 
zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu (prav tam). Bolj kvalitetno vzgojo in varstvo 
zagotavljajo vrtci, v katerih imajo zaposleni višje plače, kjer je boljša vrtčevska klima, manj 
menjav zaposlenih, višje izobraženi zaposleni, več zaposlenih skrbi za manj otrok 
(Whitebook, Phillips in Howes, 2014). V povezavi s tem v nadaljevanju predstavljamo 
izsledke raziskave Education at a Glance, ki jo je izvedel OECD leta 2014. 
 
Velikost skupine. Pogosto so manjše skupine videne v pozitivni luči, saj vzgojiteljicam 
omogočajo bolj individualni pristop k otrokom in jim olajšujejo soočenje z najrazličnejšimi 
težavami, ki se pojavljajo v skupini. Prav tako pa so manjše skupine velika prednost za 
otroke, ki prihajajo iz depriviligiranih okolij. Raziskave so pokazale, da se v manjših 
skupinah vzgojiteljice poslužujejo bolj inovativnih praks (OECD, 2014), zagotavljajo 
spodbudnejše, odgovornejše, prijetnejše interakcije z otroki in jim lahko omogočijo več 
pomoči. Z otroki se lahko več pogovarjajo, manj časa porabijo za vodenje skupine in več za 
vodenje dejavnosti (Barnett, Schulman in Shore, 2004). Vendar pa raziskave ne kažejo 
pomembnih povezav med velikostjo skupine in dosežki otrok ali pa med velikostjo skupine 
in zadovoljstvom zaposlenih. Medtem pa na zadovoljstvo zaposlenih in njihovo 
učinkovitost vpliva predvsem, kdo je vključen v skupino. Več kot je v skupini otrok z 
neprimernim vedenjem, nižje je zadovoljstvo zaposlenih in nižja je njihova učinkovitost pri 
delu (OECD, 2014).  
 
Razmerje med številom otrok in vzgojiteljicami v skupini pogosto nakazuje, kako so 
porazdeljena sredstva za vzgojo in izobraževanje v ustanovi. Manjše, kot je to razmerje, 
predvidoma so nižje plače vzgojiteljic, več morajo same vložiti v svoj profesionalni razvoj, 
ustanova manj  vlaga v tehnologijo, v ustanovi je zaposlenih manj dodatnih strokovnih 
delavcev (prav tam). So pa raziskave pokazale, da višje, kot je razmerje med številom otrok 
in vzgojiteljicami v skupini, boljše rezultate dosegajo otroci, predvsem na področju jezika, 
splošnega znanja in boljši so odnosi med otroki v skupini (bolj sodelovalni), in sicer med 
otroki prihaja do manj konfliktov (Barnett, Schulman in Shore, 2004). Neposrednega vpliva 
razmerja med številom otrok in vzgojiteljicami v skupini na zadovoljstvo zaposlenih sicer 
ni opaziti, je pa vzgojiteljicam lažje delati z manjšim številom otrok, kjer imajo večji 
pregled nad dogajanjem in lažje sproti rešujejo nastale konflikte. Pri vodenju skupine so 
tako lahko uspešnejše, kar posledično vpliva na dobro počutje na delovnem mestu in na 
zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo. V Sloveniji je v povprečju razmerje med številom 
otrok in vzgojiteljicami v oddelku 9 : 1 in je ugodnejše od evropskega povprečja (15 : 1) 
(OECD, 2014).  
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Plače vzgojiteljic so eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na to, da se 
ljudje zaposlujejo v tem poklicu. Višja, kot je plača, manj ljudi se odloči za opustitev 
poklica in več ljudi se odloči za ponovno zaposlitev v tem poklicu po prekinitvi. V 
povprečju vzgojiteljice po Evropi zaslužijo 20 % manj kot profesorji na fakultetah, učitelji 
v osnovni šoli 15 %  manj kot profesorji, učitelji na srednji šoli 12 % manj in učitelji na 
višjih ter visokih šolah 8 % manj. Vendar pa podatki kažejo, da imajo v Sloveniji 
vzgojiteljice s petnajstimi leti delovne dobe v povprečju enako plačo kot učitelji na vseh 
stopnjah izobraževanja (z enako delovno dobo), to velja tudi za nekatere druge evropske 
države7. Vendar to ne pomeni, da imajo tudi začetne plače enake na vseh ravneh vzgoje in 
izobraževanja. V večini držav, kjer je začetna plača vzgojiteljic in učiteljev nižja od 
evropskega povprečja, je tudi najvišja plača nižja, to velja tudi za Slovenijo. Se pa od 
države do države razlikujejo plačilne lestvice – v nekaterih državah je relativno velik 
razpon med najnižjo in najvišjo plačo, v drugih pa manjši. V povprečju je torej na področju 
vzgoje in izobraževanja poklic vzgojiteljice v Evropi najslabše plačan. Povprečna letna 
plača vzgojiteljic v Evropi znaša 37.350 USD bruto oziroma 33.765 EU, kar pomeni 
približno 2.800 € na mesec. Podatki statističnega urada Republike Slovenije8 pa kažejo, da 
je bila povprečna plača strokovnih delavcev v vrtcu v letu 2016 približno 1250 € na mesec 
bruto, kar pomeni, da je občutno nižja od evropskega povprečja. Vendar pa so pri tem 
izračunu upoštevane tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljic, medtem ko OECD 
(2014) upošteva zgolj vzgojiteljice. Po njihovih izračunih letna plača vzgojiteljic v 
Sloveniji v povprečju znaša 32. 819 USD, oz. mesečno približno 3.400 € bruto. Plačo 
vzgojiteljic poleg osnove sestavljajo tudi različni dodatki (dodatek za delo v odmaknjenih 
okoljih, dodatek za otroke, prevoz na delo …), ki se med državami Evrope zelo razlikujejo. 
Plača vzgojiteljice je pomemben dejavnik, ki kaže tudi na status poklica, ki ga ima le-ta v 
družbi (prav tam).   
 
Delovni čas vzgojiteljice. V okviru zakona in kolektivne pogodbe določenega polnega 
tedenskega delovnega časa vzgojiteljic, delo z otroki ne sme presegati 30 ur, delo 
pomočnika vzgojitelja pa 35 ur tedensko (Zakon o vrtcih, 2005: 41 člen). V povprečju v 
Evropi vzgojiteljice delajo 1001 uro na leto, učitelji v osnovni šoli 782 ur, učitelji v 
srednjih šolah 694 ur in profesorji na višjih in visokih šolah 655 ur letno. Podatki 
prikazujejo ure, ko so bili zaposleni prisotni v ustanovi, kar pa ne pomeni, da so to vse ure, 
ki jih opravijo. V državah po Evropi imajo različno razdeljeno delo na posredno in 
neposredno delo z otroki, v nekaterih državah posredno delo (administrativne dejavnosti, 
priprave na delo, svetovanje otrokom …) opravljajo v ustanovi, v drugih pa izven nje. V 
povprečju v Evropi (tudi v Sloveniji) vzgojiteljice opravijo 25 % več ur neposredno z otroki 
kot učitelji v osnovnih šolah, vendar pa morajo biti učitelji pogosto prisotni v šoli enako 
število ur kot vzgojitelji v vrtcih (OECD, 2014). Slovenija je ena izmed devetih držav v 
Evropi, kjer se število delovnih ur neposrednega dela z otroki zniža glede na starost 
vzgojiteljice ali na delovno dobo, vendar to ne pomeni, da so tudi skupno manj ur na dan 
prisotne v vrtcu (Eurydice, 2014). V Sloveniji vzgojiteljice opravijo povprečno približno 
1300 ur letno, kar je znatno več od evropskega povprečja (l. 2012 naj bi povprečje znašalo 
približno 1000 ur letno), medtem ko učitelji in profesorji opravijo manj ur letno (okrog 600 
ur letno), kot je evropsko povprečje (700 do 800 ur letno). Poleg Slovenije enako ali več ur 
na leto delajo vzgojiteljice le še v Estoniji, na Irskem in Norveškem, tudi do 1700 ur letno 
(OECD, 2014). Pri tem pa pomembno vlogo igra tudi, kako je delovni čas razporejen – 

                                                 
7 Te države so Grčija, Anglija, Portugalska in Škotska.  
8 Podatki so pridobljeni z uradne spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije 15. 10. 2016.  
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kakšno je razmerje med posrednim in neposrednim delom ter kdaj se delo opravlja in na 
kakšen način. 
 
Razmerje med posrednim in neposrednim delom z otroki se po Evropi močno razlikuje 
od države do države. Glavna dejavnost vzgojiteljic je zagotovo vodenje dejavnosti, poleg 
tega pa v obseg dela sodijo še ocenjevanje in opazovanje otrok, priprava na delo, 
sodelovanje s starši, administrativna dela, izobraževanje vzgojiteljic, mentorstvo študentom 
ter sestanki zaposlenih. Medtem ko v Sloveniji vzgojiteljice opravijo na leto povprečno 
1300 ur neposrednega dela z otroki, število ur posrednega dela ni znano (OECD, 2014). Ti 
podatki sovpadajo z določili Zakona o vrtcih (2005), da vzgojiteljica dela z otroki 30 ur na 
teden (6 ur neposrednega dela v skupini), dodatno pa je prisotna v vrtcu še vsaj pol ure 
dnevno za koriščenje odmora (Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji, 2016: 49. člen) in eno uro in pol dnevno opravlja posredno delo, ki ga 
lahko opravlja od doma ali pa v vrtcu, odvisno od zahtev vodstva vrtca.  
 
Vzgojiteljica v vrtcu torej v skupini opravi 6 ur neposrednega dela, izven igralnice pa pol 
ure počitka in eno uro priprave na delo (prav tam). Do polnega delovnega časa (8 ur 
dnevno) ji manjka še pol ure dnevno, ki jo vzgojiteljica opravi z dodatnimi obveznostmi, 
kot so roditeljski sestanki, govorilne ure, predavanja in seminarji, in sicer v popoldanskem 
času ali celo z delom med vikendom (ZRSZ, 2010). Skupno mora vzgojiteljica torej na 
teden opraviti še dodatni dve uri in pol posrednega dela, vendar ni zakonsko določeno kdaj 
in na kakšen način. Različni obvezni sestanki, seminarji itd. lahko potekajo tudi po več kot 
dve uri in pol dnevno in se pričnejo v poznih popoldanskih urah, v vmesnem času pa 
vzgojiteljice iz različnih razlogov ostajajo na delovnem mestu. Lahko se zgodi tudi, da en 
teden vzgojiteljica nima dodatnih popoldanskih obveznosti, medtem ko jih ima drugi teden 
veliko več, tudi po vsak dan eno. 
 
Poleg vseh omenjenih dejavnikov na poklic vzgojiteljice, na kvaliteto opravljenega dela in 
zadovoljstvo na delovnem mestu vpliva tudi omogočanje razvijanja pedagoških 
spretnosti in sposobnosti zaposlenih. Slednje lahko zaposlene razvijajo preko programov 
izpopolnjevanja znanj in spretnosti oz. sposobnosti, preko hospitacij, opazovanja in 
mentorstva bolj izkušenih vzgojiteljic ter na druge  načine. Pri tem OECD (2014) 
izpostavlja, da bi za kvalitetno predšolsko vzgojo morala biti vzgojiteljicam omogočena 
ustrezna pomoč in mentorstvo ne le na začetku kariere, temveč tudi v nadaljevanju. 
Vzgojiteljice bi potrebovale ustrezno podporo in okolje, v katerem jim je dano dovolj 
avtonomnosti za profesionalno delo in imajo pomembno vlogo pri razvoju in napredovanju 
vrtca. Omogočeni bi ji morali biti tudi ustrezni viri za sodelovanje v njihovem 
profesionalnem razvoju. Eurydice (2014) navaja še nekatere druge načine za razvijanje 
pedagoških spretnosti in sposobnosti, npr. timski sestanki strokovnih delavk in pomoč ter 
nadzor vodstva pri načrtovanju in realizaciji dejavnosti, ki jih v Sloveniji imamo9, vendar 
pa niso vsi omenjeni načini prisotni niti v Sloveniji po vseh vrtcih, niti drugje po Evropi. 
Eurydice (prav tam) npr. izpostavlja primerjavo med evropskimi državami glede pomoči in 
podpore vzgojiteljicam začetnicam in navaja, da določene države ne izvajajo programov za 
vpeljavo vzgojiteljic v njihov poklic (Španija, Madžarska, Finska, Islandija, Litva idr.), 
medtem ko se v državah, ki imajo organizirane programe za vzgojiteljice začetnice, 
programi zelo razlikujejo. V nekaterih državah so ti programi vključeni v programe 
izobraževanja za poklic in so pogoj za dokončanje študija (Slovenija, Estonija, Malta, 
Avstrija), v drugih državah pa so programi implementirani v zaposlitev kot poskusna doba, 
ki lahko traja od enega (Francija, Italija) do dveh let (Luksemburg, Malta).      

                                                 
9 Več o tem smo zapisali v poglavju »Načini za zmanjševanje preobremenjenosti«.  
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Delovne razmere vzgojiteljic se po Evropi torej od vrtca do vrtca razlikujejo. Če so v 
določenem vrtcu delovne razmere ugodne za vzgojiteljice, lahko predpostavljamo, da so 
zaposlene toliko bolj zadovoljne na delovnem mestu in lahko zagotavljajo kvalitetnejšo 
predšolsko vzgojo. V nasprotnem primeru pa slabše delovne razmere prinašajo več 
nezadovoljstva zaposlenih in manj kvalitetno predšolsko vzgojo. OECD (2014) poroča, da 
vzgojiteljicam niso vedno in povsod zagotovljene najbolj optimalne delovne razmere ter da 
se soočajo z najrazličnejšimi težavami oz. izzivi pri svojem delu.  
 
V naslednjem poglavju predstavljamo vloge, v katerih se pojavlja vzgojiteljica pri svojem 
delu, in naloge, ki se od nje zahtevajo oz. pričakujejo. Za uspešno opravljanje nalog in vlog 
vzgojiteljice so delovne razmere ključnega pomena.  
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5. VLOGE IN NALOGE VZGOJITELJICE V VRTCU PRI NAS 
 
Naloge vzgojiteljic so zapisane v različnih dokumentih (npr. v Zakonu o vrtcu, Kurikulumu 
za vrtce, poslovnikih vrtcev in drugih) in so vse tisto, kar mora vzgojiteljica opraviti v času 
službe. Vloge vzgojiteljice pa so položaji, v katerih se vzgojiteljica v službi pojavlja. Tako 
vloge kot naloge vzgojiteljic so lahko bolj ali manj jasno opredeljene. Vloge, ki so jasno 
opredeljene in se od vzgojiteljice zahtevajo, so predpogoj za delo z otroki. Nekatere pa so 
zgolj izražene v obliki pričakovanj, kaj naj bi vzgojiteljica delala, kakšna naj bi bila ipd. 
Poleg tega se razlikujejo od države do države, od občine do občine, so različne v očeh 
različnega vodstva, staršev in drugih, udeleženih v vzgojno-varstvenem procesu v vrtcu. 
Prav tako se s časom spreminjajo, tudi v povezavi z novimi spoznanji v stroki. 
Najpomembnejša naloga vzgojiteljice je njena delovna obveznost, ki jo opredeljuje Zakon o 
vrtcih (2005: 41. člen), in sicer: 

‒ Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in 
izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela 
v vrtcu.  
‒ Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri 
načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih 
nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. 

Temu Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje10 (2010) dodaja še, da morajo biti 
dejavnosti načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega 
razvoja in njegovih potreb. Vzgojiteljica mora torej izbrati ustrezne vsebine, oblike in 
metode dela. Vzgojno-izobraževalni proces tudi neposredno vodi, organizira in vodi 
dejavnosti otrok ter pripravlja didaktični material. Pri tem otroke spodbuja, opogumlja, 
usmerja in se z njimi igra. Kot navaja 2. člen Zakona o vrtcih (2005), vzgojiteljica s svojim 
delovanjem spodbuja tudi otrokov celostni razvoj, razvija ustrezne komunikacijske, 
emocionalne in socialne veščine otrok, spodbuja otrokovo željo po radovednosti, 
raziskovanju, domišljiji in ustvarjalnosti in ne nazadnje otroka pripravlja na bodoče 
»odraslo« življenje (navajanje na samostojnost, razvijanje neodvisnega mišljenja ...). ZRSZ 
(2010) še navaja, da zaradi spremljanja razvoja otrok vzgojiteljica opazuje otroke pri 
različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah. Pri svojem delu tudi vodi pomočnico 
vzgojiteljice in skrbi za primerno časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih opravil, 
prehrane, higiene, počitka in bivanja na prostem. Sodelovanje s starši organizira na različne 
načine, preko različnih dejavnosti v vrtcu. Ne nazadnje pa se vzgojiteljica nenehno dodatno 
izobražuje in strokovno izpopolnjuje. V začetku leta pripravi letni načrt dela, ki ga na 
koncu leta evalvira in zapiše zaključno poročilo (prav tam).  
 
Temeljne naloge in vloge vzgojiteljice so zapisane tudi v nacionalnem dokumentu za 
predšolsko vzgojo, Kurikulumu za vrtce (1999), ki poudarja, da mora vzgojiteljica pri 
svojem delu upoštevati njegove cilje in načela (prav tam: 12). Omenjeni dokument na 
različnih mestih navaja različne naloge, ki jih vzgojiteljica izpolnjuje predvsem v odnosu 
do otroka: spodbuja, opogumlja, usmerja, preusmerja, popravlja, svetuje, pomaga, 
demonstrira, sodeluje, opazuje, spremlja razvoj otroka, skrbi za varnost, posluša, spoštuje, 
se vključuje v igro, nudi različne možnosti, omogoča dostop do različnih virov, upošteva 
otrokov razvoj, njegove zmožnosti in sposobnosti, zagotavlja spodbudno klimo in prijetne 
odnose, skrbi za povezanost družine in vrtca idr. Glede na navedeno lahko trdimo, da se 
vzgojiteljica v vrtcu pojavlja v mnogih vlogah, med drugim v vlogi organizatorice, 
usmerjevalke, spodbujevalke, soigralke, načrtovalke in opazovalke. S tem bi se strinjali tudi 
Hmelak in Lepičnik Vodopivec (2013: 49), ki navajata, da so se vloge vzgojiteljice v 
                                                 
10 V nadaljevanju Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zapisujemo s kratico ZRSZ.  
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zadnjem času zelo spremenile. Vloge voditeljice vzgojnega procesa, usmerjevalke in 
nadzornice so zamenjale vloge organizatorke, mentorice, svetovalke, soigralke, 
koordinatorice dogajanja, opazovalke in kritične analitičarke. Vzgojiteljica je v današnjem 
času torej nosilka iniciative idej in mora biti ustvarjalna, odgovorna, avtonomna in 
strokovno kompetentna oseba.  
 
Vloge in naloge vzgojiteljice se tesno prepletajo oz. so tesno povezane, ključne vloge pa so 
po mnenju I. Knep (2000) tri, in sicer: uslužbenka, strokovnjakinja in človek. Vzgojiteljica 
kot uslužbenka je pri svojem delu dolžna upoštevati zakone in pravne akte; kot 
strokovnjakinja mora upoštevati strokovna dognanja in stroko tudi nadgrajevati, razvijati, 
znanstvena spoznanja pa mora otrokom predati na njim razumljiv način; kot človek pa mora 
strmeti k uresničevanju podobe »dobre vzgojiteljice«. Vzgojiteljica mora po besedah I. 
Knep imeti »dovolj človeške topline«, biti mora odločna, humana, znati mora spodbujati, 
podpreti, presojati, razumeti in razlikovati. Avtorica pa pri vsem tem poudarja, da na 
vzgojiteljico ne smemo gledati na idealiziran način, temveč moramo razumeti, da je na 
koncu koncev le človek, ki ima pravico imeti slab dan in ima pravico delati napake, iz 
katerih se bo naučila, kako naslednjič reagirati bolje.  
 
Ko govorimo o vlogah in nalogah vzgojiteljice, zagotovo ne smemo prezreti tistih, ki se 
nanašajo na njeno osebnost. Vzgojiteljica pogosto preživi z otrokom več časa na dan kakor 
njegovi starši in zato igrajo pri delu z njim pomembno vlogo njene osebnostne lastnosti in 
značilnosti. Ne le, da mora čutiti naklonjenost do otrok, temveč jim mora pomagati pri 
njihovem celostnem oblikovanju, torej pri razvoju tistih spretnosti in sposobnosti, ki jih 
bodo potrebovali v odraslosti. Biti mora celosten zgled otroku, upravičiti mora spoštovanje 
in posnemanje otroka in mu biti zgled vztrajnosti in odločnosti (Konzol, 2014; Zalokar 
Divjak, 1996).  
 
Z gotovostjo lahko trdimo, da določene osebnostne značilnosti vzgojiteljice lahko 
pripomorejo k lažjemu izpolnjevanju nalog in vlog, medtem ko ji druge to otežujejo. Glede 
na to, da je v interesu družbe, da se otroci naučijo vključevanja v družbo, sobivanja z 
drugimi ljudmi in upoštevanja določenih splošnih družbenih pravil, saj brez tega družba ne 
mora obstajati, lahko trdimo, da bi morala vzgojiteljica zagotovo biti otrokom vzgled 
družbenih norm in pravil. Mnogi strokovnjaki na področju predšolske vzgoje poudarjajo 
pomen »človeškega profila« vzgojiteljice, ki pa v času izobraževanja in pri zaposlovanju 
vzgojiteljic ni preverjan in bi tudi predvidoma težko bil. Kandidatka, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje za opravljanje poklica vzgojiteljice, tako po vstopu v zaposlitev 
ugotavlja, ali je primerna za delo ali ne. Vodstvo ji omogoča izobraževanje na področju 
njenega dela, vendar pa se v povezavi s preobremenjenostjo nemalokrat pojavi težava s 
prilagajanjem njenih osebnostnih lastnosti z delom, ki ga opravlja. Intrator in Kunzman 
(2006) poudarjata, da programi profesionalnega razvoja na področju vzgoje in 
izobraževanja večinoma zanemarjajo tiste kompetence, ki se nanašajo na osebnostne 
lastnosti posameznice in so izredno pomembne pri opravljanju poklica. Poklic namreč od 
vzgojiteljice ne zahteva le intelektualnega dela, temveč tudi čustveno in moralno delo z 
otroki, za kar bi potrebovala nenehno nadgrajevanje znanja tudi na teh področjih.  
 
Večina kandidatk, ki vstopajo v poklic vzgojiteljice, se za poklic odloči z željo in 
navdušenjem, da bi s svojim delom pomembno prispevala k napredku otrok. Vendar pa 
kmalu njihov začetni zagon upade, ko se soočijo z realno situacijo, pogoji dela in 
omejitvami s strani vrtca in zunanjih institucij ter organizacij (prav tam).  Ob predpostavki, 
da v poklic vzgojiteljice ne vstopajo posameznice, katerih osebnostne značilnosti niso v 
skladu s »profilom vzgojiteljice«, pa lahko zasledimo tudi nemalo takih, ki jim ta poklic ne 
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predstavlja poslanstva, temveč zgolj vir zaslužka (nenazadnje je poklic vzgojiteljice poklic 
kot kateri koli drugi). Predvidevamo lahko, da je takšna vzgojiteljica bolj obremenjena z 
delom, saj na dodatno delo ne gleda kot na možnost za lasten razvoj, temveč kot »več dela 
za enako plačilo«. V obeh primerih, ko vzgojiteljica čuti veliko željo po kvalitetno 
opravljenem delu ali ko ne, lahko ob slabi podpori in spodbudi, manjših možnostih po 
napredovanju oz. profesionalnem razvoju in še drugih dejavnikih samo delo privede do 
občutkov preobremenjenosti ali pa dejanske preobremenjenosti, kar pomembno vpliva ne le 
na kvaliteto opravljanja dela, temveč tudi na zasebno življenje vzgojiteljice (delo za službo 
v neslužbenem času, psihična obremenitev, stres, izgorevanje ipd.).  
 
Pomembno je, da vzgojiteljica ozavesti naloge in vloge v okviru dela in da jasno postavi 
mejo med službenim in zasebnim življenjem. Če delovnih nalog ne uspe izvesti v delovnem 
času, se mora o tem posvetovati z drugimi (kolektivom, vodstvom) in skupaj morajo 
poiskati rešitev. Vendar pa nove vloge vzgojiteljice in pa njene naloge niso zgolj stvar 
enega vrtca. V medijih pogosto zasledimo marsikaj na temo predšolske vzgoje. V zadnjem 
času mediji vse več poročajo o tožbah vzgojiteljic s strani staršev, najpogosteje zaradi suma 
zlorabe in malomarnosti, ter s tem (morda nezavedno) še dodatno nižajo sloves poklica 
vzgojiteljice. V teh primerih je redko pojasnjeno, kakšno je bilo ozadje neprimernega 
ukrepanja vzgojiteljice, kakšni so bili pogoji in okoliščine za njeno delo, v katerih je 
posredovala, kako so bili zagotovljeni normativi v danem vrtcu, kakšno pomoč je 
vzgojiteljica prejela od vodstva in drugih organov, če je o določeni težavi spregovorila, ipd. 
Poleg tega pa mediji skoraj ne poročajo o težavah, s katerimi se lahko soočajo vzgojiteljice, 
npr. o večanju obsega dela, o predvidoma prevelikih zahtevah s strani vodstva določenih 
vrtcev ipd. V. Sterle (1987) je že v devetdesetih letih poudarjala, da pozabljamo, da je prav 
vzgojiteljica11 tista, ki lahko naredi vrtec prijazen in prijeten za otroka ali pa prav 
nasprotno. Vzgojiteljica lahko veliko pripomore k oblikovanju osebnosti otroka in k 
zagotavljanju njegovega pozitivnega samovrednotenja ter občutka sprejetosti v družbi. Za 
to pa mora imeti ustrezno podporo vodstva, kolektiva, vrtec mora biti tudi zanjo prostor, 
kjer se počuti sprejeto, varno, razumljeno in upoštevano. Vzgojiteljici bi morale biti naloge 
jasno obrazložene, vrtec pa bi moral pri načrtovanju dela upoštevati znanja, zmožnosti in 
sposobnosti vzgojiteljic, ustreznost časovnih terminov za izvedbo določenih nalog, razmere 
in pogoje za delo ter druge dejavnike, ki vplivajo na delo (vključenost otrok s posebnimi 
potrebami, značilnosti lokalne skupnosti itd.). Na uspešno izvajanje nalog vzgojiteljic pa 
pomembno vplivajo tudi spodbude, pohvale in nagrade.  
  
Na delo vzgojiteljice vplivajo mnogi dejavniki, ki lahko njeno delo olajšujejo in 
izboljšujejo ali pa otežujejo. V naslednjem poglavju še posebej izpostavljamo tri ključne 
dejavnike izmed omenjenih – organizacijo dela, timsko delo ter klimo v vrtcu in v 
posameznih oddelkih.   
 
 

5. 1    DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DELO VZGOJITELJICE  
 
Slovenski javni vrtci stremijo k temu, da bi bili čim bolj kakovostni. Otrokom želijo 
zagotoviti, da bi bila njihova vzgoja in varstvo v času, ko zanje ne morejo skrbeti starši, 
čim bolj kvalitetna in da bi se otroci v vrtcu dobro počutili. Da jim lahko to zagotovijo, je 
potrebnih mnogo različnih dejavnikov, ki se prepletajo, dopolnjujejo in včasih celo 
nasprotujejo med seboj.  

                                                 
11 Avtorica pravi, da je »učitelj tisti, ki lahko šolo naredi prijetno ali pa grozečo ustanovo.« Enako velja za 
vzgojiteljico v vrtcu.  
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Če želimo vedeti, ali je vrtec kakovosten, moramo opazovati določene dejavnike, nato 
narediti načrt izboljšav, si postaviti cilje, jih vpeljati v prakso in nato preveriti, ali je do 
izboljšav prišlo. Pogosto pa se kakovost vrtcev in šol enači z uresničitvijo zadanih ciljev in 
se na podlagi uresničenih ciljev zaključi, da je vrtec kakovosten. Na kakovost vrtca ne 
moremo gledati tako enostransko, temveč moramo upoštevati vse aspekte kakovosti  
institucije, vzgojno-izobraževalnega sistema ter vzgoje in izobraževanja na splošno 
(Tratnik, 2006). Mnogi vrtci se potegujejo za certifikat kakovosti vzgoje in izobraževanja, 
ki naj bi potrjeval, da je delo v vrtcu zares kakovostno. Vendar pa presojevalci kakovosti 
vzgoje in izobraževanja ne preverjajo obremenjenosti zaposlenih, kar bi bilo za oceno 
kakovosti dela vrtca zelo pomembno.  
 
Certifikat »Kakovost za prihodnost« prejme vrtec oz. šola, ki upošteva priporočila 
presojevalcev na področjih: sistem vodenja kakovosti, delovanje vodstva, spremljanje in 
razvoj zaposlenih, komuniciranje z zainteresiranimi udeleženci, sodelovanje z učenci in 
starši, izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter razvoj in nenehno izboljševanje (SIQ, 
2015). V želji po pridobitvi certifikata kakovosti nekateri vrtci vpeljujejo vedno nove 
izboljšave, nadgrajujejo svoje delo, kar pa pogosto pomeni tudi večjo obremenitev 
zaposlenih. To lahko na zaposlene vpliva zelo negativno, če le-teh novosti ne vidijo v luči 
napredka. Pridobljen certifikat kakovosti v določenem vrtcu pa hkrati ne pomeni, da je v 
preostalih vrtcih delo manj kakovostno. Tratnik (2006) pravi, da je potrebno na kakovost 
dela pogledati zelo obširno, z različnih perspektiv, ki pa morajo preverjati tudi počutje 
zaposlenih, obseg njihovih nalog in zadolžitev ter neposredno tudi njihovo morebitno 
preobremenjenost z delom.  
 
Erden (2010) navaja, da na kvaliteto dela vzgojiteljice v vrtcu vpliva mnogo dejavnikov, in 
sicer tudi dejavniki vzgojiteljičine osebnosti in okolja, v katerem deluje. Vzgojiteljice so 
socialna bitja in prihajajo iz različnih okolij, s tem pa v delo s svojo skupino prinašajo 
pretekle izkušnje. Njihove osebnostne značilnosti pomembno vlivajo na to, ali bodo 
motivirane za delo, odgovorne in pripravljene v prakso vnašati novosti. Poleg osebnosti pa 
je pomembno tudi okolje, in sicer predvsem podpora, ki jo vzgojiteljica prejme od 
sodelavcev in vodstva. Vsak vrtec ima specifično vrtčevsko klimo, z različnimi odnosi med 
zaposlenimi in z različnimi načini podpore, pomoči ter tudi spodbude tako med 
sodelavkami kot tudi s strani vodstva. Spodbuda je lahko zgolj manjša sprememba v vrtcu, 
kot je nova oprema igralnic, novi pripomočki, dostop do tehničnih pripomočkov in 
sredstev, ali pa večja ‒  prirejen delovni čas za vzgojiteljico, pogostejši stiki s svetovalno 
službo in večja finančna podpora pri določenih projektih (Polak, 2012).  
 
Med mnogimi dejavniki, ki vplivajo na delo vzgojiteljice, so posebej pomembni trije, ki so 
med seboj tesno povezani in jim dajemo posebno pozornost v naslednjih podpoglavjih, in 
sicer organizacija dela v vrtcu, klima v vrtcu in timsko delo. Organizacija dela v vrtcu 
pomembno vpliva tako na zaposlene, na njihovo obremenjenost in na zadovoljstvo z delom. 
Prav tako pomembno vplivajo na delo vzgojiteljice odnosi z vodstvom, med zaposlenimi in 
še posebej s sodelavko v tandemu. Klima v vrtcu pa je pokazatelj, kako je v vrtcu 
organizirano delo in kakšni so odnosi med zaposlenimi, kako poteka prenos informacij med 
njimi, kakšno je torej timsko delo v vrtcu.  
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5. 1. 1   ORGANIZACIJA DELA IN ŽIVLJENJA V VRTCU 
 
V razvitih državah, med katere sodi tudi Slovenija, se na trgu dela pojavljajo mnoge 
spremembe. Zelo hitro se višajo zahteve na področju storitev in produktov, kar se 
posledično kaže tudi v spreminjanju trga dela in delovne sile. V luči sprememb so se v 
podjetjih močno spremenile organizacijske prakse, saj če so želela podjetja v današnji 
družbi uspešno poslovati, so morala prilagoditi organizacijo dela trendom. Vpeljava 
novejše tehnologije je povzročila zniževanje števila delavcev in povečano izkoriščanje 
obstoječe delovne sile, pri delavcih pa strah pred izgubo službe in povečan obseg dela. 
Vendar pa tehnološki napredek ni prinesel zgolj negativne posledice, ampak tudi za delavca 
nekaj zelo pozitivnih. Spremembe so prinesle večjo fleksibilnost, povečanje odgovornosti 
za delavce in več možnosti za dodatno učenje. Delavci sedaj lažje nadgrajujejo svoje 
znanje, spretnosti in sposobnosti ter sami poiščejo pomoč, kar lahko pozitivno vpliva na 
zniževanje stresa in zvišuje zadovoljstvo zaposlenih (Sauter idr., 2002). To pa ne pomeni, 
da podjetju ni potrebno skrbeti za delavce – ravno nasprotno. Ob dobri organizaciji dela in 
dobrem vodenju bodo zaposleni bolj zadovoljni, boljša bo organizacijska klima, delavci, in 
s tem celotna organizacija, bodo bolj produktivni.  
 
V zadnjem desetletju se veliko govori o »učeči se organizaciji«. Predstavlja se jo kot enega 
boljših načinov vodenja podjetja, saj je pri taki organizaciji poudarjen vidik »delavca kot 
človeka«, kar je ob hitrih spremembah in tehnološkem napredku pogosto potisnjeno na 
stran. Učeča se organizacija delo organizira tako, da je čim boljše za vse člane organizacije. 
Zaposleni se učijo drug od drugega in s tem ustvarjajo tudi dobro organizacijsko klimo. 
Holly in Southworth (1989; prim. Kalin, 2004: 35) pravita, da si razvoja šole kot institucije 
ne moremo predstavljati brez razvoja sodelovalne kulture med zaposlenimi, brez tega, da se 
učimo drug z drugim in drug od drugega; mi pa lahko trdimo, da enako velja za vrtec. 
Znotraj učeče se vzgojno-izobraževalne institucije ima zelo pomembno mesto ravnatelj, ki 
bi moral biti zgled vseživljenjskega učenca. S svojim vedenjem bi moral spodbujati 
prevzemanje tveganja, izkazovati sposobnost poslušanja in učenja od drugih, nagrajevati 
učenje drugih in oblikovati spodbudno klimo za učenje.  
 
Za organizacijo, ki želi narediti premik k učeči se organizaciji, je dobro vodenje odločilen 
dejavnik (Peček, 2003). Zelo pomembno je, kaj vodstveni kader počne in kaj bi lahko še 
počel. Vodje morajo biti pripravljene na učenje. Prvi korak k učeči se organizaciji je, da so 
vodje pripravljeni sprejeti kritični pogled na svoje delo. Učeča se organizacija vztraja in 
temelji na individualnih posameznikih, zato mora v vsakem načrtu osebnega razvoja 
prepoznati možnosti, ki so mu omogočene brez organizacije in skupaj z njo. Osrednja 
naloga razvoja kadra je, da zagotovi profesionalno nadaljnje izobraževanje, profesionalno 
pridobivanje novih znanj (treningi, seminarji) in profesionalno pomoč vsem članom 
kolektiva (Pevec Semec, 2003: 54).  
 
Vzgojiteljica, ki deluje kot razmišljujoči praktik (kar je vloga posameznice v učeči se 
organizaciji), od ravnatelja med drugim pričakuje, da jo bo spodbujal pri preizkušanju 
novih načinov dela, da bo z njo razpravljal o raznih strokovnih stališčih in da ji bo v pomoč 
v morebitnih dilemah ali stiskah (Hmelak, Lepičnik Vodopivec, 2013: 67). Brez dobrega 
vodenja in dobrega sodelovanja vodstva s posameznimi vzgojiteljicami ne moremo 
pričakovati  kakovostnega vrtca, niti kvalitetnega dela vzgojiteljic ter njihovega 
zadovoljstva na delovnem mestu. Organizacija dela v vrtcu mora biti torej taka, da bo 
upoštevala znanje, spretnosti in sposobnosti vzgojiteljic, sredstva, ki jih imajo na voljo za 
delo, hkrati pa bodo organizatorji dela v vrtcu v sodelovanju z zaposlenimi nenehno iskali 
izboljšave ter jih vpeljevali v delo. Ključni dejavnik dobre organizacije dela v vrtcu je 
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predvsem sodelovanje – med vodstvom in zaposlenimi, med zaposlenimi samimi in tudi z 
drugimi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu.  
 
 

5. 1. 2   TIMSKO DELO  
 
Organizacija dela in timsko delo sta neločljivo povezana, saj brez sodelovanja posameznih 
ljudi v skupini ni mogoče doseči kvalitetnih rezultatov. Mihalič (2014) poudarja, da je 
poleg sodelovanja ključni dejavnik dobrega timskega dela tudi ustvarjena dodatna vrednost; 
na timsko delo torej ne smemo gledati zgolj kot na sam proces, temveč so pomembni tudi 
končni rezultati tega sodelovanja. Če so torej posamezniki pripravljeni sodelovati, kar 
pomeni dogovarjati se, skupaj reševati probleme, povezovati se, dopolnjevati, soodločati 
ipd. za skupen cilj, lahko torej govorimo o timskem delu.  
 
V vrtcu je timsko delo ena izmed najpomembnejših oblik dela že zaradi same narave dela – 
vzgojiteljice lahko »enako delo«  opravljajo na različne načine, vendar za isti, skupni cilj 
celotnega vrtca oz. vzgojno-izobraževalnega sistema v celoti. Kljub temu je vsaka 
posamezna vzgojiteljica individuum z lastnimi željami in potrebami. Za uspešno timsko 
delo mora torej vsaka vzgojiteljica v timu zadovoljiti določene potrebe, ki sovpadajo z 
Maslowimi psihološkimi potrebami, in sicer potrebe po varnosti, sprejetosti, po potrditvi in 
priznanju, samouresničitvi, po dosežkih, pripadnosti timu in po moči (Polak, 2012). Z 
zadovoljevanjem omenjenih potreb posameznice se tim krepi in raste, vsaka vzgojiteljica se 
počuti cenjeno in čuti, da je njeno delo spoštovano. Le tako lahko skupaj uspešno 
sodelujejo, organizacija pa ima od tega zadovoljstvo zaposlenih in kvalitetnejše opravljeno 
delo. Da je posameznica v timu slišana in da se uresničujejo potrebe vseh v timu, mora 
nekdo prevzeti vlogo povezovalke oz. koordinatorke tima, saj je na ta način tim uspešnejši. 
Vendar po mnenju Mihalič (2014) dober tim ne sme temeljiti na hierarhiji, temveč morajo 
biti odnosi čim bolj demokratični. Vodja tima ima zato pomembno vlogo, in sicer mora 
predvsem spodbujati vse članice tima, usklajevati želje in potrebe posameznic, koordinirati 
delo, motivirati članice tima za delo, povezovati posameznice v tim, svetovati in usmerjati 
delo ter imeti nadzor nad delom v timu.  
 
V primeru, da potrebe posamezne vzgojiteljice v timu niso uresničene, je lahko 
nezadovoljna in če se ne želi izpostavljati, ni dovolj samozavestna in že v osnovi ni 
motivirana za timsko delo, se težje vključuje v tim. Polak (2012: 27) navaja, da taka 
posameznica izgublja motivacijo za timsko delo, išče različne izgovore, da se timskemu 
delu in timskim sestankom izogne, na timskih sestankih ni aktivna in se ne vključuje v 
pogovor, ne podaja predlogov in idej in ne podaja mnenja o drugih predlogih in idejah, se 
ne identificira s timskimi cilji, v diskusiji ni konstruktivna in je lahko  popolnoma pasivna. 
Za preprečitev slednjega je torej izjemno pomembna vodja tima in zato lahko rečemo, da 
ima glavno vlogo pri timskem delu. Njena glavna naloga je, da spremlja razvoj tako 
posameznice v timu kot tudi celotnega tima. To lahko doseže preko različnih faz. Mihalič 
(2014) navaja, da mora vodja skupaj s članicami tima v samem začetku najprej opredeliti 
jasne cilje in oblikovati rezultate, do katerih želijo priti. V naslednji fazi je potrebno 
razmisliti o virih, ki so potrebni za dosego ciljev. Vodja mora nato pri svojem delu 
upoštevati znanja, zmožnosti, lastnosti in potencial posameznih vzgojiteljic. Pomaga jim pri 
usklajevanju in povezovanju, jih usmerja in koordinira delo. V nadaljevanju mora 
poskrbeti, da imajo možnost izobraževanja in usposabljanja, jih ustrezno informirati, 
spremljati razvoj in vpeljevati inovacije. Sproti mora spremljati dosežke tima in v končni 
fazi poskrbeti za vpeljavo potrebnih izboljšav in sprememb.  
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Vendar le dobra vodja tima ni dovolj za uspešno timsko delo. Posameznice ne bodo zgolj 
sledile navodilom nekoga, ampak morajo biti motivirane, tako osebno kot s strani dela in 
organizacije. Polak (2007: 25) navaja pet najpomembnejših motivatorjev, ki pripomorejo k 
uspešnemu timskemu delu: uspeh, priznanje, delovni interes, odgovornost in napredovanje. 
Vzgojiteljice bi torej potrebovale priložnosti za sodelovanje pri reševanju problemov vrtca 
za doseganje uspeha, v nasprotnem primeru  pa se lahko čutijo neupoštevane in lahko 
dojemajo vpeljavo sprememb s strani vodstva kot obremenitev in posledično spremembe ne 
bodo uspešno izvedene. Potrebovale bi tudi pohvale pred sodelavkami in drugo pomembno 
javnostjo za svoje delo in uspehe. Za ohranjanje delovnega uspeha bi potrebovale jasno 
vizijo, ki bi spodbujala ustvarjalnost pri delu, prav tako pa bi morali biti načrti za delo 
oblikovani tako, da omogočajo veliko ustvarjalnosti. Članice tima motivira tudi občutek, da 
so vredne zaupanja in prevzemanja odgovornosti za odločitve, za kar pa jim je treba dati 
priložnost, da to pokažejo oz. dokažejo. Nenazadnje pa bi vzgojiteljicam moralo biti 
omogočeno napredovanje, ne zgolj v plačilne razrede in v nazive, temveč tudi napredovanje 
na osebni in profesionalni ravni z omogočanjem različnih oblik izobraževanja. Možnost 
napredovanja je velik motivacijski dejavnik za timsko delo vzgojiteljic.  
 
Vzgojiteljica, ki je vključena v uspešen tim, v katerem se počuti cenjeno in upoštevano, 
kjer lahko brez zadržkov spregovori s starši in sodelavci o problemih v oddelku, se lahko 
veliko nauči, izboljša svoje delo, se ob tem tudi dobro počuti v vrtcu, je zadovoljna s 
svojim delom in delom vrtca ter posledično čuti pripadnost vrtcu. Tako je uspešnejša pri 
svojem delu, kar je pomembno tako za njo kot tudi za celoten vrtec. Predpostavljamo lahko, 
da je v vrtcu, kjer tim podpira vzgojiteljico, zagotovo manj težav oz. se slednje hitreje in 
uspešneje rešujejo, delo pa poteka bolj kvalitetno.  
 
 

5. 1. 3   KLIMA V VRTCU  
 
Timsko delo je neločljivo povezano s klimo v vrtcu. Slabo sodelovanje med posameznimi 
strokovnimi delavkami v vrtcu negativno vpliva na klimo v vrtcu. Ko govorimo o klimi v 
vrtcu, imamo v mislih organizacijsko klimo, tj. klimo v določeni organizaciji. 
Organizacijska klima oz. kultura (nekateri avtorji pojma enačijo, medtem ju drugi 
razlikujejo zgolj po področju izvora (Vindiš, 2011)) predstavlja organizacijsko 
razpoloženje, ki se odraža v načinu delovanja organizacije, splošnem vzdušju in načinu 
vedenja posameznikov v organizaciji. Vpliva na počutje zaposlenih in učinkovito delovanje 
organizacije, lojalnost zaposlenih, motiviranost za delo, pripravljenost za izobraževanje, 
stopnjo zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnim mestom ter posledično tudi na 
njihovo psihično in fizično zdravje (Šprah in Dolenc, 2014). 
 
Jakopec (2007) poudarja, da je (ne samo) prav vodstvo tisto, ki lahko veliko pripomore tako 
k boljšemu timskemu delu kot tudi k boljši klimi v vrtcu. V tem primeru mora vodstvo 
razvijati in spodbujati dobre odnose med delavkami in z njimi, saj v nasprotnem primeru 
strokovne delavke gojijo negativna čustva, kot so obsojanje, strah, jeza in nezadovoljstvo. 
Vsa ta negativna čustva pa vplivajo tudi na njihovo delo in delo celotnega vrtca. 
Vzgojiteljice so tako po mnenju avtorja manj uspešne, dolgoročno gledano imajo slabše 
intelektualne sposobnosti, so manj kreativne, so bolj sebične in manj empatične do 
sodelavk, negativna čustva pa lahko vplivajo tudi na njihovo zdravstveno stanje.  
 
Vrtčevska klima je izredno pomembna, saj če je le-ta pozitivna, omogoča uspešen razvoj 
otrok, uspešno preprečevanje raznoraznih tveganj, učenje otrok, dosežke otrok in uspešnost 
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vzgojiteljice pri svojem delu (Center for social and emotional education, 2010; Kobolt, 
2013). Vendar pa je vrtčevska klima pogosto spregledana. Še posebej moramo biti nanjo 
pozorni, kadar v vrtcu opažamo neustrezno vedenje otrok, saj je pomemben dejavnik, ki 
neposredno ali pa posredno vpliva na vedenje otrok. Ko se sprašujemo o tem, kaj je tisto, 
kar otroke, pedagoške delavce in starše moti, se moramo vprašati tudi, kakšno je okolje, v 
katerem se deležniki vzgoje in izobraževanja nahajajo (Kobolt, 2013).  
 
Če gledamo na vrtčevsko klimo kot celoto, jo lahko ocenjujemo najprej z vidika 
zaposlenih, tj. vzgojiteljic. Čeprav vsaka vzgojiteljica interpretira svoje delovno okolje na 
svoj način, nekateri dejavniki v tem okolju vlivajo podobno na večino vzgojiteljic. 
Dejavniki, ki vplivajo na vrtčevsko klimo, so različni. Nanje imajo vpliv vsi, ki se 
neposredno vključujejo v organizacijo dela in življenja v vrtcu ‒ otroci, starši, vzgojiteljice, 
vodstvo in drugi strokovni delavci vrtca. Lahko rečemo, da je vsaka klima posameznega 
vrtca specifična, saj nanjo vplivajo različni dejavniki, od tega, kakšni otroci so vključeni v 
posamezne oddelke, kakšna pričakovanja in želje imajo starši, kakšne so pričakovanja in 
želje vzgojiteljice ter kakšne so zahteve, želje in pričakovanja vodstva. Černetič (2007) pri 
tem poudarja, da je ključni dejavnik organizacijske klime v vseh organizacijah, v katerih 
delo poteka z drugimi ljudmi (torej tudi v vrtcu), prav ravnanje z ljudmi. Z vidika vodstva 
se ravnanje z ljudmi kaže že pri zaposlovanju, nagrajevanju, kadrovanju in spodbujanju 
zaposlenih. Nagrade in spodbude vodstva omogočajo, da se zaposlene dobro počutijo v 
vrtcu in so pripravljene vložiti še več truda v svoje delo. Ko pa nagrajevanja in spodbud ni, 
se lahko zaposlene počutijo necenjene in neuspešne in to posledično povzroča slabšo klimo 
v vrtcu. V današnjem času, ko v Sloveniji in tudi drugje po Evropi prihaja do »zamrznitev« 
napredovanj in drugih dodatkov12, ko se nižajo plače javnim uslužbenkam in nižajo plačila 
za dodatke (npr. prevoz na delo), se posledično veča nezadovoljstvo vzgojiteljic, zato so v 
tem času še posebej pomembne drugačne oblike nagrajevanja in spodbujanja. Vodstveni 
delavci bi morali resno razmisliti o različnih načinih spodbujanja vzgojiteljic, saj bi tako 
pripomogli k večjemu zadovoljstvu zaposlenih in posledično k boljši vrtčevski klimi.  
 
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih sta torej pomembno povezana. 
Vzgojiteljica, ki klimo v vrtcu, v katerem je zaposlena, dojema kot pozitivno, je tudi bolj 
zadovoljna s svojim delom. Vrtec pa lahko s strateškim načrtovanjem in spreminjanjem 
klime močno prispeva k zagotavljanju višjega zadovoljstva pri zaposlenih (Musek Lešnik, 
2006). Vzgojiteljica, ki klimo v vrtcu dojema kot negativno, lahko svoje občutke 
nezadovoljstva prenaša na delo z otroki. Otroci to zaznajo in se posledično tudi sami ne 
počutijo dobro v vrtcu, kar občutijo tudi starši, ki niso zadovoljni z delom vzgojiteljice ter 
posledično z delom vrtca. Nezadovoljstvo z vrtcem starši izrazijo vodstvu, ki pa lahko 
svoje nezadovoljstvo zaradi pritiskov staršev prenaša na zaposlene. Če se ta začaran krog 
nezadovoljstva ne prekine, le-ta zagotovo izraža negativno klimo vrtca (graf 4).  
 

Graf 4: Nezadovoljstvo vseh deležnikov v vrtcu kaže na negativno klimo v vrtcu 

 
                                                 
12 Zamrznitve in zniževanje plač ter drugih dodatkov se je začelo v letu 2009 in se še ni končalo. O tem 
poroča European Commission v Tacher and School Heads Salaries and Allowances in Europe 2013/14.  
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Negativna klima v vrtcu se ne izraža zgolj z nezadovoljstvom zaposlenih, temveč je 
povezana tudi s povečanim tveganjem za pojavljanje napak in nesreč pri delu, 
preobremenjenostjo, izčrpanostjo, nezadovoljstvom z vodstvom in vrtcem kot celoto, 
slabimi odnosi na delovnem mestu, nemotiviranostjo za delo, z izostajanjem z dela, 
zamujanjem v službo, izolacijo posameznic, v skrajnem primeru tudi z opuščanjem poklica 
vzgojiteljice (Šprah in Dolenc, 2014). Da do slednjih negativnih posledic negativne klime 
vrtca ne bi prišlo, je potrebno spremljati, preverjati in analizirati klimo vrtca ter poiskati 
možne rešitve in vpeljevati določene spremembe v organizacijo dela v vrtcu.  
 
Spremembe so lahko spodbujanje odprte komunikacije med vsemi zaposlenimi v vrtcu in 
tudi s starši ter otroki; sodelovanje vseh pri procesih odločanja in realizacija predlogov, ki 
so jih podali v največji možni meri; skrb za varno in spodbudno okolje za zaposlene in 
otroke; osveščanje zaposlenih o možnih načinih o skrbi za psihično in fizično zdravje idr. 
(DeBruyne, 2001). Določene spremembe lahko najlažje izvede vodstvo vrtca,  saj je le-to 
tisto, ki lahko spodbuja vzpostavljanje odnosov z zaposlenimi ter med zaposlenimi samimi, 
spodbuja zaposlene in jim nudi pomoč pri reševanju raznoraznih problemov, zaposlene 
pohvali, nagradi in jim izkaže hvaležnost (Doll, 2010). S svojim zgledom vpliva na 
zaposlene, ki so v pozitivni klimi vrtca tudi same lažje motivatorke in spodbujevalke odprte 
komunikacije in dobrih medosebnih odnosov. Ob vodstvu in zaposlenih so pomembni 
spodbujevalci pozitivne klime v vrtcu tudi starši in širša lokalna skupnost. Slednji bi se 
morali po mnenju Marshalla (2004) pogosteje vključevati v življenje in delo vrtca. Vsi 
skupaj bi morali skrbeti za večjo promocijo temeljnih moralnih vrednot, vrtec pa bi moral 
vključiti v svoje delo čim več programov preventive (za nenasilje, reševanje problemov in 
mediacijo).  
 
Marsikaj se torej da narediti na področju izboljševanja klime šole oz. vrtca. V prvi vrsti pa 
je potrebno raziskati, kakšna je obstoječa klima vrtca, šele nato lahko načrtujemo 
izboljšave, pri čemer bi morale zaposlene v vrtcu zelo aktivno sodelovati. Vodstvo brez 
sodelovanja zaposlenih ne more vpeljati izboljšav, saj se klima vrtca po mnenju mnogih 
avtorjev13 izraža predvsem preko zadovoljstva zaposlenih. Vodstvo zaposlene preko ankete 
ali razgovora pogosto vpraša o klimi v njihovi skupini in v vrtcu, nato pa jih ne vključi v 
procese vpeljave sprememb. V tem primeru ne moremo govoriti o aktivnem sodelovanju 
zaposlenih, saj so zgolj izrazile svoje mnenje, ne pa tudi sodelovale pri iskanju in vpeljavi 
rešitev. Pogosto so ti razgovori o klimi med vodstvom in zaposlenimi le individualni in se 
ključnih ugotovitev ne predstavi celi organizaciji. Če vodstvo problemov ne rešuje sproti, to 
pripelje do nezadovoljstva zaposlenih, kar je močno povezano  z njihovo 
preobremenjenostjo oz. vsaj z občutki preobremenjenosti. V naslednjem poglavju 
predstavljamo preobremenjenost, tako preobremenjenost z delom kot tudi občutke 
preobremenjenosti in z njimi povezane posledice pri zaposlenih.  
 

                                                 
13 Glej Musek Lešnik (2006), Kos Knez in Deutsch (2012), Vorina, Sešel in Veljković (2009) in Doll (2010). 
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6. PREOBREMENJENOST 
 
 

6. 1. SPREMEMBE DELOVNIH RAZMER V POVEZAVI S 
PREOBREMENJENOSTJO 
 
Zaradi hitrega tehnološkega razvoja so spremembe danes del vsakdana na vseh področjih 
življenja. Maslach in Leiter (2002) pravita, da smo deležni vse hitrejšega tempa življenja, ki 
uničuje delovne odnose ter ubija inovativnost. V času mnogih sprememb ima delavec14 vse 
manj časa, da bi raziskoval, napredoval, saj ima vse več dela, ki ga vedno težje opravlja, pri 
tem pa izgublja nadzor nad delom. Slednjega v vse večji meri prevzema organizacija in 
delavec ni več pomemben člen v delovnem procesu. Avtorja navajata tudi, da si zaposleni 
želijo sodelovati pri reševanju problemov, ki se jih tičejo, in želijo vplivati na rezultate, kar 
pa jim je v vse večji meri odvzeto. Delavčevo delo je vedno manj cenjeno, k temu pa 
prispeva tudi pomanjkanje nagrajevanj in pohval. Slednje pomembno vpliva na 
razvrednotenje dela in na občutke delavca, da je neuspešen. Delo je vedno bolj intenzivno, 
zahteva vse več časa in je vse bolj zapleteno. Namen organizacij je povečanje 
produktivnosti in zato se v šole vpisuje vse več učencev, medicinske sestre so odgovorne za 
vse več bolnikov, bančni uslužbenci za vse več finančnih prenosov ipd. Zaradi povečevanja 
produktivnosti se tako od delavcev zahteva, da delajo vedno več in v vse večjem obsegu. 
Produktivnost se sicer poveča, vendar namesto da bi se povečevala na ustreznejše načine, se 
vse bolj obremenjuje in izčrpava delavce. Organizacije na nek način preizkušajo, kako 
močno lahko obremenijo delavca, se pa ne zavedajo, da s tem naredijo veliko škodo tako 
delavcu kot tudi organizaciji. Z izgorevanjem zaposlenih dolgoročno gledano produktivnost 
upada. V preteklosti so se sindikati borili za krajši delovni čas in za razbremenitev 
delavcev, sedaj pa se delovni čas podaljšuje, delavcem pa se nalaga dodatno delo. Kljub 
temu da so delavci morda v sami ustanovi prisotni manj časa, pa veliko časa posvetijo 
službi doma, v svojem prostem času. Delavci v različnih poklicih navajajo, da opravljajo 
predvsem vse več administrativnih del. Vse to povečuje obremenjenost zaposlenih z delom.  
 
Ob teh spremembah na trgu dela avtorja navajata, da je glavna težnja posameznih 
organizacij v 21. stoletju višja produktivnost. Za doseganje le-te uvajajo različne pristope, 
kot so zniževanje in zamrzovanje plač zaposlenih, selitev podjetij v oddaljene kraje ipd., 
delavec pa se mora, če želi obdržati službo, prilagajati in na ta račun žrtvuje svoj prosti čas 
za opravljanje določenih del, dela več časa na teden in delo opravlja po službi še doma 
(prav tam). Število delovnih ur je v 20. stoletju vztrajno padalo, v zadnjih tridesetih letih pa 
se je upadanje v razvitem svetu močno upočasnilo, ponekod število celo narašča. 
Povečevati se je začela razlika med delovnimi urami višjih in nižjih socialnih razredov in 
pojavil se je vzpon delovne kulture, kjer poklicno napredovanje ni možno brez 
podaljšanega delovnega časa (Bilban in Stare, 2015: 40). Delo tako vpliva in posega tudi v 
delavčevo zasebno življenje, kar povzroča nezadovoljstvo delavcev. Eden izmed načinov 
višanja produktivnosti je tudi vpeljava tehnološkega napredka na delovna mesta. Vse več 
dela opravijo računalniško in posledično je za to delo potrebnih manj zaposlenih. Vendar 
uporaba novih tehnoloških pristopov vpliva na zaposlene, saj so primorani k nenehnemu 
učenju novih načinov dela in uporabi njim novih tehnoloških produktov (Maslach in Leiter, 
2002).  
 

                                                 
14 V tem primeru uporabljamo moški spol (in še ponekod drugje), saj želimo v samem začetku povzeti 
ugotovitve avtorjev o celotni delavski populaciji, ki pa je v večjem deležu moškega spola.  
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Medtem ko Maslach in Leiter (prav tam) govorita o spremembah na trgu dela na splošno, 
lahko potegnemo določene vzporednice tudi z delom v vrtcih. Narava dela v vrtcu se je 
spremenila in samo delo vzgojiteljice ni več tako, kot je bilo nekaj desetletij nazaj. Če je 
bila včasih glavna naloga vrtcev varstvo otrok, se je le-ta spremenila v zagotavljanje 
optimalnega razvoja otrok na različnih področjih, za kar morajo vzgojiteljice imeti oz. 
pridobiti ustrezna znanja tako v času študija kot tudi med zaposlitvijo v vrtcu. Raziskave so 
pokazale, da morajo vzgojiteljice pri svojem delu uporabljati vse več tehnoloških sredstev 
in pripomočkov in imajo vse več administrativnih nalog. Na uradni strani Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje lahko v opisih zaželenih ali zahtevanih znanj, 
spretnosti in sposobnosti kandidatk za zaposlitev kot vzgojiteljica v vrtcu vedno v večjem 
številu zasledimo znanje dela z različnimi računalniškimi programi in obvladanje tujih 
jezikov.  
 
Tudi Jakopec (2007) kot eno glavnih sprememb v sodobnem času izpostavlja povečano 
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in pravi, da bo v prihodnje pomembno 
vplivala na delo ljudi v različnih strokah in še posebej na ljudi v vzgoji in izobraževanju. 
Posledično bo nadzor nad opravljanjem dejavnosti potekal vedno bolj na neosebni ravni, bo 
pa vedno bolj jasno, kaj se od posameznice pričakuje. Po mnenju avtorja se v zadnjem času 
ruši hierarhija v različnih organizacijah in odgovornost se iz enega »vodilnega« prenaša na 
tim več ljudi. Zato tudi počasi upada poslušnost ljudi in bo v prihodnje še upadala. Do 
pomembnih dosežkov bo prihajalo le ob dobrem sodelovanju ljudi v timu, ob pogovarjanju 
in dogovarjanju. Na podlagi njegovih ugotovitev lahko rečemo, da bodo vzgojiteljice 
morale biti vse bolj ustvarjalne in prilagodljive, da bi uspele slediti spremembam, ki jih bo 
vedno več. Medtem ko je tehnološki napredek vzgojiteljicam prinesel dodatne naloge (npr. 
beleženje prisotnosti otrok, izvedenih dejavnosti v skupini, priprav ipd. v elektronski obliki, 
objavljanje fotografij v spletne igralnice itd.), pa je hkrati omogočil hitrejši pretok 
informacij, lažje vodenje vrtca, boljši nadzor nad opravljenim delom ipd. Ob tem si lahko 
zastavimo dve vprašanji, in sicer: Ali je z vpeljavo tehnološkega napredka v vrtce dela več 
ali manj? in Ali je tehnološki napredek v ozadje postavil medčloveške odnose v vrtcu? Tako 
kot v drugih organizacijah se tudi na področju vzgoje in izobraževanja kaže želja po čim 
večji produktivnosti in zagotovo se tudi od vzgojiteljic zahteva opravljanje dodatnih nalog. 
Pri tem Molan (2012) opozarja, da lahko dodatna obremenitev pri zaposleni pusti dlje časa 
trajajoče posledice na zdravju, kar posledično pomeni slabšo delovno uspešnost delavke in 
posledično celotnega vrtca.   
 
Družbene spremembe se kažejo tudi v vzgoji in izobraževanju. Spremenil se je pogled na 
otroka in posledično je spremenjena tudi vloga vzgojiteljice – otrok ni več ranljivo bitje, ki 
ga moramo čim bolj zaščititi, temveč je samostojno bitje z željami in potrebami. 
Vzgojiteljica mu mora omogočiti čim več dejavnosti za celosten razvoj na vseh področjih. 
Družba je postala bolj multikulturna, kar pomeni, da je v vrtčevske oddelke vključenih vse 
več otrok različnih ras in narodnosti (priseljenci, begunci). To v praksi pomeni dodatno 
delo s skupino otrok, saj imajo otroci in njihovi starši različne potrebe, želje, interese, ki jih 
mora vzgojiteljica pri svojem delu upoštevati in se nanje ustrezno pripraviti, se o njih 
nenehno izobraževati. Prav tako posebno pripravo na delo  zahtevajo tudi otroci posebnimi 
potrebami. V. Kiswarday (2014: 45) navaja, da so sodobni družbeni trendi, ki temeljijo na 
nediskriminatornosti in vključevalnosti, v vrtce in šole vnesli izredno raznolikost – tako iz 
socialno-kulturnega in etično-jezikovnega vidika kot tudi z vidika različnih znanj, 
spretnosti, sposobnosti, zmožnosti in posebnih potreb. Raznolike in pogosto zelo specifične 
potrebe otrok in mladostnikov za vzgojitelja oz. učitelja predstavljajo velik strokovni izziv, 
saj je učinkovito izobraževanje temelj posameznikovih enakih možnosti za čim bolj 
samostojno in neodvisno aktivno vključevanje v družbo. 
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Kljub temu da spremembe na področju vzgoje in izobraževanja prinašajo dodatne 
obremenitve za vzgojiteljico, pa bodo odnosi v vrtcu še vedno ključnega pomena. Jakopec 
(2007) poudarja, da bo za uspešno delo vse bolj pomembno sodelovanje. Vzgojiteljica 
danes ni več sama načrtovalka in izvajalka vzgojno-izobraževalnega dela, temveč je vedno 
bolj odvisna od sodelovanja s sodelavkami, s starši, vodstvom, lokalno skupnostjo in 
drugimi, oz. se od nje v vedno večji meri pričakuje sodelovanje z omenjenimi deležniki.  
 
V naslednjem poglavju podrobneje opisujemo morebitne obremenitve vzgojiteljic, ki smo 
jih do sedaj omenili, predstavljamo, kaj je preobremenjenost z delom, vzroke zanjo ter 
posledice, do katerih lahko pride.  
 
 

6. 2 KAJ JE PREOBREMENJENOST Z DELOM  
 
Pojem preobremenjenost se v našem prostoru redkeje uporablja. V povezavi s 
preobremenjenostjo vzgojiteljic se največkrat pojavljata pojma »izgorevanje« in »stres«, ki 
izhajata iz psihološkega vidika dela vzgojiteljice. Vsi trije pojmi so tesno povezani – 
občutki preobremenjenosti vzgojiteljice in tudi preobremenjenost z delom lahko vodijo v 
stres in izgorevanje in obratno, stres in izgorevanje sta lahko pokazatelj preobremenjenosti 
vzgojiteljice. Da bi preprečili izgorevanje vzgojiteljic moramo najprej pričeti s 
preprečevanjem preobremenjenosti. Maslach in Leiter (2002) navajata, da o 
preobremenjenosti z delom govorimo takrat, ko moramo opraviti preveč dela v prekratkem 
času s premalo sredstvi. Pri tem ne gre za to, da bi posameznica želela opraviti več, kot se 
od nje zahteva oz. je pričakovano, temveč ko gre zgolj za opravljanje njenih delovnih 
nalog. O preobremenjenosti torej govorimo, ko zahteve delodajalca presežejo zmožnosti in 
sposobnosti delavke. Na tem mestu ne moremo mimo vprašanja, kdaj zahteve dela 
presežejo zmožnosti posameznice? Madden (2010) navaja, da gre za preobremenjenost v 
primeru, ko delovna obremenjenost vpliva na emocionalno zdravje zaposlenega (ko nas 
skrbi, da nam ne bo uspelo narediti nečesa pravočasno in to povzroča pretiran strah, stres), 
kadar delamo preveč ur na dan, ko je od nas zahtevano nekaj, česar nismo zmožni opraviti 
in ko delo na različne načine posega v zasebno življenje zaposlenega, npr. ko ne moremo 
spati zaradi misli na delo ali ko delo opravljamo še doma.  
 
Naj na tem mestu poudarimo, da preobremenjena vzgojiteljica ni posameznica, ki je zelo 
občutljiva, nagnjena k depresiji, neusposobljena za področje svojega dela, ni predana delu 
ali karkoli podobnega, temveč  posameznica, ki želi delo opraviti dobro, a ga zaradi 
pogojev dela in predvsem zaradi prevelikih zahtev vodstva ali drugih ne more. O 
preobremenjenosti govorimo tudi, kadar zahteve dela presegajo zmožnosti več posameznic 
v istem vrtcu, ki opravljajo podobno delo. Vendar moramo pri preobremenjenosti ločiti 
med preobremenjenostjo z delom in občutkom preobremenjenosti. Med slednjima je lahko 
meja zelo tanka. Koliko zadolžitev, zahtev, nalog, obremenitev ipd. je še sprejemljivo, 
bomo zelo težko določili, a kljub temu lahko rečemo, da je strokovna delavka, ki je dlje 
časa pod stresom in doživlja poklicno izgorevanje, preobremenjena (psihično ali fizično). 
Tudi Madden (2010) poudarja, da različni kazalci preobremenjenosti še ne pomenijo, da 
dejansko gre za preobremenjenost – ne počutijo se vsi ljudje izčrpani zaradi preveč ur 
opravljenega dela na dan. Ljudje, ki jim ta način dela odgovarja in ki imajo občutek, da s 
svojim delom naredijo nekaj za družbeno dobro, ne razvijajo negativnih občutkov.  
 
Različni ljudje torej različno doživljajo in preživljajo preobremenjenost, vendar to ne bi 
smelo biti prepuščeno značajskim in drugim lastnostim ter sposobnostim posameznice. Na 
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prvem mestu bi bilo torej potrebno ugotavljati, ali pri delavkah prihaja do 
preobremenjenosti, kar pa v današnjem času ni prednostna naloga posameznih organizacij.  
Kot ugotavljamo že v poglavju »Spremembe delovnih razmer v povezavi s 
preobremenjenostjo zaposlenih«, se od zaposlenih pogosto pričakuje čim višje rezultate v 
čim krajšem času, na prvem mestu je torej čim večja učinkovitost zaposlenih in čim boljši 
produkt dela. Preobremenjenost z delom je torej pojav, ko mora vzgojiteljica opraviti toliko 
dela, kot ga pri psihičnem in fizičnem zdravju in ob izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dela vzgojiteljice iz različnih razlogov ne zmore ustrezno opraviti. Vzrokov za to pa je 
lahko več in so zelo različni – od posameznice same; ustanove, v kateri dela; od pogojev 
dela na dotičnem delovnem mestu; do pogojev dela v celotni občini, državi, sistemu, stroki 
itd. V naslednjem poglavju jih podrobneje predstavljamo.  
 
 

6. 3  VZROKI ZA PREOBREMENJENOST 
 
Na obremenjenost z delom vplivajo različni dejavniki, v katerih igrajo pomembno vlogo 
tako posameznica, tim, v katerem vzgojiteljica dela, in vrtec kot organizacija, v kateri je 
zaposlena. Z vidika posameznice lahko do preobremenjenosti pride zaradi njenih 
osebnostnih značilnosti, npr. v kolikšni meri je sposobna tolerirati določen negativen pojav, 
pritisk, stres, nenehne spremembe ipd.; kakšno je njeno zdravstveno stanje; kakšno je njeno 
predhodno znanje in kakšne spretnosti; kakšne so njene materialne in bivanjske razmere, 
družinske in prijateljske vezi ter kako preživlja prosti čas (Fengler, 2007; Arnšek, 2011). Ti 
dejavniki sicer ne kažejo neposredne obremenjenosti z delom, lahko pa vplivajo na občutke 
preobremenjenosti vzgojiteljice oz. so pokazatelj preobremenjenosti.  
 
Tim lahko doprinese k preobremenjenosti vzgojiteljice s svojo organizacijo in velikostjo. 
Prevelik tim lahko prispeva k slabšim odnosom in sodelovanju med zaposlenimi. Več kot je 
vključenih ljudi v nek tim, hitreje se lahko izgubijo določene informacije, težje je 
obveščanje vseh članic itd. torej pogosteje prihaja do motenj v komunikaciji. Premajhen tim 
pa povzroči, da se v primeru neustreznih odnosov med članicami posameznica ne more 
umakniti in je primorana k vztrajanju pri sodelovanju s sodelavkami kljub slabim odnosom. 
Za skupno doseganje določenih ciljev v timu je velikost tima prav tako pomemben dejavnik 
‒ po eni strani več ljudi lažje opravi vse naloge, saj ima ob enakopravni porazdelitvi dela 
posameznica manj zadolžitev kot v manjšem timu, je pa v manjšem timu lahko tudi nalog 
manj. Ne glede na velikost tima je pomembno tudi, kako v timu posameznice med seboj 
sodelujejo. Tako v majhnih kot v velikih timih je izredno pomemben sam odnos med 
posameznicami, prisotnost stika in podpore, medsebojno spodbujanje ter povratna 
informacija o delu posameznice (prav tam). Velikost tima torej lahko vpliva tako na 
preobremenjenost z delom kot tudi na občutke preobremenjenosti posameznic, medtem ko 
kvaliteta odnosov in način komunikacije v timu vplivata predvsem na občutke 
preobremenjenosti.  
 
Institucija, v našem primeru vrtec, lahko k preobremenjenosti zaposlenih prispeva na 
različne načine, in sicer s pomanjkanjem zaposlenih (posledično se delo prenese na ostale 
zaposlene, če ni organiziranega nadomeščanja odsotne sodelavke); nestalno zaposlitvijo 
zaposlenih oz. s pogodbami za krajši čas; s prevelikim številom otrok, s katerimi zaposlene 
delajo (neupoštevanjem predpisov); z izostankom podpore institucije oz. vodstva 
zaposlenim; z neučinkovitostjo dela, ki jo zaznajo zaposlene; z nekonstruktivnim 
reševanjem nastalih konfliktov med zaposlenimi in starši, vodstvom, sodelavci; z 
neučinkovitostjo vodenja institucije in organizacije dela (Fengler, 2007; Arnšek, 2011). 
Tem dejavnikom dodajamo še odnose in komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi ter 
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med samimi zaposlenimi. Ob pomanjkanju komunikacije, nereševanju konfliktov in v 
primeru, da vzgojiteljice niso upoštevane in ne morejo brez zadržkov spregovoriti o lastnem 
zadovoljstvu z delom ter preobremenjenosti, lahko razvijejo občutke preobremenjenosti. 
Pokazatelj komunikacije in odnosov v vrtcu je klima vrtca in tudi ta lahko pripomore k 
občutkom preobremenjenosti. V negativni klimi zaposlene porabijo več časa in napora pri 
opravljanju dela v svojem oddelku in tudi pri delu, ki zahteva sodelovanje več zaposlenih. 
Določeni omenjeni dejavniki doprinesejo k preobremenjenosti zaposlenih z delom, nekateri 
pa na občutke preobremenjenosti.  
 
Arnšek (2011) še posebej izpostavlja, da na obremenjenost vzgojiteljice pomembno vpliva 
tudi širše okolje, in sicer z razmerami na trgu dela15, zaposljivost, s slovesom poklica, 
pogoji dela, plačilom za delo, možnostim napredovanja in v kolikšni meri se upoštevajo 
pravice zaposlenih. Ti dejavniki lahko pri zaposlenih povzročijo preobremenjenost z delom 
ali občutke preobremenjenosti. V nadaljevanju smo v dveh podpoglavjih razdelili dejavnike 
na tiste, ki lahko vodijo v preobremenjenost z delom, in tiste, ki vodijo v občutke 
preobremenjenosti pri vzgojiteljicah.  
 
 

6. 3. 1  DEJAVNIKI, KI VODIJO V PREOBREMENJENOST Z DELOM 
 
Preobremenjenosti z delom ne moremo ocenjevati enostransko, in sicer tako da preverimo, 
koliko dela posameznica opravlja, saj na opravljanje dela vplivajo mnogi dejavniki. Najprej 
je zagotovo prav od posameznice odvisno, koliko dela je zmožna opraviti, nato pa, kakšno 
je delo, ki ga opravlja. Molan (2012) daje pri preobremenjenosti z delom velik poudarek 
prav na pogoje dela, v katerih delo poteka;  razdeli jih  na ekološke, tehnološke in 
organizacijske. Med ekološke pogoje dela umešča tiste, ki so vezani na okolje, v katerem 
se delo opravlja, pa naj bo to fizično okolje (prostor, hrup, svetlost prostora ipd.) ali pa 
psihosocialno okolje (sodelovanje s sodelavci, pomoč, podpora ipd.). Med tehnološke 
pogoje dela umešča tiste, ki so vezani na uporabo tehnoloških naprav in storitev (npr. 
pretirana uporaba IKT tehnologije, nedelovanje naprav za pripravo na delo ipd.). Med 
organizacijske pogoje dela pa umešča tiste, ki so vezani na celotno institucijo in na 
vodenje institucije, npr. slaba organizacija dela, velika odgovornost zaposlenih, neustrezni 
medosebni odnosi in komunikacija ipd. Večina dejavnikov po Molanu (prav tam) vpliva 
tudi na vzgojiteljico predšolskih otrok. Neustrezni ekološki pogoji dela vzgojiteljici 
nalagajo dodatno delo, npr. iskanje načinov za vodenje dejavnosti v manj hrupnem okolju, 
če so prostori v vrtcu slabo izolirani in je okolje prehrupno za otroke in zaposlene. Prav 
tako lahko tehnološki pogoji dela vzgojiteljici nalagajo dodatno delo, npr. v primeru 
nedelovanja/prezasedenosti računalnikov se vzgojiteljica na delo pripravlja izven vrtca in 
službenega časa. Slabi organizacijski pogoji dela pa lahko prav tako vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljice, npr. v primeru, da potekajo popoldanske dejavnosti za 
službo večkrat na teden oz. da so dlje trajajoče.  
 
Med drugim na samo preobremenjenost z delom pri vzgojiteljicah vplivajo predvsem 
specifični dejavniki dela in pogojev dela, ki jih navajata L. Šprah in B. Dolenc (2014: 21), 
in sicer opravljanje velikega števila različnih delovnih nalog hkrati, velik obseg dela z 
nalaganjem še dodatnega, zelo zahtevno delo, zgoščeni in kratki časovni roki, pomanjkanje 

                                                 
15 Po gospodarski krizi l. 2008 so se razmere na trgu dela v Sloveniji in drugje po Evropi znatno poslabšale. 
Povečala se je brezposelnost in znižala stopnja delovne aktivnosti prebivalstva. Podatki kažejo, da se je v 
Sloveniji od l. 2008 do l. 2012 znižala stopnja delovne aktivnosti prebivalstva za 4,7 %, brezposelnost pa se je 
podvojila in je l. 2012 znašala 8,9 % (UMAR, 2013).  
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neposrednega vpliva zaposlene na delo, odvisnost od sodelavk in kakovosti njihovega dela 
ter nerealna pričakovanja vodstva, staršev ali drugih glede količine in vsebine dela, ki naj bi 
ga vzgojiteljica opravila. James in Casey (2005) dejavnike preobremenjenosti z delom 
razvrščata v dve skupini, in sicer na tiste, ki so neposredno vezani na samo delo (zahteve 
dela) in na tiste, ki vplivajo na posameznico (težave pri posameznici) (glej tabelo št. 1). 
Zahteve dela lahko vplivajo na posameznico do te mere, da se ne le sooča z različnimi 
težavami, temveč to pripelje tudi do preobremenjenosti, stresa in izgorevanja. 
 
Tabela 1: Odražanje zahtev dela pri posameznici (James in Casey, 2005) 

ZAHTEVE DELA TEŽAVE PRI POSAMEZNICI  
→ Napredek v tehnologiji 
→ Reforme na področju vzgoje in izobraževanja 
→ Naraščajoče potrebe dela, pogoste težave pri 

delu, potreba po multipraktičnosti 
→ Odgovornost za več delovnih mest oz. povečanje 

delovnih zadolžitev zaradi pomanjkanja 
nadomeščanj v času odsotnosti drugih delavk 

→ Večerno/popoldansko delo ali delo med 
vikendom zaradi pomanjkanja časa med 
delovnim časom 

→ Zmanjševanje števila zaposlenih 
→ Neustrezno sporočanje 

 
→ Pomanjkanje kontrole nad delom 
→ Slabo ravnovesje med pričakovanji v 

službi in doma 
→ Pomanjkanje spoštovanja, zaupanja in 

avtonomije s strani sodelavk in 
vodstva 

→ Ni več varnosti delovnega mesta 
zaradi zmanjševanja števila 
zaposlenih ipd.   

→ Strah pred izgubo službe 
→ Pomanjkanje spanca, motnje spanja 

 
Različni avtorji (James in Casey, 2005; Sterle, 1987; Molan 2012) so enotni v mnenju, da 
so reforme, vpeljave novih projektov, načinov dela, vpeljava IKT tehnologije v delo na 
področju vzgoje in izobraževanja za strokovne delavke velik izziv, obenem pa lahko tudi 
razlog za preobremenjenost z delom, če vse te spremembe ne sprejemajo kot možnost za 
profesionalno rast. Dodatni napor in delo lahko vzgojiteljicam povzroča tudi sodelovanje s 
starši (če starši niso pripravljeni sodelovati ali imajo drugačne predstave o vzgoji otrok 
kakor vrtec), nadzor s strani vodstva (pogosti obiski v skupini; poostren ali pretiran nadzor 
vodilnih; navodila vodstva, katere in kakšne dejavnosti naj vzgojiteljice izvajajo v oddelku 
tj. poseganje v avtonomnost in strokovnost vzgojiteljice) in vključenost otrok s posebnimi 
potrebami v skupino (James in Casey, 2005).   
 
Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na preobremenjenost vzgojiteljice, so tudi normativi. 
Raziskava OECD (2014) je pokazala, da velikost skupine in razmerje med številom otrok in 
vzgojiteljicami v skupini ne kažeta pomembnih povezav z dosežki otrok in zadovoljstvom 
zaposlenih. To raziskavo podrobneje predstavljamo v poglavju »Delovne razmere 
vzgojiteljice v Sloveniji in drugje po Evropi«. Količina dela vzgojiteljice ni enaka v 
različno velikih oddelkih. Primeri dejavnosti, pri katerih je potrebno opraviti več dela za 
večje število otrok, vključenih v oddelek, so npr. priprava materiala za delo, priprava na 
pogovorne ure s starši, opazovanje otrok in beleženje njihovega napredka, urejanje prostora 
in pripomočkov idr. V Sloveniji je število otrok, vključenih v posamezen oddelek, med 
najnižjimi v Evropi, manj otrok na oddelek imajo le še Švedska, Estonija in Irska (prav 
tam). V Sloveniji je s 1. 9. 2003 v oddelek prvega starostnega obdobja lahko vključenih 
največ 12 otrok, v oddelek drugega starostnega obdobja pa največ 22 otrok. To je določil 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih iz leta 2003, vendar zakon določa tudi, 
da se število otrok lahko poviša za največ 2 otroka v primeru, ko je povpraševanje po vrtcu 
večje od kapacitet vrtca (Čelebič, 2012: 56). Normativi v povezavi z drugimi dejavniki, npr. 
organizacijo dela vrtca, zahtevami staršev in vodstva ipd., lahko tudi vplivajo na 
obremenjenost vzgojiteljice, predvsem v konkretnih situacijah, npr. na kakšne načine mora 
vzgojiteljica spremljati razvoj otrok – ali je dovolj, da svoja opažanja zabeleži v za to 
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namenjeno beležko ali pa mora svoja opažanja beležiti v ček liste in morda o razvoju 
skupine kot celote tudi poročati na aktivih. Razlika je tudi, ali je npr. dovolj, da 
vzgojiteljica staršem posreduje le nekaj fotografij konec leta ali pa jih mora posneti več, jih 
sproti urejati, objaviti v spletni igralnici in morda posredovati staršem ali vodstvu še v 
kakšni drugi obliki (na oglasnih deskah itd.). Pomemben dejavnik, povezan z normativi in 
organizacijo dela v posameznih vrtcih, je po raziskavi OECD (2014) tudi razporejenost 
posrednega in neposrednega dela vzgojiteljice in način izvedbe posrednega dela, ki je v 
osnovi namenjen pripravi na delo. Razporejenost posrednega in neposrednega dela se po 
državah Evrope zelo razlikuje in se razlikuje tudi v Sloveniji od vrtca do vrtca. Ponekod 
vzgojiteljice opravljajo posredno delo v vrtcu, medtem ko ga drugje lahko opravljajo tudi 
izven ustanove, npr. doma. To lahko pomembno vpliva na preobremenjenost vzgojiteljice, 
še posebej v primeru, ko se ne more ustrezno pripraviti na delo zaradi različnih dejavnikov, 
kot so nedelovanje ali neprimerna oprema v vrtcu (nedelovanje računalnikov, tiskalnikov, 
rezalnikov, plastifikatorjev itd.), pomanjkanje pripomočkov, didaktičnega materiala za delo, 
neustrezni prostori za pripravo (npr. prezasedenost računalnikov, drugi moteči dejavniki, 
kot so hrup iz drugih prostorov) itd. Prav tako jim je čas za posredno delo, v primeru, da 
mora biti opravljeno v zavodu, točno določen in se vzgojiteljica ne more pripravljati na delo 
z otroki takrat, ko ji to najbolj ustreza. Pri pripravi bi potrebovala morda tudi obisk drugih 
institucij (npr. knjižnice, zdravstvenega doma) ali pa naravnega okolja (gozd, travnik), kjer 
bi pridobila potreben material za delo, a mora to opraviti izven delovnega časa, vključno 
izven kvote ur posrednega dela, ki naj bi bile namenjene pripravi na delo. Vzgojiteljica v 
tem primeru opravi več ur dnevno, ob tem delo niti ni beleženo niti ni plačano. V Sloveniji 
še ni bilo opravljene raziskave o razporejenosti posrednega in neposrednega dela, čeprav bi 
bila nujno potrebna, saj so po poročanju vzgojiteljic iz različnih vrtcev v Sloveniji na tem 
področju v praksi velike razlike.  
 
 

6. 3. 2  DEJAVNIKI, KI VODIJO V PSIHIČNO PREOBREMENJENOST 
 
Slivar (2013) navaja štiri dejavnike tveganja, ki lahko privedejo do občutkov 
preobremenjenosti vzgojiteljic, in sicer samo delo z otroki, ki zahteva aktivno angažiranost 
celotne osebnosti vzgojiteljice; visoka stopnja koncentracije, ki je potrebna pri delu z 
otroki; visoka čustvena obremenjenost in hkrati visoka stopnja nadzora nad čustvenim 
doživljanjem vzgojiteljice in nenazadnje hrupno okolje. Tem štirim dejavnikom tveganja 
dodajamo še sodelovanje s sodelavko v tandemu, ki od posameznice zahteva nenehno 
prilagajanje in dobre komunikacijske spretnosti. Vsi našteti dejavniki so v poklicu 
vzgojiteljice neizogibni in nanje gledamo kot na dejavnike tveganja, na katere mora biti 
vzgojiteljica pri svojem delu pozorna. Kljub temu da sodijo v pogoje dela vsake 
vzgojiteljice, pa lahko dolgoročno povzročijo občutke preobremenjenosti, stres, izgorevanje 
in vplivajo na zdravstveno stanje vzgojiteljice, zato jih na tem mestu ne moremo prezreti. 
Peta evropska raziskava o pogojih dela (Parent-Thirion, Vermeylen, Van Houten, Lyly-
Yrjänäinen, Biletta in Cabrita, 2012) ugotavlja, da šest dejavnikov še posebej negativno 
vpliva na psihofizično stanje posameznice, in sicer prevelike zahteve in zelo intenzivno 
delo; čustvene zahteve (vzgojiteljica se sooča z negativnim vedenjem otrok, skriva svoja 
čustva in izraža drugačna čustva, kot jih sicer v situacijah doživlja); pomanjkanje 
avtonomije vzgojiteljice; etični konflikti in nestrinjanja med zaposlenimi in vodstvom ter 
slabi socialni odnosi v vrtcu; nestabilnost zaposlitve. Navedeni dejavniki vodijo tudi v 
občutke preobremenjenosti.  
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Poleg omenjenih dejavnikov je v veliki meri prav od vzgojiteljice same odvisno, ali razvije 
občutke preobremenjenosti ali ne, kakšno je njeno dojemanje same sebe, svoje vloge kot 
vzgojiteljice in samega poklica. Sterle (1987) poudarja, da lahko družba veliko pričakuje od 
vzgojiteljice in posledično lahko sama vzgojiteljica razvije občutke nezadostnosti. Prav 
tako poudarja, da ima vzgojiteljica predvsem v začetku opravljanja poklica idealiziran 
pogled na poklic in želi slediti družbeno izoblikovanemu liku »idealne vzgojiteljice«. Na 
občutke preobremenjenosti lahko pomembno vpliva tudi njena osebnost oz. natančneje 
osebnostne značilnosti (komunikativnost, sposobnost organizacije in vodenja ipd.), status 
poklica v družbi (visok družbeni status pripomore k večji motivaciji za delo, medtem ko 
lahko nizek družbeni status povzroči nezadovoljstvo, nemotiviranost za delo in tako 
opravljanje nalog z dodatnim psihičnim naporom), nenehne spremembe na področju 
njenega dela (vpeljava novosti v delo pomeni dodatno delo, ki  lahko vzgojiteljici 
predstavlja izziv ali pa dodatno obremenitev) in nenazadnje pričakovanja in zahteve staršev 
(vzgojiteljici lahko predstavljajo izziv in priložnost za nadgrajevanje njenega znanja, 
komunikacijskih spretnosti idr., torej osebnostno in profesionalno rast ali pa dodatno 
obremenitev).  
 
Posebno področje, ki lahko pri posameznici povzroča občutke preobremenjenosti, je 
opredelitev vloge. Pri opredelitvi vloge lahko pride do različnih zapletov, nejasnosti in 
težav, in sicer predvsem ko pride do konfliktnosti vloge (ko npr. vodstvo od strokovne 
delavke zahteva nekaj, kar je v nasprotju z zahtevami drugih strokovnih delavk), nejasnosti 
vloge (ko delavka ne razume, kaj se od nje zahteva, kaj pričakuje in kaj zgolj želi) in 
neskladnosti vloge (npr. ko zahteve vodstva ali kolektiva niso v skladu s pričakovanji, 
željami posameznice) (Kovač, 2013). Tudi vloga vzgojiteljice v vrtcu mora biti za uspešno 
opravljanje dela jasno opredeljena, pri čemer morajo sodelovati vse zaposlene v vrtcu, da 
ne pride do konfliktnosti, nejasnosti in neskladnosti. Primer konfliktnosti vloge se izraža, 
ko vodstvo od vzgojiteljice zahteva, da ustreže vsem željam določenih staršev, medtem ko 
se kolektiv s tem ne strinja. Tako prihaja do neenakopravnosti med starši in med oddelki, 
kar povzroča nezadovoljstvo med zaposlenimi in tudi nezadovoljstvo preostalih staršev. 
Primer nejasnosti vloge je, ko vzgojiteljica od vodstva dobi navodilo, da mora biti staršem 
vedno na voljo za pogovor, nato pa starši od vzgojiteljice želijo pogovor ob neprimernem 
času in kraju (npr. pri predaji otroka, ko je vzgojiteljica sama v oddelku). Vzgojiteljica se 
lahko znajde v težki situaciji, ko poskuša imeti pod nadzorom tako otroke v igralnici in 
hkrati sodeluje v pogovoru s starši, če ni jasno določeno, da se pri predaji otrok izmenjajo 
le najnujnejše informacije o otroku. Primer neskladnosti vloge pa je, da ima vzgojiteljica 
oblikovano prepričanje, da mora biti otrok čim bolj samostojen in ga zato pusti, da se 
obleče in obuje sam ter ga pri tem spodbuja, medtem ko vodstvo ali starši od nje zahtevajo, 
da ga uredi ona. 
 
Medtem ko je za občutke preobremenjenosti pomembno, kako vzgojiteljica dojema svoje 
delo, je pomembno tudi, kakšni otroci so vključeni v njen oddelek. Dodatno delo (pripravo 
na delo, dodatno izobraževanje, iskanje pomoči, pripravo dodatnih/drugačnih dejavnosti) 
od vzgojiteljice zahtevajo otroci s posebnimi potrebami, otroci drugih narodnosti in pa tudi 
otroci z neprimernim vedenjem. Strmčnik (2001) navaja, da učitelji vse težje obvladajo 
vedenje otrok, vključenih v razred. Zavedati se moramo, da so otroci, vključeni v osnovno 
šolo, v veliki večini predhodno obiskovali vrtec16. Neprimerno vedenje pri otrocih naj bi 
opazile že vzgojiteljice, ki v sodelovanju z drugimi (svetovalno delavko, vodstvom, 
drugimi vzgojiteljicami) iščejo različne načine pomoči, tako za otroka kot zase. Neprimerno 

                                                 
16 Statistični urad Republike Slovenije poroča, da je bilo v šolskem letu 2015/16 v vrtec vključenih 88,5 % 
celotne populacije otrok, od treh let do vstopa v šolo.  
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vedenje otroka pogosto spremlja iz vrtca v šolo in  šele v šoli iščejo konkretne ukrepe za 
spremembo njegovega vedenja. Otrok z neprimernim vedenjem v predšolskem obdobju 
nima odločbe za otroka s posebnimi potrebami, kljub temu da so njegove potrebe 
»posebne«, saj od vzgojiteljice zahtevajo dodatno pripravo na delo. Poleg dodatne priprave 
na delo neprimerno vedenje otrok vpliva na vzgojiteljico tudi na druge načine, in sicer 
pogosto povzroča občutke nemoči in neuspešnosti vzgojiteljic, pogosto se tudi vzgojiteljice 
z njim ne znajo spopasti. Posledično lahko doživljajo občutke nekompetentnosti, 
preobremenjenosti, izgorevanja, so pod stresom in so podvržene psihosomatskim 
problemom (Vec, 2011). Omenjene težave zaposlenih ne vplivajo zgolj na njihovo 
psihofizično počutje, temveč  pomembno vplivajo tudi na njihovo delo, in sicer na kakovost 
in produktivnost dela (Lojk, 2015).  
 
Pri opredeljevanju dejavnikov, ki lahko povzročajo preobremenjenost ali občutke 
preobremenjenosti, se različni avtorji v mnenjih v določenih točkah razhajajo, v nekaterih 
pa so enotni. Različni dejavniki na različne ljudi različno vplivajo, vendar ne smejo biti 
prezrti, če želimo zagotavljati kvalitetno predšolsko vzgojo v Sloveniji. Sistem vzgoje in 
izobraževanja ter vrtec kot celota (vsi zaposleni v vrtcu, tako vzgojiteljice, vodstvo, 
svetovalne in druge strokovne delavke) bi morali razmisliti o njih in o možnostih vpeljave 
potrebnih izboljšav, saj, kot smo že v tem poglavju nakazali, se posledice 
preobremenjenosti vzgojiteljice ne odražajo zgolj pri posameznici, temveč vplivajo tudi na 
celoten vrtec in predšolsko vzgojo.  
 
 

6. 4  POSLEDICE PREOBREMENJENOSTI Z DELOM, KI SE ODRAŽAJO 
PRI VZGOJITELJICI, VRTCU IN DRŽAVI 
 
Preobremenjenost z delom vzgojiteljic se izraža na različne načine in pušča posledice na 
vzgojiteljicah, vrtcu in državi. Vse več raziskav potrjuje, da preobremenjenost z delom pri 
posameznici pušča posledice predvsem na psihofizičnem zdravju. Med psihičnimi 
težavami, ki jih lahko vzgojiteljica doživlja zaradi preobremenjenosti z delom, so kronična 
utrujenost, motnje spanja, nižja stopnja koncentracije pri delu, manjša čustvena odzivnost 
in vzgojiteljica lahko tudi težko občuti zadovoljstvo in druga pozitivna čustva. Fizične 
zdravstvene težave kot posledica preobremenjenosti so lahko bolezni srca in ožilja, 
prebavne motnje ter mišično-kostna obolenja17 (Bilban in Stare, 2015; Molan, 2012). 
Maslach in Leiter (2002) navajata, da je ena ključnih posledic preobremenjenosti 
izčrpanost, tako telesna kot duševna, ki pri posameznici vodi v zniževanje predanosti delu, 
ustvarjalnosti in želji po napredku. Ugotavljata, da je delo posledično postalo predvsem 
obveza in vir dohodka za preživetje in zaposlene ga ne doživljajo več kot priložnost za 
osebno in strokovno rast ali kot priložnost za vzpostavljanje družbenih stikov.  
 
Določene težave se pojavijo kot posledica zelo intenzivnega dela, določene pa zaradi 
dolgotrajnega dela oz. daljšega delovnika, pogostega opravljanja dela še v popoldanskem 
času ali zaradi pogostega podaljševanja delovnika (opravljanja nadur). Nekateri poklici 
imajo nadure plačane, nekateri celo po višji ceni kakor redno uro opravljenega dela in je 
lahko dodatno plačilo zaposlenim motivacija za delo, lahko čutijo, da je njihovo delo 
cenjeno. Medtem pa vzgojiteljice, zaposlene v javnih vrtcih, ne dobijo izplačanih nadur, 

                                                 
17 Četrta evropska raziskava o delovnih razmerjih (Teržan in Žebovec, 2007)  je pokazala, da slovenski 
delavci  v večji meri od evropskega povprečja poročajo o zdravstvenih težavah kot posledicah dela. Te težave 
so vsesplošna utrujenost (SI = 41,4 %, EU = 22,5 %), stres (SI = 37,7 %, EU = 22,3 %), bolečine v mišicah 
(SI = 38,2 %, EU = 22,8 %), bolečine v hrbtu (SI = 45,9 %, EU = 24,7 %).   
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temveč lahko opravljene nadure izkoristijo tako, da v dogovoru z vodstvom predčasno 
zapustijo delovno mesto ali pridejo na delovno mesto kasneje. Tudi neplačane nadure lahko 
vodijo v nezadovoljstvo vzgojiteljic in občutek, da njihovo delo ni cenjeno18.  
 
Posledice preobremenjenosti vzgojiteljice se ne kažejo zgolj v okviru njenega dela, temveč 
posegajo tudi v njeno zasebno življenje19. V povezavi z zaposlenostjo obeh staršev lahko 
prihaja do različnih konfliktov v zasebnem življenju (v družini), hkrati tudi do težav pri 
skrbi za otroke. Primer oteženega usklajevanja med zasebnim življenjem in delom je npr. 
nezmožnost omogočanja varstva svojemu otroku, npr. zaradi opravljanja nadur, 
popoldanskih obveznosti v službi itd. Opravljanje nadur in pogostih popoldanskih 
dejavnosti pa privede tudi do tega, da zaposleni starši vse manj časa preživljajo s svojimi 
otroki (James in Casey, 2005).  
 
Preobremenjenost vzgojiteljic vpliva tudi na vrtec, in sicer se lahko kaže v znižani 
učinkovitosti vzgojiteljice (ali več vzgojiteljic) in posledično je lahko povečano tveganje za 
napake in nesreče pri delu, ki vodijo v bolniške odsotnosti zaposlenih20 (Šprah in Dolenc, 
2014). Vrtec ima tako dodatno delo z reorganizacijo dela, da le-to poteka nemoteno, poleg 
tega pa tudi dodaten strošek za kritje bolniške odsotnosti. 137. člen Zakona o delovnih 
razmerjih (2013) ki navaja, da je delodajalec dolžan izplačati nadomestilo plače iz lastnih 
sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni 
povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela. V primerih 
nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, izplačuje 
delodajalec nadomestilo plače delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako 
posamezno odsotnost z dela. Preobremenjenost z delom ali občutki preobremenjenosti 
vzgojiteljice lahko vodijo tudi v nemotiviranost za delo in nezadovoljstvo na delovnem 
mestu (nezadovoljstvo z lastnim delom in z delom vrtca kot celote) (Šprah in Dolenc, 
2014). James in Casey (2005) poudarjata, da preobremenjenost zaposlenih tudi za državo, 
ne le za delodajalca, pomeni naraščanje stroškov v zdravstvu za zdravljenje ljudi, 
posledično znižanje produktivnosti in učinkovitosti organizacij in kvaliteto opravljenih 
storitev.  
 

                                                 
18 Povezanost preobremenjenosti z nezadovoljstvom zaposlenih smo izpostavili že v prejšnjih poglavjih. 
19 Raziskava OECD (2016) navaja, da več kot polovica zaposlenih žensk v Sloveniji, ki imajo vsaj enega 
predšolskega otroka, poroča, da težko usklajuje službene obveznosti z zasebnim življenjem. 
20 Četrta evropska raziskava o delovnih razmerjih (Teržan in Žebovec, 2007)  je pokazala, da so bili slovenski 
delavci po njihovih navedbah v povprečju več dni na leto odsotni z dela iz zdravstvenih razlogov kot je 
evropsko povprečje (SI = 8,7 dni, EU = 4,6 dni). 
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Graf 5: Preobremenjenost in njene posledice pogosto vodijo v bolniško odsotnost zaposlene 

 
 

V naslednjih poglavjih posebej izpostavljamo stres in izgorevanje na delovnem mestu, ki 
sta lahko pomembni posledici preobremenjenosti z delom. H. Jeriček Klanšček in M. Bajt 
(2015) navajata, da ne le preobremenjenost, temveč tudi stres in izgorevanje pogosto vodijo 
v zdravstvene težave posameznice in predstavljajo resen problem, saj le-te pogosto 
potrebujejo zdravstveno pomoč in koristijo bolniško odsotnost z dela (graf 5).  
 
 

6. 4. 1   STRES NA DELOVNEM MESTU 
 
Stres je stanje napetosti organizma oz. telesna, fiziološka in duševna reakcija organizma na 
obremenitev, ki ni v ravnotežju s sposobnostmi posameznika (Kovač, 2013: 27). Ta 
obremenitev je nek dražljaj iz okolja, ki zmoti naše fizično in/ali psihično stanje. Stresni 
dogodek povzroči porast hormonov v telesu (adrenalin, kortizol), ki izzovejo določene 
reakcije (Zaviršek Mikolič, 2013: 32). Slednje reakcije so lahko zelo različne, lahko 
pozitivne ali negativne, in so, tako kot navaja Kovač (2013), v veliki meri odvisne od 
posameznice. Youngs (2001) poudarja, da lahko nekdo določeno situacijo doživlja kot 
stresno, medtem ko enako situacijo drugi doživlja kot izziv. Stres lahko povzročajo različne 
življenjske situacije, v našem primeru govorimo o tistih, ki so vezane na delo oz. na 
delovno mesto in zato govorimo o poklicnem stresu oz. stresu na delovnem mestu. Černigoj 
Sadar (2002: 86) navaja, da o poklicnem stresu govorimo takrat, ko zahteve dela 
obremenijo ali presežejo osebne prilagoditvene vire, torej ko je stres odziv posameznice na 
prevelike zahteve ali prevelik pritisk s strani nadrejenih na posameznico. Le-ta se s tem ne 
zna/ne more soočiti zaradi pomanjkanja znanja ali določenih sposobnosti in spretnosti 
(Leka, Griffits in Cox, 2004) ali zaradi drugih zunanjih dejavnikov, npr. zaradi slabe 
socialne podpore ter pomanjkanja materialnih sredstev (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). 
 
V okviru poklicnega stresa delimo stresorje (situacije oz. dejavnike, ki povzročajo stres pri 
posameznici) na osebnostne stresorje, stresorje delovnega mesta in zunanje stresorje. 
Osebnostni stresorji so tisti, ki stres pri posameznici povzročajo zaradi osebnostnih 
značilnosti, znanj, spretnosti in življenjskih situacij ter vplivajo na opravljanje dela.  To so 
npr. bolezen, smrt v družini, izguba ali menjava delovnega mesta, konfliktne situacije na 
delovnem mestu in v zasebnem okolju, razveza itd. Stresorji delovnega mesta so tisti 
dejavniki, ki stres pri posameznici povzročajo s pogoji dela, npr. hrup na delovnem mestu, 
neustrezna svetloba ali vonjave, urnik dela, vsiljen ritem dela, nova tehnologija, povečanje 
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obsega dela, povečanje intenzivnosti dela, preobremenjenost z delom, dvoumnost ali 
konfliktnost vloge zaposlene, visoka stopnja odgovornosti, slabši odnosi z nadrejenimi in 
sodelavkami, nezadovoljene potrebe zaposlene po pripadnosti in spoštovanju, nižja stopnja 
avtonomije pri delu, slaba organizacija dela in slaba organizacijska klima. V povezavi z 
delom z otroki so pomembni stresorji tudi slabo vedenje otrok, preveliko število otrok v 
oddelku, pritisk doseganja ciljev in pričakovanj in nasilje s strani nadrejenih. Zunanji 
stresorji so tisti, ki na posameznico in na opravljanje njenega dela vplivajo zgolj posredno 
in nanje nima vpliva oz. ima zelo malo vpliva. To so npr. slab sloves profesije, 
nezanesljivost zaposlitve, globalna kriza, spremenjeni način sodobnega življenja, 
pomanjkanje profesionalnih možnosti za napredek, z normativi določeni pogoji dela itd. 
(Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015; Černigoj Sadar, 2002; NUT, 2013; Zaviršek 
Mikolič, 2013).   
 
Za sodoben način življenja je značilno veliko število zelo različnih stresnih situacij, ki 
trajajo dlje, se ponavljajo, so zelo močne, zgoščene, včasih skoraj neprekinjene oz. jih 
posamezniki tako doživljamo. Veliko ljudi živi v stalnem stresu, v stalni stresni reakciji, kar 
pomeni, da gre za pogost oz. stalen občutek ogroženosti, ki zmanjšuje učinkovitost in je 
pomemben dejavnik za nastanek najrazličnejših bolezni in motenj (Bajt, Jeriček Klanšček in 
Britovšek, 2015: 17). Vsakodnevno se vzgojiteljice srečujejo z različnimi stresnimi 
situacijami, ki jih lahko občutijo tudi kot poklicno tveganje (Youngs, 2001). Posledice 
stresa se odražajo tako pri samih vzgojiteljicah kot tudi na vrtcu in širše. Pri posameznicah 
se lahko dolgoročni stres odraža na njenem zdravju, tako psihičnem kot fizičnem, in sicer 
ima lahko/doživlja  povišan krvni pritisk, holesterol, oslabljen imunski sistem, nepojasnjen 
glavobol, zmedenost, nespečnost, težave s koncentracijo, motnje hranjenja, bolečine v vratu 
in križu, kronično utrujenost, vrtoglavico, težave z želodcem, sindrom razdražljivega 
črevesja in posameznica je psihično bolj razdražljiva, nezadovoljna z delom in čuti nenehno 
zaskrbljenost. Pri posameznicah pa lahko pride tudi do zatekanja k različnim substancam, 
izmikanja delovnim obveznostim in pogoste oz. dolgotrajne odsotnosti z dela (Černigoj 
Sadar, 2002; Zaviršek Mikolič, 2013; Youngs, 2001). Middleton (2014) navaja, da podatki 
britanske vladne statistike kažejo, da je v letih 2007 in 2008 zaradi stresa na delovnem 
mestu zbolelo 14 % delavcev. O povezanosti stresa z bolniško odsotnostjo poroča tudi 
Podjed (2014), ki navaja, da je Slovenija med evropskimi državami na drugem mestu glede 
dojemanja stresa na delovnem mestu in na prvem mestu glede povprečnega števila dni 
bolniške odsotnosti na zaposlenega. Stres lahko torej vodi tudi v fizične bolezni in težave z 
zdravjem, kar povzroči bolniško odsotnost posameznice in posledično  dodatno finančno 
obremenitev za delodajalca ter dodatno delo z reorganizacijo dela. Na določene stresorje 
vzgojiteljica lahko vpliva, na večino pa ne oz. v zelo majhni meri. Pri zniževanju stresa 
vzgojiteljic bi morala sodelovati celotna institucija, potrebni pa bi bili tudi posegi v 
zakonodajo, normative in akte ter sistem edukacije.  
 
Če je vzgojiteljica pod nenehnim stresom, je preobremenjena z delom in jo delo čustveno, 
psihično in fizično izčrpava dlje časa, lahko pride do izgorevanja na delovnem mestu. Gre 
za resen problem, ki ga ZRSZ (2010) v opisu poklica vzgojiteljice opredeljuje kot 
»nevernost«. Predstavljamo ga v naslednjem poglavju.  
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6. 4. 2   IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU 
 

O izgorelosti na delovnem mestu govorimo, ko je posameznik psihofizično in čustveno 
izčrpan oz. izpraznjen. Pogosto se pojavlja pri ljudeh, ki delajo z ljudmi. Ko so njihovi 
čustveni viri izčrpani, izpraznjeni, se počutijo, da na psihološki ravni ne morejo več drugim 
»dati sebe«. Ljudje, ki doživljajo izgorevanje, se zelo negativno ocenjujejo, predvsem se 
jim zdi, da njihovo delo ni več kvalitetno, da niso uspešni (Maslach in Jackson, 1981; 
Pšeničny, 2009, 2008). Pri tem Černigoj Sedej (2002: 86) poudarja, da je izgorelost končna 
stopnja stresa na delovnem mestu, ko odpovejo prilagoditveni procesi, ki so rezultat 
dolgotrajnega  neravnotežja med zahtevami in viri ter daljšega stresa na delovnem mestu.  
 
Izgorelost je lahko posledica prekomernega stresa, pojma izgorelost in stres pa ne moremo 
enačiti. Ljudje, ki čutijo stres, se počutijo preobremenjene, a se hkrati zavedajo, da se bo 
stanje izboljšalo, ko jim bo znova uspelo vzpostaviti nadzor nad situacijami, v katerih se 
nahajajo (Pšeničny, 2008). Medtem pa je izgorelost pojav, ko posameznik ne vidi več 
izhoda in čuti, da se stanje ne more izboljšati. Avtorica vzroke za izgorevanje uvrsti v tri 
skupine: družbene okoliščine, psihološke okoliščine življenja in dela ter osebnostne 
lastnosti posameznika. Med družbenimi okoliščinami še posebej poudarja spreminjanje 
vrednot v družbi in pa vsesplošno prisoten strah pred izgubo zaposlitve. V okviru 
psiholoških okoliščin življenja in dela izpostavlja, da ljudje potrebujemo povračilo za naše 
delo – redna plača, potrditve za dobro opravljeno delo, razumevanje s strani vodstva, 
ustrezno delovno obremenitev in ustrezno komunikacijo s strani vodstva, sodelavcev in 
drugih pomembnih, s katerimi se srečuje delavec pri opravljanju dela. Pri osebnostnih 
lastnostih pa poudarja, da raziskave kažejo, da izgorevajo predvsem tisti zaposleni, ki so 
močno motivirani, »zagnani«, si želijo več, medtem ko bi morda pričakovali, da bodo prej 
izgorevali posamezniki, ki so nižje motivirani za delo in nimajo želje po napredku (prav 
tam).  
 

Krivdo za izgorevanje na delovnem mestu se najpogosteje pripisuje delavcu samemu in 
njegovim značajskim lastnostim. Vendar raziskava C. Maslach in Leiterja (2002) kaže na 
to, da je ključni dejavnik izgorevanja na delovnem mestu prav okolje, v katerem zaposleni 
dela, oz. družbeno okolje. Prav slednje je pri poklicu vzgojiteljice izredno zahtevno. 
Vzgojiteljica mora biti zelo prilagodljiva in imeti dobro razvite sposobnosti komuniciranja 
in usklajevanja, saj se pri opravljanju poklica srečuje z različnimi ljudmi z različnimi 
zahtevami in pričakovanji. V prvi vrsti dela z otroki, od katerih ima prav vsak do nje 
določena pričakovanja in želje, nato sodeluje še z vodstvom, starši in drugimi družinskimi 
člani otroka, vodstvom, svetovalno delavko, ljudmi različnih institucij v lokalni skupnosti 
ali izven nje, srečuje pa se tudi z različnimi drugimi strokovnjaki s področja vzgoje in 
izobraževanja. Pri usklajevanju pričakovanj in zahtev različnih ljudi se zato prav zlahka 
znajde na stičišču, kar jo lahko sčasoma začne močno obremenjevati in tako lahko v želji 
po čim boljšem usklajevanju različnih želja in zagotavljanju najboljšega za otroka ter ob 
nedoseganju želenih rezultatov počasi poklicno izgoreva.  
 
Posledice izgorelosti se pri posameznici podobno kot pri stresu kažejo na psihični ravni kot 
izguba motivacije in zavzetosti za delo, neprestana utrujenost, občutek frustriranosti, 
depresivno razpoloženje, jokavost, čustvena izčrpanost, povečana napetost, razdražljivost, 
občutki tesnobe, izguba smisla za humor, izguba upanja, občutki nemoči in krivde, nizko 
samospoštovanje, nezmožnost koncentracije in pozabljivost. Fizične oz. zdravstvene 
posledice izgorelosti pri posameznici so pogosti glavoboli in slabosti, omotičnost, bolečine 
v mišicah, motnje spanja in kronična utrujenost. Izgorelost se lahko kaže tudi v 
hiperaktivnosti, impulzivnosti, povečanem uživanju kofeina, tobaka, alkohola in 
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prepovedanih substanc, opustitvi športnih aktivnosti, kompulzivnem pritoževanju, 
površnosti pri delu pri posameznici in pogostih prepirih s sodelavkami (Jeriček Klanšček in 
Bajt, 2015; Pšeničny, 2009). Posledice izgorevanja niso pomembne le za zaposlene same, 
C. Maslach in Jackson (1981) poudarjata, da vplivajo tudi na ljudi, s katerimi delajo, in 
nenazadnje tudi za celotno institucijo, v kateri so zaposleni.  
 
Tako stres, izgorevanje kot preobremenjenost imajo mnoge negativne posledice. Pri 
izgorevanju in preobremenjenosti sploh ne moremo govoriti o pozitivnih učinkih, medtem 
ko je kratkotrajen stres pri posameznici lahko v določenih situacijah tudi pozitivna 
spodbuda pri delu.  Zmanjševanje in preprečevanje preobremenjenosti, stresa in izgorevanja 
vzgojiteljice je lahko uspešno le ob sodelovanju vseh deležnikov vrtca skupaj in hkrati ob 
vloženem trudu vsakega posameznika zase. V nadaljevanju predstavljamo načine za 
zmanjševanje preobremenjenosti vzgojiteljic, ki bi ob upoštevanju oz. izpolnjevanju le-teh 
zmanjševali oz. preprečevali tudi stres in izgorevanje vzgojiteljic.  
 
 

6. 5  NAČINI ZMANJŠEVANJA PREOBREMENJENOSTI VZGOJITELJIC 
 

Ko pregledamo opis pojmov preobremenjenost, stres in izgorevanje, njihovih vzrokov in 
posledic, lahko v določenih točkah opazimo zelo podobne opise. Stres in izgorevanje sta 
psihični stanji, ki se pojavljata pri človeku in lahko povzročata tudi fizične težave. 
Preobremenjenost pa je stanje, ki  ima lahko psihični ali fizični vzrok – lahko gre za 
občutke preobremenjenosti zaradi nesposobnosti  ali nezmožnosti opravljanja določenega 
dela, lahko pa gre za preobremenjenost z delom, ko se od delavke zahteva preveč dela v 
času, ki ga ima na voljo. V tem poglavju bomo zato izpostavili načine, preko katerih lahko 
znižujemo in preprečujemo vse tri pojave, predvsem pa preobremenjenost. Na tem mestu 
moramo tudi poudariti, da do preobremenjenosti z delom prihaja zaradi različnih vzrokov21 
in tako se nekateri načini zmanjševanja le-te nanašajo zgolj na določen vzrok za 
preobremenjenost (npr. za neustrezne pogoje za opravljanje dela je možen ukrep 
reorganizacija prostorov vrtca a omenjeni ukrep predvidoma ne vpliva na zmanjševanje 
intenzivnosti dela).  
 
Za zmanjševanje preobremenjenosti so odgovorni tako posamezna vzgojiteljica, tim 
vzgojiteljic, vodstvo, celotna organizacija oz. vrtec, kot tudi sistem vzgoje in izobraževanja 
z vsemi zakoni in predpisi ter pristojnimi za potrjevanje omenjenih aktov.  Posameznica 
lahko pomembno prispeva k zniževanju preobremenjenosti, in sicer tako, da redno analizira 
naloge, ki jih mora izpolniti, in jih pri tem organizira po pomembnosti. V svoje delo uvaja 
take prilagoditve, ki bodo ublažile pritisk, ki ga povzroča delo, vendar ob tem ne bo upadla 
kvaliteta dela. Poskrbeti mora za svoje zdravje, kar vključuje zdravo prehrano, telovadbo in 
kvaliteten spanec in ko zboli, mora koristiti bolniško odsotnost ter vzeti dopust. Presoditi in 
uvesti mora ustrezno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, prav tako si mora 
jasno začrtati mejo med službenim in zasebnim življenjem. Izogibati se mora prekinitvam 
in drugim motnjam med delom. Od sodelavcev in vodstva lahko pričakuje 
pohvalo/nagrado/priznanje in mora zahtevati, da je obravnavana pravično in spoštljivo 
(James in Casey, 2005). Kljub temu da je za osebne zadeve posameznice odgovorna v večji 
meri sama, bi marsikaj za njeno osebno zdravje in osebno rast lahko naredilo tudi vodstvo, 
vrtec kot organizacija in tudi na splošno sistem edukacije. V nekaterih evropskih državah so 
za vzgojiteljice organizirani izobraževalni programi s področja skrbi za njihovo zdravje in 
dobro počutje, torej programi za podporo in pomoč pri osebnih zadevah. Programi so 
                                                 
21 O različnih vzrokih za preobremenjenost vzgojiteljice pišemo v poglavju »Vzroki za preobremenjenost«.  
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usmerjeni predvsem v dobrobit posameznice, zdravstveno preventivo in probleme na 
področju ravnovesja med službenim in zasebnim življenjem (Češka, Slovaška, Irska, 
Anglija, Španija, Malta, Estonija, Nizozemska, Portugalska, Finska, Litva, Švedska) 
(Eurydice, 2014). Vzgojiteljičina pravica in dolžnost je, da o svojem delu poroča 
nadrejenim ter sporoča o morebitnih težavah in drugih nepravilnostih, ki bi lahko ogrožale 
njeno delo ali njeno zdravje. V okviru preobremenjenosti je najbolj pomembna naloga 
posameznice ta, da pozna vzroke preobremenjenosti, poznati mora sebe – kaj zmore in česa 
ne, se o svojih problemih pogovoriti in se nenehno strokovno izobraževati (Sterle, 1987).  
 
Medtem bi moralo vodstvo pogosto ponovno razmisliti o pretoku in razporeditvi dela ter 
ugotoviti, če bi lahko prišli do enakih ali celo boljših rezultatov na drugačen način, da bi pri 
tem čim manj obremenili zaposlene (James in Casey, 2005). Zaposlenim bi morali 
zagotoviti ustrezne vire in pripomočke, ki jim bodo olajšali delo (Pšeničny, 2008). V svoje 
delo bi moralo vpeljati strategije, preko katerih bi se povezali z zaposlenimi in bi se učili 
eni od drugega (torej tudi vodstvo od zaposlenih). Delavcem bi morali zagotavljati 
možnosti in priložnosti za učenje in obnavljanje znanja (James in Casey, 2005) ter 
omogočiti in spodbujati njihov profesionalni razvoj. Vodstvo bi moralo zaposlenim 
zagotoviti mentorstvo ter dovolj strokovnih izobraževanj na področjih, kjer se ne počutijo 
kompetentne (Pšeničny, 2008). Zaposlenim bi morali omogočati vsaj nekaj izbire in 
nadzora nad njihovim delom in razporeditvijo le-tega ter zagotavljati ravnovesje med 
zahtevami dela in potrebami delavke. Zaposlene bi morali vključiti v odločanje pri zadevah, 
predvsem tistih, ki se jih neposredno tičejo (James in Casey, 2005). Ena izmed glavnih 
nalog vodstva je tudi obveščanje zaposlenih, zato bi bile njuno potrebne pravočasne in 
točne informacije s strani vodstva. Njihova organizacija dela bi morala biti čim bolj 
optimalna, njihovo vodenje pa čim bolj učinkovito (Arnšek, 2011). Zaposlenim bi morali 
brez težav in posledic omogočiti koriščenje bolniške odsotnosti in dopust. Osredotočati bi 
se morali na dosežene rezultate in se zahvaliti zaposlenim za opravljeno delo ter jih javno 
pohvaliti in priznati njihove dosežke (James in Casey, 2005). Poleg tega pa bi moralo 
vodstvo zaposlenim omogočiti napredovanje na ravni zavoda in tudi na osebni ravni s 
spodbujanjem osebne rasti (Arnšek, 2011). Med vodstvom in zaposlenimi je potrebno 
zagotoviti uspešno komunikacijo, pri kateri so vsi slišani in imajo vsi možnost spregovoriti 
o svojih željah, potrebah, pričakovanjih in težavah (Pšeničny, 2008). Z zaposlenimi bi se 
morali nujno pogovoriti tudi o preobremenjenosti in možnih oblikah pomoči (James in 
Casey, 2005). Vodstvo, ki je seznanjeno z vzroki za preobremenjenost posameznikov, 
lahko pripravi program ukrepov in pomoči zaposlenim. Na posameznico mora gledati kot 
na individuuma in ji po svojih močeh zagotavljati najustreznejše pogoje za delo. Posebej 
pomembno obdobje, ko bi posameznica še posebej potrebovala pomoč, je zagotovo ob 
začetku  zaposlitve. Raziskava Eurydice (2014) je pokazala, da imamo v Sloveniji različne 
načine pomoči ob vstopu v zaposlitev, in sicer mentorstvo izkušenih vzgojiteljic manj 
izkušenim vzgojiteljicam; pogosti sestanki strokovnih delavk za razpravljanje o napredku in 
težavah, ki se pojavljajo; pomoč pri načrtovanju dela in preverjanje doseganja rezultatov; 
hospitacije strokovnih delavk v drugih oddelkih. Vprašanje, ki se nam zastavlja v povezavi 
z omenjeno raziskavo je, v kolikšni meri  vrtci to izvajajo v praksi, kako pogosto in ali so ti 
načini pomoči enaki v vseh vrtcih po Sloveniji. Slednje področje bi bilo potrebno 
poglobljene raziskave.  
 
Tim sodelavk ima tudi pomembno vlogo pri zmanjševanju preobremenjenosti vzgojiteljic, 
in sicer mora skupaj oblikovati pravila, ki veljajo za njihov tim in čim manj posegajo v 
zasebno življenje posameznice (npr. kako dostopne morajo biti v prostem času). Pripraviti 
morajo realen načrt dela, v katerem odstranijo nepotrebno delo in upoštevajo sposobnosti in 
znanja posameznice. Oblikovati morajo meje, povezane z motnjami pri delu, in poiskati 
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rešitve, ki čim bolj ustrezajo vsem (zaposlenim, timu in zahtevam dela). Vzpostavljati 
morajo tudi čim bolj prilagodljive načine za opravljanje dela s poudarkom na rezultatih 
(James in Casey, 2005), hkrati pa se morajo posameznice v timu medsebojno spodbujati in 
si nuditi podporo (Arnšek, 2011) ter pomoč, kar je ključni dejavnik uspešnega zniževanja 
preobremenjenosti. S skupnim delom in uspešno porazdelitvijo nalog lahko med drugim 
pripomorejo k zadovoljstvu vseh zaposlenih in razbremenitvi posameznic.  
 
Organizacija mora nagrajevati uspešne vodstvene delavce, ki znajo uspešno razporejati čas 
in vire za dosego ciljev, ter odstranjevati dejavnike, ki povzročajo nepotrebno 
preobremenjenost. Omogočati in spodbujati mora pozitivno kulturo in klimo organizacije, v 
kateri bo dovoljena fleksibilnost. Predstaviti mora jasno opredeljene vrednote organizacije 
in vzpostavljati učinkovite načine reševanja konfliktov (James in Casey, 2005). Omogočiti 
mora tudi preventivne dejavnosti za varstvo in zdravje pri delu. K zniževanju 
preobremenjenosti bi organizacija pomembno pripomogla tudi z zagotovitvijo varnosti  
zaposlitve posameznice, zagotavljanjem  pravic zaposlenih ter s poštenim in enakopravnim 
obravnavanjem vseh zaposlenih (Arnšek, 2011).  
 
Ne glede na to, koliko posameznica, tim, vodstvo in organizacija pripomorejo k zniževanju 
preobremenjenosti, ne smemo prezreti dveh dejavnikov, ki ju različni avtorji (Sterle, 1987; 
Pšeničny, 2008; Arnšek, 2011, James in Casey, 2005; Redding, Murphy and Sheley, 2008; 
Eurydice, 2014) označujejo kot najpomembnejša za zniževanje preobremenjenosti, in sicer 
»odprto« komunikacijo in strokovna izobraževanja za zaposlene.  
 
Odprta komunikacija22 med vsemi zaposlenimi v določeni organizaciji izredno 
pomembno vpliva na obremenjenost zaposlenih. Če lahko zaposlene spregovorijo o svojih 
občutkih preobremenjenosti in jih je vodstvo pripravljeno poslušati in jim pomagati, je že 
veliko storjenega. Tudi dobra komunikacija med sodelavkami pripomore k boljšim 
odnosom, k sprotnemu reševanju problemov ter razbremenitvi posameznic zaradi 
medsebojne pomoči in podpore. Medtem je izredno pomembno tudi nenehno strokovno 
izobraževanje, napredovanje in osebna rast zaposlenih, ki ni odvisna le od vzgojiteljic, 
temveč tudi, v kolikšni meri vodstvo vse to spodbuja. Bolj ko je vzgojiteljica strokovno 
kompetentna in več ko ima možnosti za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje, lažje se 
sooča s preobremenjenostjo, več znanja in spretnosti si pridobi za organizacijo dela, da jo 
bo le-to manj obremenjevalo ter da si bo lažje sama poiskala pomoč. V kar 28 evropskih 
državah je zakonsko določeno, da mora vodstvo vzgojiteljicam omogočiti programe 
strokovnega izpopolnjevanja, to velja tudi za Slovenijo. Udeležba na teh programih je v 
Sloveniji in tudi v nekaterih drugih evropskih državah predpogoj za napredovanje po 
lestvici nazivov in z njimi povezano napredovanje v plačilnih razredih (Eurydice, 2014).  
 
Če bi vsi skupaj (posameznica, vodstvo, tim in organizacija) skrbeli za zniževanje 
preobremenjenosti vzgojiteljice, bi s tem ne le vzgojiteljica veliko dosegla na svojem 
delovnem mestu, temveč bi postalo delo veliko bolj kvalitetno na ravni celega vrtca, 
izboljševala bi se klima vrtca, odnosi v vrtcu bi se krepili, sodelovanje v timu bi bilo 
kvalitetnejše. Posledično bi se višalo zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu, kar bi se odražalo 
tudi na zadovoljstvu otrok in staršev.  
 
 

                                                 
22 Odprto komunikacijo različni avtorji (DeBruyne, 2001; Puconja, 2010) definirajo kot komunikacijo, pri 
kateri lahko vsi, vključeni v komunikacijske procese, brez zadržkov, strahu pred posledicami itd. spregovorijo 
o svojih težavah, željah, pričakovanjih in zahtevah. 
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7. EMPIRIČNI DEL 
 

7. 1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Preobremenjenost je v današnjem času resen problem, s katerim se soočamo v različnih 
poklicih. Naraščanje preobremenjenosti v zadnjem desetletju lahko povežemo s 
spremembami na trgu dela, ki niso zgolj posledica gospodarske krize, ki smo jo v Sloveniji 
in drugje po Evropi občutili od leta 2008 dalje, temveč tudi od drugih dejavnikov, npr. 
staranje prebivalstva, naraščanje števila prebivalstva in hiter napredek tehnologije ter 
znanosti. Zaradi omenjenih in drugih sprememb je prišlo na področju dela do vpeljave 
določenih prilagoditev oz. reorganizacije dela in delovnih mest. Na področju predšolske 
vzgoje se tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah pojavlja  težnja po zagotavljanju 
čim bolj dostopne predšolske vzgoje vsem otrokom, vendar pa pri zagotavljanju le-te 
rešitve niso vedno najbolj v prid otrokom in zaposlenim. Bolj ali manj začasne rešitve 
posegajo v normative, predvsem v prostorske  in normative o številu otrok na oddelek. Te 
rešitve  pomembno vplivajo tudi na preobremenjenost vzgojiteljic. O preobremenjenosti 
vzgojiteljic v Sloveniji govori tudi podatek, da so slovenske vzgojiteljice med najbolj 
obremenjenimi v Evropi po številu ur neposrednega dela z otroki23.  
 
Preobremenjenost vzgojiteljic je torej aktualen in resen problem, zato nameravamo v 
pričujočem magistrskem delu ugotoviti, v kolikšni meri vzgojiteljice ocenjujejo, da so 
preobremenjene oz. da se počutijo preobremenjene z delom, kateri dejavniki vplivajo na 
njihovo preobremenjenost, kakšne posledice občutijo oz. doživljajo in katerih načinov 
zmanjševanja preobremenjenosti se poslužujejo one same in njihov vrtec. V nadaljevanju 
predstavljamo raziskovalni specifične cilje, ki smo si jih zastavili v raziskavi.   
  
 

7. 2 CILJI RAZISKAVE 
 
Z raziskavo smo želeli pridobiti informacije o preobremenjenosti vzgojiteljic. Glede na 
teoretična izhodišča in zastavljen raziskovalni problem magistrskega dela smo si zastavili 
sledeče cilje:  

→ Ugotoviti, ali v zadnjem času po mnenju vzgojiteljic prihaja do različnih sprememb na 
področju dela s predšolskimi otroki.  

→ Ugotoviti, kateri dejavniki tveganja pri poklicu vzgojiteljice po mnenju vzgojiteljic 
vplivajo na preobremenjenost. 

→ Ugotoviti, ali so vzgojiteljice predšolskih otrok preobremenjene z delom.  
→ Poiskati vzroke za preobremenjenost vzgojiteljic.  
→ Ugotoviti, ali osebnostne lastnosti vzgojiteljice, tim, organizacija dela in življenja v 

vrtcu ter širše okolje vplivajo na občutek preobremenjenosti vzgojiteljic. 
→ Ugotoviti, ali obstaja povezanost med delovnimi nalogami in pogoji dela ter občutki 

preobremenjenosti vzgojiteljic. 
→ Ugotoviti, kakšne so po mnenju vzgojiteljic posledice njihove preobremenjenosti.  
→ Ugotoviti, kaj vrtec in vzgojiteljice naredijo za zniževanje njihove preobremenjenosti.   
 

                                                 
23 Podatki študije, ki jo je izvedel Eurydice (2014) kažejo, da so slovenske vzgojiteljice glede na število ur 
neposrednega dela z otroki med najbolj obremenjenimi v Evropi. 
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7. 3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V raziskavi smo proučevali preobremenjenost vzgojiteljic na podlagi naslednjih 
raziskovalnih vprašanj: 

1. Do kakšnih sprememb je po mnenju vzgojiteljic prišlo na področju dela s predšolskimi 
otroki? 

2. Kateri dejavniki tveganja pri poklicu vzgojiteljice po mnenju vzgojiteljic vplivajo na 
preobremenjenost? 

3. Ali so vzgojiteljice predšolskih otrok preobremenjene z delom? 
4. Kakšni so po mnenju vzgojiteljic vzroki za preobremenjenost? 
5. Ali po obstaja povezanost ocene preobremenjenosti vzgojiteljic z osebnostjo 

vzgojiteljice? 
6. Ali obstaja povezanost ocene preobremenjenosti vzgojiteljic z značilnostmi tima?  
7. Ali obstaja povezanost ocene preobremenjenosti vzgojiteljic z organizacijo življenja in 

dela v vrtcu? 
8. Ali obstaja povezanost ocene preobremenjenosti vzgojiteljic s širšim okoljem? 
9. Katere delovne naloge in pogoji dela po mnenju vzgojiteljic vplivajo na 

preobremenjenost? 
10. Kakšne so posledice preobremenjenosti vzgojiteljic? 
11. Katere rešitve bi po mnenju vzgojiteljic pripomogle k zmanjševanju 

preobremenjenosti? 
12. Ali vrtec po mnenju vzgojiteljic izvaja ukrepe za zniževanje preobremenjenosti? 

 
 

7. 4  HIPOTEZE  
  
Hipoteze smo oblikovali na podlagi proučenega strokovnega gradiva ter jih predstavili 
glede na predstavljena raziskovalna vprašanja:  

H 1: Večina vzgojiteljic je mnenja, da je prišlo na področju dela s predšolskimi otroki v 
zadnjih desetih letih do najmanj polovice (7) navedenih sprememb. 
H 2: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da vsi dejavniki tveganja pri poklicu vzgojiteljice precej 
ali zelo vplivajo na preobremenjenost. 
H 3. 1: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da je preobremenjena z delom. 
H 3. 2: Večina vzgojiteljic se počuti psihično preobremenjeno. 
H 3. 3: Večji delež vzgojiteljic se počuti psihično preobremenjeno, kot pa preobremenjeno 
z delom. 
H 3. 4: Starost statistično pomembno vpliva na opredelitev vzgojiteljic, ali so 
preobremenjene z delom ali ne. 
H 3. 5: Delovno mesto statistično pomembno vpliva na opredelitev vzgojiteljic, ali so 
preobremenjene z delom ali ne. 
H 4. 1: Več kot polovica vzgojiteljic kot vzrok za preobremenjenost navaja 
administrativno delo. 
H 4. 2: Več kot polovica vzgojiteljic kot vzrok za preobremenjenost navaja preveliko 
število otrok, vključenih v posamezen oddelek. 
H 4. 3: Več kot polovica vzgojiteljic kot vzrok za preobremenjenost navaja pomanjkanje 
strokovnih delavk. 
H 5: Več kot polovica vzgojiteljic je mnenja, da osebnost vzgojiteljice ter njene spretnosti 
in sposobnosti zelo pomembno vplivajo na preobremenjenost. 
H 5.1. Vzgojiteljice, ki so ocenile svoje lastnosti, spretnosti in sposobnosti kot odlične, se 
redko ali nikoli ne počutijo preobremenjeno. 
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H 6: Več kot polovica vzgojiteljic je mnenja, da tim zelo pomembno vpliva na 
preobremenjenost vzgojiteljic. 
H 6.1: Večina vzgojiteljic, ki je ocenila svoj tim kot zelo dober, se redko ali nikoli ne 
počuti    preobremenjeno. 
H 7: Večina vzgojiteljic je mnenja, da organizacija dela in življenja v vrtcu zelo 
pomembno vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic. 
H 8: Večina vzgojiteljic je mnenja, da širše okolje zelo pomembno vpliva na 
preobremenjenost vzgojiteljic. 
H 9: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da delovne naloge zelo pomembno vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljice. 
H 10: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da pogoji dela zelo pomembno vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljice. 
H 11: Posledice preobremenjenosti se po mnenju večine vzgojiteljic odražajo predvsem 
pri njihovem neposrednem delu z otroki. 
H 12: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da vrtec kot ustanova izvaja zelo malo ukrepov za 
zniževanje preobremenjenosti vzgojiteljic oz. jih sploh ne. 
H 12. 1: Največji delež vzgojiteljic ocenjuje, da vodstvo ni seznanjeno s 
preobremenjenostjo vzgojiteljic.  

 
 

7. 5  OPREDELITEV RAZISKOVALNE METODE IN PRISTOPA 
 
Empirično raziskavo smo izvedli v skladu s kvalitativno in kvantitativno raziskovalno 
paradigmo. Glavni del raziskave smo izvedli v skladu s kvantitativno raziskovalno 
paradigmo, pri kateri smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
raziskovanja, s spletnim vprašalnikom. Drugi del raziskave smo izvedli v skladu s 
kvalitativno raziskovalno paradigmo, v okviru katere smo s štirimi vzgojiteljicami izvedli 
fokusno skupino.  
 
 

7. 6  VZOREC 
 

V okviru kvantitativne raziskovalne paradigme smo pri raziskovanju uporabili 
neslučajnostni priložnostni vzorec. V vzorec je vključenih 332 vzgojiteljic predšolskih 
otrok iz različnih predelov Slovenije, kar je približno 3 % vseh vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic v Sloveniji24. Večina vzgojiteljic je ženskega spola (97,9 %), moškega spola je 
le 2,1 % (7) anketirancev, kar je razvidno iz tabele 2.  
 
Tabela 2: Spol sodelujočih v anketi  

 
 
 
 
 

Večina vzgojiteljic, ki so sodelovale v anketi, je starih nad 40 let, in sicer 42,8 %, najmanjši 
odstotek pa je mlajših od 25 let (8,4 %), kar je razvidno iz grafa 6.  

                                                 
24 Po podatkih Statističnega urada RS je letno zaposlenih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v javnih vrtcih 
okrog 10.700, v vrtčevskem letu 2014/15 jih je bilo 10.782. V našo raziskavo je vključenih 332 vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic, kar je 3,1 % od vseh zaposlenih v letu 2014/15, točen podatek zaposlenih v vrtcih za 
leto 2016/17 nam ni znan.  

 f f % 

moški 7 2,1 

ženski 325 97,9 

skupaj 332 100,0 
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Tabela 3: Stopnja izobrazbe anketiranih vzgojiteljic

 
Največji delež anketirank ima manj kot 10 let delo
iz tabele 5.  
 

Tabela 5: Delovna doba anketiran

 
manj kot 5 let 

6 do 10 let 

11 do 15 let 

16 do 20 let 

21 do 25 let 

26 do 30 let 

31 do 35 let 

več kot 35 let 

skupaj 

 
V okviru kvalitativne raziskovalne paradigme smo za izvedbo fokusne sk
sodelovanju povabili 4 vzgojiteljice, ki so v spletnem vprašalniku navedle, da želijo 
sodelovati. Izbrane so bile glede na raznolikost 

                                                
25 Ravni izobrazbe smo v raziskavi razvrstili po stopnjah izobrazbe pred bolonjskimi programi po navedbah 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pri 
strokovno izobraževanje, VI. višješolsko i
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Tabela 6: Podatki o sogovornicah v fokusni skupini  

 starost izobrazba spol delovna doba delovno mesto 

sogovornica 1 24 let VII. ženski 3 leta vzgojiteljica  

sogovornica 2 32 let VII. ženski 7 let vzgojiteljica 

sogovornica 3 52 let VII. ženski 33 let vzgojiteljica 

sogovornica 4 59 let V. ženski 38 let vzgojiteljica 

 

Podatki v tabeli 6 kažejo, da so bile sogovornice v fokusni skupini različno stare, od 24 do 
59 let, z različno dolgo delovno dobo (od 3 do 38 let), tri sogovornice imajo VII. stopnjo 
izobrazbe, le ena V.  Vse sogovornice so bile ženskega spola in so zaposlene na delovnem 
mestu vzgojiteljice predšolskih otrok.  
 
 

7. 7   POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Raziskava je bila opravljena v letu 2017, in sicer od meseca aprila do septembra, podatke 
smo zbrali s pomočjo spletne ankete in fokusne skupine. V okviru kvantitativne 
raziskovalne paradigme smo za namen raziskave sestavili strukturirani vprašalnik, 
sestavljen iz devetih sklopov, s pomočjo katerih smo pridobili podatke o:  

1) spremembah na področju dela s predšolskimi otroki,  
2) povezanosti dejavnikov tveganja pri poklicu vzgojiteljice s preobremenjenostjo,  
3) samooceni preobremenjenosti vzgojiteljic,  
4) vzrokih za preobremenjenost vzgojiteljic,  
5) dejavnikih, ki vplivajo na preobremenjenost (osebnost vzgojiteljice, pogoji v timu, 

organizacija dela in življenja v vrtcu in širše okolje),  
6) povezanosti delovnih nalog in pogojev dela s preobremenjenostjo vzgojiteljic,  
7) posledicah preobremenjenosti vzgojiteljic,  
8) ukrepih za zmanjševanje preobremenjenosti vzgojiteljic,  
9) demografskih podatkih in podatkih o zaposlitvi anketirank.  

 
Vprašalnik je bil dostopen na spletni strani 1ka. Anketiranje je bilo anonimno. Anketiranke 
so za izpolnjevanje potrebovale povprečno 18 minut. Anketni vprašalnik je obsegal 54 
vprašanj, od tega 32 zaprtega tipa, 1 pol-odprtega tipa (izbira odgovora in utemeljitev), 10 
odprtega tipa in 11 ocenjevalnih lestvic (9 numeričnih in 2 deskriptivni). 
 
Za del raziskave v skladu s kvalitativno raziskovalno paradigmo smo izvedli fokusno 
skupino. Izvedena je bila kot vodena diskusija na temo preobremenjenosti vzgojiteljic 
predšolskih otrok. Namen uporabe fokusne skupine je bila razprava in pridobivanje 
dodatnih informacij o temi, ki jih s spletno anketo nismo uspeli pridobiti. Sestavili smo 
seznam devetih odprtih vprašanj s podvprašanji, in sicer iz enakih sklopov, kot jih ima 
vprašalnik za spletno anketo, in jih zastavili štirim vzgojiteljicam. Pri izvedbi fokusne 
skupine sogovornicam nismo zastavili vseh vprašanj, saj smo njihove odgovore pridobili z 
diskusijo ob drugih vprašanjih in zato nismo ponovno odpirali enakih oziroma podobnih 
tem. Fokusna skupina je potekala 11. 9. 2017 v pedagoški sobi vrtca Kurirček Logatec, od 
17:00 do 18:30. Pogovor smo posneli z diktafonom in dodatno zabeležili neverbalne odzive 
sodelujočih.  
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7. 7. 1  MERSKE KARAKTERISTIKE   
 
V raziskavi smo zagotovili naslednje merske karakteristike: objektivnost, veljavnost, 
zanesljivost in občutljivost.  

Objektivnost: Zagotovili smo jo z objektivno izvedbo anketiranja, za vse pod enakimi 
pogoji, in sicer s spletnim vprašalnikom in objektivnim vrednotenjem odgovorov s 
pretvorbo odgovorov v številke. Odgovori so v večini vnaprej podani in zato ne morejo biti 
subjektivno interpretirani. Sodelujočim v raziskavi so bila predstavljena enaka navodila za 
vsako vprašanje posebej, vendar so bila navodila v spletni anketi drugačna kot v fokusni 
skupini.   

Veljavnost: Vprašalnik je vsebinsko veljaven, saj zajema različna področja, povezana z 
delom vzgojiteljice predšolskih otrok; od zakonov, aktov, normativov, delovnih pogojev in 
nalog, organizacije kot ustanove, organizacije dela v vrtcu pa vse do klime vrtca in 
timskega dela. Veljavnost vprašalnika smo preverili tudi s pilotsko raziskavo, po kateri smo 
ugotovitve le-te uporabili pri preoblikovanju vprašalnika. Veljavnost lestvic smo preverili s 
faktorsko analizo.   

Zanesljivost: Zanesljivost je preverjana z metodo analize notranje konsistentnosti (z 
izračunom Cronbachovega koeficienta alfa), in sicer vprašalnik vsebuje vprašanja, pri 
katerih dve vprašanji merita enak pojav oz. koncept. S tem se bo preverjala verodostojnost 
podatkov. V fokusni skupini pa smo preverjali konsistentnost odgovarjanja.  

Občutljivost: Vprašalnik je sestavljen iz zaprtih, pol-odprtih, odprtih vprašanj in 
ocenjevalnih lestvic, pri katerih smo občutljivost pri zbiranju podatkov zagotovili s 
celotnim razponom možnih odgovorov, več-stopenjskimi ocenjevalnim lestvicami oziroma 
z jasnimi in natančnimi vprašanji odprtega tipa, ki zahtevajo samostojni zapis odgovora 
posamezne anketiranke.  

 

7. 8   POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Podatke kvantitativne raziskave smo obdelali in predstavili na nivoju deskriptivne statistike 
(izračun absolutnih in relativnih frekvenc, aritmetične sredine in standardnega odklona). Za 
ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami smo uporabili χ2 preizkus neodvisnosti, ob 
neizpolnjenih pogojih za njegovo interpretacijo pa Kullbackov 2Î preizkus. Statistična 
obdelava podatkov je bila izvedena z SPSS programom. Hipoteze smo potrdili/zavrnili na 
podlagi tega, ali se je večina odločila za nek odgovor ali ne, oz. na podlagi statistične 
pomembnosti povezanosti med spremenljivkami. Rezultati so prikazani v besedilni obliki, s 
tabelami in grafi v poglavju »Rezultati in interpretacija«.  
 
Podatke kvalitativnega dela raziskave smo pridobili s snemanjem diskusije z diktafonom. 
Posnetki so bili pretvorjeni v besedilo, podatki pa nato kategorizirani v devet sklopov s 
pomočjo kriterijev podobnosti vzorcev in fraz. Zbrane podatke smo uporabili za dopolnitev 
interpretacij in primerjavo z rezultati spletne ankete. 
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V tem poglavju predstavljamo rezultate, zbrane z raziskavo, in sicer po sklopih, ki smo jih 
predstavili že v poglavju »Postopek zbiranja podatkov«. Sklopa »demografski podatki in 
podatki o zaposlitvi« ne predstavljamo individualno, saj smo te podatke predstavili že pri 
opisu vzorca.  
 

8. 1  Spremembe na področju dela s predšolskimi otroki  
 
Nahajamo se v času, ki ga prežemajo mnoge družbene spremembe (Maslach in Leiter, 
2002), ki lahko posledično vodijo v preobremenjenost zaposlenih. Zato smo najprej 
postavili hipotezo:  
H 1: Večina vzgojiteljic je mnenja, da je prišlo na  področju dela s predšolskimi otroki v 
zadnjih desetih letih do najmanj polovice (7) navedenih sprememb. 
 
Tabela 7: Ocena anketiranih vzgojiteljic, do katerih sprememb prihaja na področju dela s 
predšolskimi otroki v zadnjem desetletju 

 f f  % 

delo je vedno bolj zahtevno 252 75,9 
obseg delovnih nalog se veča 259 78,0 
v službi opravim vedno večje število ur tedensko 126 38,0 

delo zahteva vedno več administrativnih nalog. 261 78,0 
na  področju dela z otroki prihaja do nenehnih sprememb 161 48,5 

pri delu moram uporabljati vedno več novih računalniških programov 149 44,9 

pri svojem delu moram vedno več sodelovati z drugimi (vodstvom, strokovnimi 
delavci, starši, lokalno skupnostjo itd.) 

211 63,6 

v vrtec se vključuje vse več otrok s posebnimi potrebami 237 71,4 
v vrtec se vključuje vse več otrok različnih narodnosti 207 62,3 
nad svojim delom imam vedno manj nadzora 37 11,1 

delo vedno bolj posega v moje zasebno življenje 185 55,7 
delo zahteva usposobljenost na vedno več področjih 274 82,5 
za svoje delo nosim vedno več odgovornosti 277 83,4 
pri svojem delu moram vedno bolj upoštevati želje in potrebe posameznega 
otroka 

261 78,6 

 
Več kot polovica anketiranih vzgojiteljic je izbrala kar deset izmed ponujenih sprememb na 
področju dela s predšolskimi otroki. Največ, kar 83,4 %, anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, 
da za svoje delo nosijo vedno več odgovornosti, kar 82,5 % jih meni, da delo zahteva 
usposobljenost na vedno več področjih. O tem, da se vzgojiteljicam veča stopnja 
odgovornosti, so poročale tudi sogovornice v fokusni skupini. Sogovornica 4 meni, da je 
pojav družbenega izvora, saj družba vse več pričakuje od vzgojiteljic. Sam sistem edukacije 
nalaga vzgojiteljicam vedno več odgovornosti, in sicer s tem, ko je staršem omogočeno 
poseganje v delo vzgojiteljice. Za primarno vzgojo otrok bi morali starši prevzeti vso 
odgovornost, ne pa da jih prenašajo na institucije kot so vrtec, šola idr. Tudi sogovornica 3 
poudarja, da vzgojiteljice nosijo veliko odgovornost za vsestranski razvoj otroka, hkrati pa 
jim je odvzeta avtonomnost pri tem. Vse štiri sogovornice se strinjajo, da je delo z otroki 
zelo odgovorno in da bi jim moral sistem edukacije omogočati, da ga opravljajo in jih pri 
tem podpirati, ne pa kakor se pogosto dogaja, da v strahu pred tožbami vrtec kot 
organizacija in same vzgojiteljice popuščajo staršem pri stvareh, kjer zares ne bi smele. 
Sogovornica 4 izpostavlja, da staršem niso zakonodajno predpisane »meje« pri sodelovanju 
z vrtcem v smislu poseganja v delo vzgojiteljic. Vzgojiteljice so pod nenehnim 
drobnogledom vodstva, staršev in drugih;  o njihovem delu presojajo ljudje, ki za to niso 
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pristojni v smislu stroke (pri tem imamo v mislih predvsem starše). Starši v primeru, da  se 
z določeno reakcijo vzgojiteljice ne strinjajo, vse pogosteje kličejo in pošiljajo pritožbe in 
mnenja na ministrstvo, na občino, ravnateljem vrtcev in šol itd. Sogovornica 3 dodaja, da so 
bili starši včasih drugačni, da so se zavedali svoje starševske vloge pri vzgoji otrok ter da 
njihova pričakovanja o delu vzgojiteljic niso bila tako visoka, kot so danes. Ob tem tudi 
navaja, da je naša ne le pravica, temveč tudi dolžnost, da staršem jasno postavimo meje. 
Vse sogovornice se strinjajo, da bi moral vrtec kot institucija določiti, za katere zadeve so 
odgovorni starši in za katere vrtec. Sogovornica 2 poudarja, da pri normativih, kakršni so 
določeni za vrtec, vzgojiteljice ne morejo zagotoviti 100-odstotne varnosti za vse otroke, 
kar staršem tudi predstavi na roditeljskem sestanku. Vzgojiteljice bi morale biti bolje 
zaščitene s strani vodstva in zakonodaje, saj vseh neprijetnih situacij ne morejo predvideti. 
Povzamemo lahko, da vzgojiteljice čutijo zelo veliko odgovornost za varnost otrok, vendar 
je brezpogojno ne morejo zagotavljati. V tem smislu sogovornica 2 poudarja, da se pogosto 
počuti nemočna. Ta podatek nam lahko pove, da vzgojiteljice morda niso dovolj pravno 
podučene, za katera področja in v kolikšni meri so tudi kazensko odgovorne in za katere ne.   
 
Na tretjem in četrtem mestu po pogostosti izbire odgovora anketirane vzgojiteljice 
ocenjujejo, da se veča obseg delovnih nalog (78,0 %) in da je delo vedno bolj zahtevno 
(75,9 %). Na to opozarjata tudi Maslach in Leiter (2002). Če podatke povežemo z rezultati 
iz fokusne skupine o višanju stopnje odgovornosti vzgojiteljicam, lahko trdimo, da je 
poseganje staršev v delo vzgojiteljic tudi eden izmed dejavnikov, ki zvišujejo zahtevnost 
dela. Sogovornice v fokusni skupini poročajo o tem, da delo zahteva vse več sodelovanja s 
starši v različnih oblikah, sogovornica 3 pri tem poudarja, da živimo v času, ko naše delo ne 
obsega več le dela z otrokom, temveč smo »dobili v vrtec v paketu starše in otroke«. Starši 
so pogosto v »poplavi informacij« na družbenih omrežjih in forumih za starše zmedeni in 
potrebujejo naše svetovanje, usmerjanje in strokovno utemeljitev, kako postopati z otrokom 
v posameznih situacijah. V povezavi z omenjeno problematiko se nam zastavlja vprašanje, 
v kolikšni meri so vzgojiteljice usposobljene za kvalitetno sodelovanje s starši oz. ne zgolj 
sodelovanje, temveč pogosto tudi delo s starši. Tako kot je vsak otrok, vključen v oddelek, 
individuum zase, je tudi vsak izmed staršev individuum zase, ki ima različna pričakovanja 
do vrtca, različne želje in potrebe. Za kvalitetno sodelovanje med vzgojiteljicami in starši bi 
vzgojiteljice morda potrebovale dodatno razvijati kompetence, ki bi pripomogle k 
izboljšanju sodelovanja s starši26. 
 
Pri opisu vzorca smo predstavili podatke o delovni dobi anketiranih vzgojiteljic, ki so 
pomembni za interpretacijo zgornjih rezultatov. Glede na to, da ima kar 61,4 % anketiranih 
vzgojiteljic več kot 10 let delovne dobe27, lahko rečemo, da so bile v času zaposlitve lahko 
priča spremembam, ki jih navajamo v nadaljevanju.  
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 1 potrjujemo.  
 
 

8. 2  Povezanost dejavnikov tveganja pri poklicu vzgojiteljice s 
preobremenjenostjo vzgojiteljic  
 
Dejavniki tveganja pri poklicu vzgojiteljice so tisti dejavniki, ki lahko privedejo do 
različnih fizičnih in psihičnih težav pri vzgojiteljicah, vendar se jim vzgojiteljice težko 

                                                 
26 Ko govorimo o sodelovanju vzgojiteljic predšolskih otrok s starši imamo v mislih tako organizirana 
srečanja za vse starše, spontane interakcije pri prevzemu otrok kot tudi individualne oblike sodelovanja, kot 
so pogovorne ure.  
27 Podatke o delovni dobi anketiranih vzgojiteljic predstavljamo v opisu vzorca v poglavju 7. 6 Vzorec.  
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izognejo, saj se z njimi vsakodnevno srečujejo. Predstavljeni so v grafu 7 in so zbrani na 
podlagi ugotovitev različnih avtorjev; med drugimi o dejavnikih tveganja piše Slivar (2013) 
in Peta evropska raziskava (Parent-Thirion, Vermeylen, Van Houten, Lyly-Yrjänäinen, 
Biletta in Cabrita, 2012). Na podlagi ugotovitev omenjenih avtorjev smo postavili hipotezo: 
H 2: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da vsi dejavniki tveganja pri poklicu vzgojiteljice precej 
ali zelo vplivajo na preobremenjenost. 
 
Graf 7: Ocena anketirank, v kolikšni meri posamezni dejavniki tveganja pri poklicu vzgojiteljice 
vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljice 

 
V anketi so imele anketirane vzgojiteljice za oceno povezanosti dejavnikov tveganja s 
preobremenjenostjo vzgojiteljic na voljo petstopenjsko numerično ocenjevalno lestvico, pri 
čemer so vrednosti pomenile: 1 = ne vpliva, 2 = malo vpliva, 3 = pomembno vpliva, 4 = 
precej vpliva in 5 = zelo vpliva. Iz grafa 7 lahko razberemo, da se je več kot polovica 
anketiranih vzgojiteljic pri vseh dejavnikih tveganja opredelila z oceno 4 ali 5, torej v veliki 
večini (najnižji odstotek vzgojiteljic pri seštevku obeh ocen ima dejavnik »visoka stopnja 
nadzora nad čustvovanjem«, in sicer 72,6 %) menijo, da vsi našteti dejavniki tveganja 
precej ali zelo vplivajo na preobremenjenost. Anketiranke so se za oceno 4 ali 5 v največji 
meri odločile pri dejavniku »visoka stopnja odgovornosti«, in sicer v deležu 94,9 %.  
Rezultate pri tem vprašanju lahko povežemo tudi z rezultati pri vprašanju Do katerih 
sprememb je prišlo na področju dela s predšolskimi otroki v zadnjem desetletju?, ki ga 
obravnavamo v prejšnjem poglavju. Kot smo že navedli, je največ vzgojiteljic (83,4 %) 
izbralo kot najpomembnejšo spremembo v zadnjih desetih letih prav »za svoje delo nosim 
vedno več odgovornosti«. Stopnja odgovornosti pri delu je glede na zbrane podatke torej  
področje, ki bi ga bilo potrebno raziskati, so pa rezultati razumljivi, saj je, kot navajajo 
Jakopec (2007) ter Maslach in Leiter (2002), pomembna sprememba sodobnega časa 
prenos odgovornosti iz ene osebe na več ljudi. Hkrati tudi pravijo, da si zaposlene želijo 
sodelovati pri reševanju problemov, ki se jih tičejo, a da jim je to v vedno večji meri 
odvzeto. V tem smislu lahko predvidevamo, zakaj jih obremenjuje visoka stopnja 
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odgovornosti;  če predpostavlj
delo pa malo vpliva, to lahko neposredno povzro
pa tudi preobremenjenost z delom. 
zavedajo odgovornosti, ki jo imajo pri svojem delu. 
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 2 potrjujemo. 
 
 

8. 3  Preobremenjenost z delom in psihi
 
Preobremenjenost vzgojiteljic 
preobremenjenost. Preobremenjenost z delom definiramo kot pojav, ko zahteve dela 
presežejo zmožnosti zaposlene
počuti preobremenjeno ne zgolj zar
obremenitev (želja in pričakovanj staršev, vodstva, sodelavk; slabih odnosov v tandemu, 
timu ali z vodstvom; nezadovoljstvo z lastnim delom ipd.)
kratkotrajna ali dolgotrajna, zato smo ank
se počutijo preobremenjene z delom oz. kako pogosto so 
smo razdelili na pet podpoglavij in si skladno z njimi zastavili 
 

8. 3. 1 Preobremenjenost z delom 
 
Postavili smo hipotezo: 
H 3. 1: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da je preobremenjena z delom
 

Graf 8: Opredelitev anketiranih vzgojiteljic, ali se po

Graf 9: Ocena anketirank, kako pogosto se po

Pri vprašanju o pogostosti preobremenjenosti so imele anketirane vzgojiteljice na voljo 
petstopenjsko numerično ocenjevalno
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pogosto; 34,3

zelo pogosto; 15,4
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e predpostavljamo, da imajo pri svojem delu veliko odgovornost, na samo 
delo pa malo vpliva, to lahko neposredno povzroča psihično preobremenjenost, posredno 
pa tudi preobremenjenost z delom. Podatki nam tudi  povedo, da se anketirane vzgojiteljice 

, ki jo imajo pri svojem delu.   
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 2 potrjujemo.  

Preobremenjenost z delom in psihična preobremenjenost vzgojiteljic 

reobremenjenost vzgojiteljic smo razdelili na preobremenjenost z delom in psihi
Preobremenjenost z delom definiramo kot pojav, ko zahteve dela 

presežejo zmožnosti zaposlene, psihično preobremenjenost pa kot pojav, ko se vzgojiteljica 
ne zgolj zaradi zahtev dela, temveč tudi zaradi psihi
čakovanj staršev, vodstva, sodelavk; slabih odnosov v tandemu, 

timu ali z vodstvom; nezadovoljstvo z lastnim delom ipd.). Oba pojava sta lahko 
, zato smo anketirane vzgojiteljice tudi povprašali, kako pogosto 

e z delom oz. kako pogosto so psihično preobremenjene
smo razdelili na pet podpoglavij in si skladno z njimi zastavili pet hipotez
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2 = redko, 3 = občasno, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto. 
večina anketiranih vzgojiteljic (88,3 %) opredelila, da so preobremenjene z delom, pri tem 
pa jih je največ (38 %) preobremenjenih o
 
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 3.1 potrjujemo. 
 

8. 3. 2 Psihična preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok 
 
Postavili smo hipotezo: 
H 3. 2: Večina vzgojiteljic se po
 
Graf 10: Psihična preobremenjenost anketiranih vzgojiteljic 

 
Večina anketiranih  vzgojiteljic (78,6 %) se je opredelila, da so psihi
(graf 10), zato hipotezo 3. 2 potrjujemo. 
 

8. 3. 3 Primerjava med preobremenjenostjo z delom in psihi
vzgojiteljic predšolskih otrok 
 
Glede na to, da so vzgojiteljice pri svojem delu izpostavljene številnim dejavnikom 
tveganja poklica (aktivna angažiranost celotne osebnosti vzgojiteljice, visoka 
obremenjenost, visoka stopnja ko
(npr. Slivar (2009) v raziskavi o stresu pri vzgojiteljicah ugotavlja, da ve
poklic kot zelo stresen), smo predpostavljali, da so vzgojiteljice predšolskih otrok bolj 
psihično preobremenjene kot preobremenjene z delom. 
H 3. 3: Večji delež vzgojiteljic se po
z delom. 
Podatki iz grafov 8 in 10 kažejo, da s
opredelile, da so preobremenjene z delom
(78,6 %). 
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 3. 3 zavra
 

8. 3. 4 Vpliv starosti na preobremenjenost z delom vzgojiteljic 
 
Kovač (2013) navaja, da starost in spol pomembno 
dojema svoje delo in na kakšen na
vzgojiteljice ženskega spola (

NE; 21,4
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asno, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto. Kot je razvidno iz grafa 9
ina anketiranih vzgojiteljic (88,3 %) opredelila, da so preobremenjene z delom, pri tem 

 (38 %) preobremenjenih občasno (graf 9).  

Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 3.1 potrjujemo.  

na preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok  

se počuti psihično preobremenjeno. 

na preobremenjenost anketiranih vzgojiteljic  

vzgojiteljic (78,6 %) se je opredelila, da so psihično preobremenjene 
hipotezo 3. 2 potrjujemo.  

8. 3. 3 Primerjava med preobremenjenostjo z delom in psihično preobremenjenostjo 
vzgojiteljic predšolskih otrok  

Glede na to, da so vzgojiteljice pri svojem delu izpostavljene številnim dejavnikom 
tveganja poklica (aktivna angažiranost celotne osebnosti vzgojiteljice, visoka 
obremenjenost, visoka stopnja koncentracije ipd. (Slivar, 2013)) in glede na druge študije 
(npr. Slivar (2009) v raziskavi o stresu pri vzgojiteljicah ugotavlja, da večina doživlja svoj 

smo predpostavljali, da so vzgojiteljice predšolskih otrok bolj 
obremenjene kot preobremenjene z delom. Postavili smo hipo

ji delež vzgojiteljic se počuti psihično preobremenjeno, kot pa 

kažejo, da so se anketirane vzgojiteljice v večjem deležu 
e, da so preobremenjene z delom (88,3 %), kot da so psihično preobremenjene 

Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 3. 3 zavračamo.  

8. 3. 4 Vpliv starosti na preobremenjenost z delom vzgojiteljic  

 (2013) navaja, da starost in spol pomembno vplivata na to, kako posameznica 
šen način ga opravlja. V našem vzorcu prevladujejo 

vzgojiteljice ženskega spola (97,9 %), zato ne bi bilo smiselno ugotavljati, ali spol 
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pomembno vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic. Nas je pa zanimalo, ali starost 
vzgojiteljic pomembno vpliva na preobremenjenost, zato smo postavili naslednjo hipotezo:  
H 3. 4: Starost statistično pomembno vpliva na opredelitev vzgojiteljic, ali so 
preobremenjene z delom ali ne. 
 
Tabela 8: Preobremenjenost z delom anketiranih vzgojiteljic po starostnih skupinah  

  DA NE skupaj 

do 20 let f 4 0 4 
f % 100,0 0,0 1,2 

21– 25 let f 18 6 24 
f % 75,0 25,0 7,2 

26–30 let  f 51 5 56 
f % 91,2 9,8 16,9 

31–35 let  f 47 7 54 
f % 87,0 13,0 16,2 

36–40 let  f 49 3 52 

f % 94,2 5,8 15,7 
nad 40 let  f 124 18 142 

f % 86,5 14,5 42,8 
skupaj f 293 39 332 

f % 88,3 11,7 100,0 

 
Iz tabele 8 je razvidno, da so se različno stare anketirane vzgojiteljice različno opredelile 
glede preobremenjenosti z delom, vendar pa zaradi neenakomerne porazdelitve anketiranih 
po starostnih skupinah ne moremo govoriti o povezanosti med starostjo in 
preobremenjenostjo vzgojiteljic. Starost anketiranih vzgojiteljic ni statistično pomembno 
povezana s preobremenjenostjo z delom (2Î = 7,015; g = 5; α = 0,220). Anketiranke vseh 
starostnih skupin so se v večji meri opredelile, da so preobremenjene z delom, v starostni 
skupini »do 20 let« so se tako opredelile vse štiri. Rahlo izstopa le starostna skupina »od 21 
do 25 let«, kjer se je nekoliko manj vzgojiteljic opredelilo, da so preobremenjene z delom, a 
je odstotek še vedno velik (75 %). Predvidevamo lahko, da so se anketirane vzgojiteljice v 
večini odločale za izpolnjevanje ankete na podlagi zanimanja za to temo oz. določenih 
občutkov preobremenjenosti. 
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 3. 4 zavračamo.  
 

8. 3. 5 Vpliv delovnega mesta na preobremenjenost vzgojiteljic 
 
Delovne naloge se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic razlikujejo in zato nas 
je zanimalo, ali delovno mesto vpliva na preobremenjenost z delom. V skladu s tem smo 
postavili naslednjo hipotezo:  
H 3. 5: Delovno mesto statistično pomembno vpliva na opredelitev vzgojiteljic, ali so 
preobremenjene z delom ali ne. 
 
Tabela 9: Preobremenjenost z delom anketiranih vzgojiteljic glede na  delovno mesto 

 vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice skupaj 
f f % f f % f f % 

da 227 90,8 66 80,5 293 88,3 
ne 23 9,2 16 19,5 39 11,7 

skupaj 250 100,0 82 100,0 332 100,0 

 



 

Delovno mesto anketiranih vzgojiteljic je statisti
preobremenjenostjo z delom (
se vzgojiteljice predšolskih otrok v ve
(80,5 %) opredelile, da so preobremenjene z delom
vzgojiteljice zahtevnejše od dela pomo
Zakonu o vrtcih (2005). Medtem ko je vzgojiteljica glavna na
vzgojno-varstvenega dela v posameznem oddelku, je naloga pomo
sodelovanje z vzgojiteljico in pomo
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 3. 5 potrjujemo. 
 

8. 4  Vzroki za preobremenjenost vzgojiteljic 
 
Vzroki za preobremenjenost 
različnih dejavnikov, kot so organizacija dela in življenja v vrtcu, spretnosti in sposobnosti 
vzgojiteljic, timsko delo, predpis
različnih strokovnjakov smo v raziskavi vzgojiteljicam ponudili 18 razli
vzrokov za preobremenjenost
preobremenjenost. V tem sklopu
administrativno delo:  
H 4. 1: Več kot polovica vzgojiteljic kot vzrok za preobremenjenost navaja 
administrativno delo. 
 
Graf 11: Dejavniki, ki po mnenju anketiranih vzgojiteljic

 
Podatki, prikazani v grafu 11, kažejo, da so se vzgojiteljice najpogosteje 
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anketiranih vzgojiteljic je statistično pomembno povezano z njihovo 
preobremenjenostjo z delom (χ2 = 6,334; g = 1; α = 0,012). Podatki v tabeli 9

zgojiteljice predšolskih otrok v večjem deležu (90,8 %) kot pomočnice vzgojiteljic 
, da so preobremenjene z delom. Rezultati so pričakovani, saj je delo 

vzgojiteljice zahtevnejše od dela pomočnice vzgojiteljice z vidika delovnih nalog po 
Medtem ko je vzgojiteljica glavna načrtovalka in izvajalka 

varstvenega dela v posameznem oddelku, je naloga pomočnice vzgojiteljice 
sodelovanje z vzgojiteljico in pomoč pri delu.  
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 3. 5 potrjujemo.  

Vzroki za preobremenjenost vzgojiteljic  

Vzroki za preobremenjenost vzgojiteljic so lahko zelo različni in so v veliki meri odvisni od 
nih dejavnikov, kot so organizacija dela in življenja v vrtcu, spretnosti in sposobnosti 

, predpisi in normativi, vodenje vrtca itd. Na podlagi ugotovitev 
nih strokovnjakov smo v raziskavi vzgojiteljicam ponudili 18 različnih možnih 

vzrokov za preobremenjenost, lahko pa so navedle tudi druge vzroke za svojo
V tem sklopu smo si zastavili tri hipoteze. Prva se nanaša na 

 kot polovica vzgojiteljic kot vzrok za preobremenjenost navaja 

, ki po mnenju anketiranih vzgojiteljic povzročajo preobremenjenost

Podatki, prikazani v grafu 11, kažejo, da so se vzgojiteljice najpogosteje (70,6 %) 
za neprimerno vedenje otrok kot vzrok za svojo preobremenjenost. Delo z otroki, pri 
katerih je pogosto zaslediti neprimerno vedenje, je za vzgojiteljico zagotovo d
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obremenitev, saj od nje zahteva dodatno pripravo na delo, in sicer od iskanja ustreznih 
virov pomoči za otroka, dodatnega izobraževanja na temo specifičnega neprimernega 
vedenja otroka, pa vse do vsakodnevnega sprotnega reševanja težav v skupini. Strmčnik 
(2001) navaja, da je otrok z neprimernim vedenjem iz leta v leto več in da postaja 
obvladovanje skupine vedno bolj zahtevno. V fokusni skupini smo ugotavljali, kakšni so 
razlogi za pričujoče rezultate. Vse (4) sogovornice se strinjajo, da je otrok z motečim 
vedenjem vedno več. Sogovornica 2 pravi, da so vzgojiteljice, kot tudi starši otrok z 
motečim vedenjem, pogosto nemočni. Sogovornica 3 pri tem poudarja, da ogromno 
naredijo na tem področju, in sicer za celotno skupino pripravljajo raznovrstne dejavnosti, da 
bi otroci pridobili ustrezne socialne veščine, ki jih bodo potrebovali v šoli in v življenju na 
splošno. Sogovornice ugotavljajo, da je potrebno starše povabiti k sodelovanju, saj starši, ki 
obiščejo skupna druženja vzgojiteljic, otrok in staršev v vrtcu, bolj cenijo delo vzgojiteljic 
in razvijejo večje zaupanje in spoštovanje do vzgojiteljic.  
 
Po pogostosti izbire vzroka za preobremenjenost anketiranih vzgojiteljic je na drugem 
mestu administrativno delo, zanj se je odločilo 70,5 % anketiranih vzgojiteljic. Tudi v 
okviru sprememb na področju dela s predšolskimi otroki (tabela 7) je velik delež 
anketiranih vzgojiteljic ocenil (78,0 %), da se je obseg administrativnih nalog v zadnjih 
desetih letih povečal. Če podatka povežemo, lahko rečemo, da anketirane vzgojiteljice 
ocenjujejo, da je administrativno delo pomembno povezano z njihovo preobremenjenostjo. 
Ta podatek nam po eni strani pove, da je administrativnega dela v vrtcih morda preveč, po 
drugi strani pa je razlog za to lahko tudi pomanjkanje znanja vzgojiteljic, potrebnega za 
uspešno izvedbo administrativnega dela. Podobno ugotavlja tudi J. Erčulj (2008) s 
sodelavci v poročilu »Evalvacija vzgoje in izobraževanja RS«, in sicer da vzgojiteljice 
ocenjujejo znanje s področja modernih tehnologij kot tisto kompetenco, ki bi jo morale še 
dodatno razvijati, predvsem znanja, povezana z uporabo informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. Ta znanja bi lahko vzgojiteljicam olajšala delo in izboljšala kakovost 
administrativnega dela. V fokusni skupini so se sogovornice strinjale, da je 
administrativnega dela veliko. Sogovornica 1 navaja, da so nekatera dela odveč, npr. 
beleženje razvojnih značilnosti za vsakega otroka posebej. S tem se sogovornica 4 ni 
strinjala, pravi namreč, da slednje zabeležke pomembno pripomorejo k pripravi na 
pogovorne ure s starši in k načrtovanju priprav. Vse sogovornice izpostavljajo 
fotografiranje otrok kot zelo obremenjujoče in moteče pri samem vzgojnem procesu, v 
nadaljevanju pa veliko časa porabijo tudi za nalaganje fotografij v spletne igralnice. Kot je 
razvidno iz grafa 11, je dejavnik »beleženje napredka otrok in fotografiranje« kot vzrok za 
preobremenjenost izbralo 44,7 % anketiranih vzgojiteljic.  
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 4. 1 potrjujemo.  
 
Pomemben dejavnik, ki vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic, so tudi normativi, ki so 
predpisani za izvajanje predšolske vzgoje v vrtcih. Bela knjiga o vzgoji (2011) navaja, da  
nekatere spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih med letoma 1996 in 2010 negativno 
vplivajo na kakovostno izvajanje predšolske vzgoje v vrtcih, predvsem normativ, ki 
dovoljuje zvišanje števila otrok za dva otroka na oddelek. V povezavi s tem smo si zastavili 
naslednjo hipotezo:  
H 4. 2: Več kot polovica vzgojiteljic kot vzrok za preobremenjenost navaja preveliko 
število otrok, vključenih v posamezen oddelek. Kot je razvidno iz grafa 11, je po pogostosti 
izbire vzroka za preobremenjenost dejavnik »število otrok, vpisanih v oddelek« na tretjem 
mestu, zanj se je odločilo 67,2 % anketiranih vzgojiteljic, kar je več kot polovica vseh 
anketirank.  
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 4. 2 potrjujemo.   
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Organizacija dela in življenja v vrtcih po Sloveniji se razlikuje od vrtca do vrtca in tudi od 
enote do enote. Normativi sicer določajo število strokovnih delavcev v vrtcu, način 
nadomeščanja odsotnih strokovnih delavk (zaradi bolniške odsotnosti ali koriščenja 
dopusta) itd., vendar je veliko odvisno tudi od občine ustanoviteljice, ki je sofinancer 
predšolske vzgoje v vrtcih. Vodstvo vrtca se tako dogovarja s pristojnimi organi občine o 
posameznih potrebah vrtca in pogosto so ravno finančna sredstva dejavnik, ki vpliva na 
pomanjkanje strokovnih delavk v vrtcu (tako začasno pomanjkanje  zaradi odsotnosti 
strokovnih delavk kot tudi dolgoročno, v primeru da iz različnih vzrokov nima strokovnih 
delavcev za dodatno pomoč, npr. vzgojiteljice za zagotavljanje sočasnosti, logopedinje ipd. 
Zato smo postavili hipotezo: 
H 4. 3: Več kot polovica vzgojiteljic kot vzrok za preobremenjenost navaja pomanjkanje 
strokovnih delavk. 
 
Iz grafa 11 lahko razberemo, da je dejavnik »pomanjkanje strokovnih delavk« na petem 
mestu po pogostosti izbire anketiranih vzgojiteljic, zanj se je odločilo 60,2 % vzgojiteljic, 
kar je več kot polovica vseh anketirank. Kot navaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport (2016), so razlogi za začasno pomanjkanje strokovnih delavk v vrtcu različni, vrtci 
pa se lahko v primeru pomanjkanja  poslužujejo  različnih ukrepov, kot so: prerazporeditev 
drugih strokovnih delavk;  zaposlitev novega strokovnega delavca (v primeru odsotnosti 
vzgojiteljice nad 30 dni); prerazporeditev pomočnika ravnatelja v oddelek; sistematizacija 
delovnega mesta »vzgojitelj za nadomeščanje« itd.  To področje bi bilo potrebno temeljiteje 
proučiti, predvsem ugotoviti povezanost med različnimi praksami vrtcev pri organizaciji 
nadomeščanja manjkajočih vzgojiteljic s kakovostjo izvajanja predšolske vzgoje v času 
odsotnosti.  
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo  4. 3 potrjujemo.  
 
Na vprašanje »Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na preobremenjenost 
vzgojiteljic?« so anketiranke lahko odgovorile tudi z možnostjo »drugo« ter izbiro 
utemeljile. Nekaj anketiranih vzgojiteljic je zapisalo zelo podoben odgovor, kot je bil že na 
voljo med navedenimi dejavniki, in slednje smo vključili pri predstavitvi podatkov z 
grafom 11. Ostali odgovori so bili še: 
‒ nič od naštetega (3), 
‒ skupek več navedenih dejavnikov (2), 
‒ obvezno izvajanje določenih projektov (2),  
‒ delo doma/poseganje službe v zasebno življenje (2), 
‒ ni zagotovljene sočasnosti v oddelku (2), 
‒ preveč dodatnega dela, ki ni povezano z delom z otroki (1), osebne zdravstvene težave 
(1), osebna pričakovanja (1), premalo pomoči strokovnih delavk za otroke s posebnimi 
potrebami (1) in delo v kombiniranem oddelku (1). 
 
 

8. 5  Dejavniki, ki vplivajo na preobremenjenost 
 
Sklop dejavnikov, ki vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic, smo razdelili na štiri dele, 
in sicer na osebnost vzgojiteljice, tim, organizacijo dela in življenja v vrtcu in širše okolje. 
 
 
 
 



 

8. 5. 1 Vpliv osebnosti na preobremenjenost
 
V sklop »osebnost vzgojiteljice« smo umestili ne zgolj spretnosti, sposobnosti in zna
značilnosti vzgojiteljice, temve
delom vzgojiteljice, a vendar posr
hipotezo:  
H 5: Več kot polovica vzgojiteljic je m
in sposobnosti ter drugi osebni dejavniki 
 
Graf 12: Ocena anketiranih vzgojiteljic, v kolikšni meri osebnostne zna
preobremenjenost 

Anketirane vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri po njihove
značilnosti vplivajo na preobremenjenost. Anketiranke so 
petstopenjsko numerično ocenjevalno 
vpliva, 2 = zelo malo vpliva, 3 = nekoliko vpliva, 4 = pomembno vpliva, 5 = zelo
pomembno vpliva. Največji delež 
12) ocenjuje, da osebnostne zna
vzgojiteljice, kar je več kot polovica
odločilo tudi za odgovor »pomembno vpliva«. Glede na rezultate lahko 
anketirane vzgojiteljice zavedajo
pogoj za zmanjševanje preobremenjeno
Na podlagi rezultatov hipotezo 5 potrjujemo. 
 
Poleg povezanosti osebnosti vzgojiteljice s preobremenjen
anketirane vzgojiteljice ocenjujejo 
smo hipotezo: 
H 5.1. Vzgojiteljice, ki so ocenile 
nikoli ne počutijo preobremenjeno.
 

                                                
28 V nadaljevanju za osebnostne zna
stanje, preživljanje prostega časa idr.) uporabljamo frazo »osebnostne zna

zelo pomembno 
vpliva ; 56,9

56 

ebnosti na preobremenjenost vzgojiteljic  

V sklop »osebnost vzgojiteljice« smo umestili ne zgolj spretnosti, sposobnosti in zna
ilnosti vzgojiteljice, temveč tudi druge dejavnike28, ki niso neposredno povezani z 

delom vzgojiteljice, a vendar posredno vplivajo tudi na opravljanje dela. Postavili smo 

vzgojiteljic je mnenja, da osebnost vzgojiteljice ter njene spretnosti 
ter drugi osebni dejavniki zelo pomembno vplivajo na preobremenjenost.

: Ocena anketiranih vzgojiteljic, v kolikšni meri osebnostne značilnosti vplivajo na 

Anketirane vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri po njihovem mnenju osebnostne 
vplivajo na preobremenjenost. Anketiranke so imele za oceno na voljo 

ocenjevalno lestvico, pri čemer so vrednosti pomenile: 1 = ne 
vpliva, 2 = zelo malo vpliva, 3 = nekoliko vpliva, 4 = pomembno vpliva, 5 = zelo

čji delež (56,9 %) anketiranih vzgojiteljic (kot je razvidno iz grafa 
osebnostne značilnosti zelo pomembno vplivajo na preobremenjenost 

 kot polovica vseh anketirank. Precej vzgojiteljic (28,6 %) 
tudi za odgovor »pomembno vpliva«. Glede na rezultate lahko reč

gojiteljice zavedajo lastnega vpliva na preobremenjenost, kar 
preobremenjenosti.  

Na podlagi rezultatov hipotezo 5 potrjujemo.  

povezanosti osebnosti vzgojiteljice s preobremenjenostjo nas je zanimalo tudi, kako 
anketirane vzgojiteljice ocenjujejo osebnostne značilnosti, ki vplivajo na delo

H 5.1. Vzgojiteljice, ki so ocenile lastne osebnostne značilnosti kot odlične
utijo preobremenjeno. 

         
V nadaljevanju za osebnostne značilnosti, spretnosti, sposobnosti in druge osebne dejavnike (zdravstveno 

asa idr.) uporabljamo frazo »osebnostne značilnosti«.  
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Graf 13: Ocena anketiranih vzgojiteljic, kakšne so njihove osebnostne

Rezultati, prikazani v grafu 13
osebnostne značilnosti ocenile kot 
ocenila lastno sposobnost prilagajanja (53,3 %), medtem ko je najmanj vzgojitelji
odlično ocenila lastno sposobnost toleriranja negativnih situacij
kako pogosto so preobremenjene z delom vzgojiteljice, ki posamezne osebnostne 
značilnosti ocenile kot odlične. Podatke predstavljamo v tabeli 10. 
 
Tabela 10: Pogostost preobremenjenosti anketiranih vzgo
značilnosti ocenile kot odlične  

 nikoli

f

sposobnosti prilagajanja 5

sposobnost toleriranja 
negativnih situacij 

3

vodenje skupine 5

zdravstveno stanje 5

znanje, potrebno za 
opravljanje dela 

4

sposobnosti, potrebne za 
opravljanje dela 

5

materialne in bivanjske 
razmere 

4

družinske in prijateljske 
vezi 

5

preživljanje prostega časa 4
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: Ocena anketiranih vzgojiteljic, kakšne so njihove osebnostne značilnosti 

Rezultati, prikazani v grafu 13, kažejo, da so anketirane vzgojiteljice v več
ocenile kot odlične ali zelo dobre.  Največ vzgojiteljic 

ocenila lastno sposobnost prilagajanja (53,3 %), medtem ko je najmanj vzgojitelji
ocenila lastno sposobnost toleriranja negativnih situacij (16,3 %). 

kako pogosto so preobremenjene z delom vzgojiteljice, ki posamezne osebnostne 
ilnosti ocenile kot odlične. Podatke predstavljamo v tabeli 10.  

: Pogostost preobremenjenosti anketiranih vzgojiteljic, ki so posamezne osebnostne 
 

nikoli redko občasno  pogosto 

f f % f f % f f % f f % 

5 2,8 20 11,3 57 32,2 58 32,8

3 5,6 7 13,0 13 24,1 19 35,2

5 2,8 20 11,0 58 32,0 67 37,0

5 3,9 18 14,1 43 33,6 43 33,6

4 2,6 19 12,5 53 34,9 53 34,9

5 2,9 20 11,6 56 32,4 62 35,8

4 3,3 15 12,4 44 36,4 39 32,2

5 2,9 22 12,6 64 36,6 54 30,9

4 3,5 19 16,7 41 36,0 34 29,8

52,7 52,1
45,8

38,6 36,4 34,3

16,3

35,3 41,9
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40,7 40,4 41,3
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5,7 7,8

16 18,4 20,2
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ilnosti  

 
v večini  vse naštete 

 vzgojiteljic je kot odlično 
ocenila lastno sposobnost prilagajanja (53,3 %), medtem ko je najmanj vzgojiteljic kot 

(16,3 %). Zanimalo nas je, 
kako pogosto so preobremenjene z delom vzgojiteljice, ki posamezne osebnostne 

posamezne osebnostne 

 zelo pogosto 

 f f % 

32,8 37 20,9 

35,2 12 22,2 

37,0 31 17,1 

33,6 19 14,8 

34,9 23 15,1 

35,8 30 17,3 

32,2 19 15,7 

30,9 30 17,1 

29,8 16 14,0 

16,3

53,3

25,9

3,9

zelo slabo

slabo

dobro

zelo dobro

odlično



 

Iz tabele 10 je razvidno, da so vzgojiteljice v najve
preobremenjenost z delom z ocenama »ob
anketirane vzgojiteljice kljub 
ali pogosto počutijo preobremenjene. 
vzgojiteljice odločile v majhnem deležu, 16,7 % ali manj. 
se večina anketiranih vzgojiteljic (56,9 %) zaveda po
značilnosti s preobremenjenostjo,
značilnosti kot odlične ali zelo dobre (najnižji seštevek 
ki so osebnostne značilnosti ocenile z ocenama
osebnostne značilnosti vzgojiteljic
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 5. 1 zavra
 

8. 5. 2  Vpliv tima na preobremenjenost vzgojiteljic 
 
Tim lahko vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic z razli
postavili hipotezo:  
H 6: Več kot polovica vzgojiteljic je mnenja, da tim 
preobremenjenost vzgojiteljic.
 
Graf 14: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu tima na preobremenjenost vzgojiteljic 

Vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri po njihovem mnenju tim vpliva na 
preobremenjenost vzgojiteljic. Anketiranke so 
numerično ocenjevalno lestvico, pri 
malo vpliva, 3 = nekoliko vpliva, 4 = pomembno vpliva, 5 = zelo 
Največji delež (53,3 %) anketiranih vzgojiteljic (kot je razvid
tim zelo pomembno vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic. 
%) tudi ocenjuje, da tim pomembno vpliva na preobremenjenost. 
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 6 potrjujemo. 
 
Zanimalo nas je tudi, kako anketirane vzgojiteljice ocen
so jih ocenjevale z možnostma »drži« ali »ne drži«, pri 
predvidoma pripomorejo k uspešnem
uspešnega tima smo uvrstili: posameznica se po
za probleme, odnosi v timu so dobri, v timu poteka odli
določena pravila. Med lastnosti
v timu posameznica težko izrazi svoje mnenje, v timu sodelovanje ni cenjeno in v timu ne 
sprejemajo novih članov. Postavili smo hipotezo:
H 6.1: Večina vzgojiteljic, ki je ocenila svoj tim kot zelo dober, se redko ali nikoli ne 
počuti    preobremenjeno. 

ne vpliva; 0,9

zelo pomembno 
vpliva; 53,3
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je razvidno, da so vzgojiteljice v največjem deležu ocenile lastno 
preobremenjenost z delom z ocenama »občasno« in »pogosto«. Podatki torej kažejo, da

jub odličnim osebnostnim spretnostim in sposobnostim ob
utijo preobremenjene. Za oceni »redko« in »nikoli« so se anketirane 

ile v majhnem deležu, 16,7 % ali manj. Na podlagi podatka (graf 12), da 
vzgojiteljic (56,9 %) zaveda povezanosti lastnih osebnostnih 

s preobremenjenostjo, in podatka iz grafa 13, da je večina ocenila osebnostne
ne ali zelo dobre (najnižji seštevek odstotkov anketiranih vzgojiteljic, 

ilnosti ocenile z ocenama 4 in 5 znaša 69,6 %), lahko sklepamo, da 
ilnosti vzgojiteljic niso najpomembnejši dejavnik preobremenjenosti. 

Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 5. 1 zavračamo.  

Vpliv tima na preobremenjenost vzgojiteljic  

Tim lahko vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic z različnimi dejavniki, zato smo 

vzgojiteljic je mnenja, da tim zelo pomembno vpliva na 
ic. 

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu tima na preobremenjenost vzgojiteljic 

zgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri po njihovem mnenju tim vpliva na 
preobremenjenost vzgojiteljic. Anketiranke so imele za oceno na voljo petstopenjsko 

lestvico, pri čemer so vrednosti pomenile: 1 = ne vpliva, 2 = zelo 
malo vpliva, 3 = nekoliko vpliva, 4 = pomembno vpliva, 5 = zelo pomembno 

ji delež (53,3 %) anketiranih vzgojiteljic (kot je razvidno iz grafa 1
vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic. Velik delež vzgojiteljic (33,7 

ocenjuje, da tim pomembno vpliva na preobremenjenost.  
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 6 potrjujemo.  
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v timu posameznica težko izrazi svoje mnenje, v timu sodelovanje ni cenjeno in v timu ne 
lanov. Postavili smo hipotezo: 
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: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu tima na preobremenjenost vzgojiteljic  
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Graf 15: Lastnosti tima, v katerega so 

Podatki iz grafa 15 kažejo, da so se anketirane vzgojiteljice 
svojega tima v večji meri odlo
je za vse lastnosti uspešnega tima odlo
in več). V največjem deležu (87,7 %) ocenjujejo, da se po
skupno iščejo rešitve za nastale probleme (80,4 
odločila manjšina vzgojiteljic (29,8 % in manj). 
odločile za lastnost »v timu ne sprejemamo novih 
 
Zanimalo nas je, kako pogosto so preobremenjene z delom anketirane vzgojiteljice, ki so 
izbrale, da za njihov tim veljajo zna
11.  
 
Tabela 11: Pogostost preobremenjenosti anket
ocenile kot uspešnega 

 

odnosi v našem timu so 
dobri 

počutim se del tima 

v timu poteka odlična 
komunikacija 

v timu so jasno določena 
pravila 

v timu iščemo rešitve za 
probleme 

v timu smo dobro in 
pravočasno obveščeni 

 
Iz tabele 11 je razvidno, da se najve
svoj tim ocenile kot uspešnega, ob
povežemo tudi z rezultatom celotnega vzorca raziskave, saj so anketirane vzgojiteljice v 
največjem deležu ocenile pogostost preobremenjenosti z 
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, v katerega so anketirane vzgojiteljice vključene 

Podatki iz grafa 15 kažejo, da so se anketirane vzgojiteljice pri opredeljevanju lastnosti 
dločile za lastnosti, ki pripomorejo k uspešnemu timu, in sicer se 

je za vse lastnosti uspešnega tima odločila več kot polovica anketiranih vzgojiteljic
jem deležu (87,7 %) ocenjujejo, da se počutijo del tima in da v timu 

ejo rešitve za nastale probleme (80,4 %). Za lastnosti neuspešnega tima
ila manjšina vzgojiteljic (29,8 % in manj). V najmanjšem deležu (13,6 %) so se 
ile za lastnost »v timu ne sprejemamo novih članov«.  

Zanimalo nas je, kako pogosto so preobremenjene z delom anketirane vzgojiteljice, ki so 
izbrale, da za njihov tim veljajo značilnosti uspešnega tima. Rezultate prikazujemo v tabeli 

: Pogostost preobremenjenosti anketiranih vzgojiteljic, ki so tim, v katerega so vklju

nikoli redko občasno  pogosto

f f % f f % f f % f f %

6 2,5 31 12,7 102 41,8 74 30,3

6 2,1 34 11,8 115 39,9 94 32,6

6 3,2 28 14,9 76 40,4 57 30,3

4 2,1 31 16,6 75 40,1 55 29,4

6 2,2 33 12,4 105 38,3 85 31,8

6 2,9 29 14,0 81 39,1 68 32,9

je razvidno, da se največ anketiranih vzgojiteljic (med 38,3 % in 41,8 %), ki so 
svoj tim ocenile kot uspešnega, občasno počuti preobremenjene. Ta rezultat lahko 
povežemo tudi z rezultatom celotnega vzorca raziskave, saj so anketirane vzgojiteljice v 

pogostost preobremenjenosti z delom prav z oceno »ob
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v timu sodelovanje ni cenjeno

v timu ne sprejemamo novih 
članov
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Zanimalo nas je, kako pogosto so preobremenjene z delom anketirane vzgojiteljice, ki so 
ilnosti uspešnega tima. Rezultate prikazujemo v tabeli 
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Na podlagi podatkov hipotezo 6. 1 zavračamo.  
 
Zanimalo nas je tudi, kako pogosto so preobremenjene z delom anketirane vzgojiteljice, ki 
so izbrale, da za njihov tim veljajo značilnosti neuspešnega tima. Rezultate prikazujemo v 
tabeli 12. 
 
Tabela 12: Pogostost preobremenjenosti anketiranih vzgojiteljic, ki so tim, v katerega so vključene, 
ocenile kot neuspešnega 

 nikoli redko občasno  pogosto zelo 
pogosto 

f f % f f % f f % f f % f f % 

vodenje tima je neustrezno 1 1,0 8 8,1 36 36,4 35 35,3 19 19,2 

v timu težko izraziš svoje 
mnenje 

1 1,1 9 9,5 31 32,6 36 37,9 18 18,9 

v timu sodelovanje ni cenjeno 1 1,1 9 9,5 31 32,6 36 37,9 18 18,9 

v timu ne sprejemamo novih 
članov 

1 2,2 2 4,4 17 37,8 13 28,9 12 26,7 

 
Rezultati, prikazani v tabeli 14, kažejo, da se je največji delež anketiranih vzgojiteljic, ki 
tim, v katerega so vključene, ocenjujejo kot neuspešnega, opredelil kot občasno (36,4 % in 
37,8 %) in pogosto (37,9 %) preobremenjene z delom. Število vzgojiteljic, ki so tim ocenile 
kot neuspešnega, je premajhno, da bi lahko primerjali rezultate, a kljub vsemu je opazna 
rahla razlika med skupino vzgojiteljic, ki ocenjujejo tim kot uspešnega, in skupino 
vzgojiteljic, ki ocenjujejo tim kot neuspešnega. Slednje so nekoliko bolj pogosto 
preobremenjene z delom. Na podlagi podatkov iz tabel 13 in 14 bi lahko rekli, da ni vseeno, 
kakšen je tim, v katerega so vzgojiteljice vključene, vendar lastnosti tima niso poglaviten 
razlog za preobremenjenost vzgojiteljic.  
 
 

8. 5. 3  Vpliv organizacije dela in življenja v vrtcu na preobremenjenost vzgojiteljic 
 
Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim 
načrtom, ki ga sprejme svet vrtca. Z letnim delovnim načrtom se določi organizacija in 
obratovalni čas vrtca, programi vrtca, …, razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih in 
drugih delavcev v vrtcu, sodelovanje s starši, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, 
zdravstvenimi in drugimi organizacijami, …, program strokovnega izpopolnjevanja 
delavcev vrtca, program dela strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge 
pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa (Zakon o vrtcih, 2005; 21. člen). 
Organizacija dela in življenja v vrtcu je sestavljena iz mnogih področij, ki skupaj pokrivajo 
vse tisto, kar se v vrtcu »dogaja«. V pričujoči raziskavi smo se osredinili le na nekaj 
dejavnikov organizacije dela in življenja v vrtcu, ki jih predstavljamo v nadaljevanju in 
vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic. Postavili smo hipotezo:  
H 7: Večina vzgojiteljic je mnenja, da organizacija dela in življenja v vrtcu zelo 
pomembno vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic. 
 



 

Graf 16: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu organizacije dela in življenja v vrtcu na 
preobremenjenost vzgojiteljic 

Vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri organizacija dela in ži
njihovem mnenju vpliva na preobremenjenost z delom. 
voljo petstopenjsko numerično
ne vpliva, 2 = zelo malo vpliva, 3 = nekoliko vpliva, 4 = pomem
pomembno vpliva. Največji delež (51,8
16) ocenjuje, da organizacija dela in življenja v vrtcu
preobremenjenost vzgojiteljic.
za odgovor »pomembno vpliva«, in sicer je ta odgovor izbralo 39,8 % vzgojiteljic. 
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 7 potrjujemo. 
 
Zanimalo nas je tudi, kako vzgojiteljice ocenjujejo posamezne segmente organizacije dela 
in življenja v njihovem vrtcu. 
ocenjevalne lestvice, pri kateri so si vre
zaporedju: nikoli, redko, občasno, pogosto, vedno. 
 
Tabela 13: Ocena anketiranih vzgojiteljic o posameznih segmentih organizacije dela in življenja v 
vrtcu v njihovem vrtcu  

 nikoli
f 

manjkajoče 
nadomeščajo študentje 

71 

vodstvo preverja 
preobremenjenost 
zaposlenih 

129

manjkajoče 
nadomeščajo strokovne 
delavke 

7 

vodstvo omogoča 
strokovno rast 

9 

vodenje vrtca je 
učinkovito 

8 

vodstvo jasno predstavi 
lastna pričakovanja 

7 

vodstvo vsako 
posameznico obravnava 
enakopravno 

33 

vodstvo daje točne in 
jasne informacije 

8 

zaposlenim je 
omogočeno koriščenje 
bolniške in dopusta 

3 

ne vpliva; 0,3

zelo pomembno 
vpliva; 51,8
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Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu organizacije dela in življenja v vrtcu na 

Vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri organizacija dela in življenja v vrtcu 
vpliva na preobremenjenost z delom. Anketiranke so imele za oceno na 

numerično ocenjevalno lestvico, pri čemer so vrednosti pomenile: 1 = 
ne vpliva, 2 = zelo malo vpliva, 3 = nekoliko vpliva, 4 = pomembno vpliva, 5 = zelo 

čji delež (51,8 %) anketiranih vzgojiteljic (kot je razvidno iz grafa 
organizacija dela in življenja v vrtcu zelo pomembno vpliva na 

preobremenjenost vzgojiteljic. Anketirane vzgojiteljice so se v velikem deležu odlo
za odgovor »pomembno vpliva«, in sicer je ta odgovor izbralo 39,8 % vzgojiteljic. 
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 7 potrjujemo.  

Zanimalo nas je tudi, kako vzgojiteljice ocenjujejo posamezne segmente organizacije dela 
n življenja v njihovem vrtcu. Odločale so se na podlagi petstopenjske deskriptivne

lestvice, pri kateri so si vrednosti sledile od najnižje do najvišje
zaporedju: nikoli, redko, občasno, pogosto, vedno. Rezultate predstavljamo v ta

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o posameznih segmentih organizacije dela in življenja v 

nikoli redko občasno  pogosto
f % f f % f f % f f %

 21,4 58 17,3 90 27,1 90 27,1

129 38,9 93 28,0 76 22,9 31 9,3

2,1 37 11,1 84 25,3 132 39,8

2,7 26 7,8 90 27,1 125 37,7

2,4 30 9,0 76 22,9 140 42,2

2,1 37 11,1 57 17,2 131 39,5

 9,9 55 16,6 95 28,6 91 27,4

2,4 9 8,7 74 22,3 138 41,6

0,9 6 1,8 24 7,3 106 31,9

ne vpliva; 0,3

zelo malo vpliva; 
0,3

nekoliko vpliva; 7,8

pomembno vpliva; 

%

 

Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu organizacije dela in življenja v vrtcu na 

 
vljenja v vrtcu po 

Anketiranke so imele za oceno na 
emer so vrednosti pomenile: 1 = 

bno vpliva, 5 = zelo 
%) anketiranih vzgojiteljic (kot je razvidno iz grafa 

zelo pomembno vpliva na 
velikem deležu odločile tudi 

za odgovor »pomembno vpliva«, in sicer je ta odgovor izbralo 39,8 % vzgojiteljic.  

Zanimalo nas je tudi, kako vzgojiteljice ocenjujejo posamezne segmente organizacije dela 
deskriptivne 

do najvišje v naslednjem 
ultate predstavljamo v tabeli 13.  

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o posameznih segmentih organizacije dela in življenja v 

pogosto vedno 
f % f f % 

27,1 23 6,9 

9,3 3 0,9 

39,8 72 21,7 

37,7 82 24,7 

42,2 78 23,5 

39,5 100 30,1 

27,4 58 17,5 

41,6 83 25,0 

31,9 193 58,1 

pomembno vpliva; 
39,8
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vodstvo je v pomoč pri 
konfliktih zaposlenih  s 
starši 

10 3,0 19 5,7 59 17,8 114 34,4 130 39,2 

vodstvo omogoča dobre 
delovne pogoje 

4 1,2 13 3,9 84 25,3 144 43,4 87 26,2 

vodstvo ceni delo 
zaposlenih 

7 2,1 17 5,2 85 25,6 117 35,2 106 31,9 

vodstvu je mar za 
zdravje zaposlenih 

16 4,8 32 9,7 88 26,5 98 29,5 89 29,5 

vodstvu je mar za 
počutje zaposlenih na 
delovnem mestu 

20 6,0 41 12,3 96 28,9 104 31,3 71 21,5 

vodstvo upošteva želje 
zaposlenih pri 
oblikovanju urnikov 

34 10,2 45 13,6 106 31,9 94 28,3 53 16,0 

vodstvo spodbuja 
sodelovanje 

10 3,0 31 9,3 76 22,9 112 33,8 103 31,0 

vodstvo nudi pomoč 
zaposlenim 

12 3,6 33 9,9 72 21,7 89 26,8 126 38,0 

vodstvo spodbuja 
komunikacijo 

31 9,3 58 17,5 89 26,8 86 25,9 68 20,5 

vodstvo pohvali in 
nagrajuje 

14 4,1 38 11,4 82 24,7 85 25,6 113 34,0 

vodstvo nudi podporo pri 
delu 

13 3,9 30 9,0 85 25,6 98 29,6 106 31,9 

 
Kot je razvidno iz tabele 13, so anketirane vzgojiteljice posamezne segmente organizacije 
dela in življenja v vrtcu ocenjevale zelo različno. Več kot polovica anketiranih se je le pri 
segmentu »zaposlenim je omogočeno koriščenje bolniške odsotnosti in dopusta« odločila 
za odgovor »vedno« (58,1 %). Za odgovor »vedno« so se v največjem deležu opredelile 
tudi pri postavkah: vodstvo je v pomoč pri konfliktih zaposlenih s starši (39,2 %), vodstvo 
nudi pomoč zaposlenim (38,0 %), vodstvo pohvali in nagrajuje (34,0 %), vodstvo nudi 
podporo pri delu (31,9 %) in vodstvu je mar za zdravje zaposlenih (29,5 %). Zanimiv je 
podatek, da je največ, kar 38,9 %, anketiranih vzgojiteljic pri postavki »vodstvo preverja 
preobremenjenost zaposlenih« izbralo oceno »nikoli«.  
 
Glede na razpršenost rezultatov pri posameznih postavkah, zbranih rezultatov ne moremo 
povezati z ugotovitvami drugih raziskav. Na tem mestu ugotavljamo tudi, da bi bil za 
raziskovanje in globlje razumevanje področja organizacije dela in življenja v vrtcu 
ustreznejši drugačen raziskovalni pristop.  
 
 

8. 5. 4  Vpliv širšega okolja na preobremenjenost vzgojiteljic  
 
V tem sklopu smo različne dejavnike, ki vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic in imajo 
nanje vzgojiteljice, tim strokovnih delavk ali vodstvo vrtca zelo majhen vpliv, združili pod 
pojmom »širše okolje«. Arnšek (2011) med dejavniki širšega okolja, ki lahko posredno 
vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic, izpostavlja predvsem zaposljivost, plačo, 
možnosti napredovanja in upoštevanje pravic vzgojiteljic ter status poklica v družbi. V naši 
raziskavi smo dodali še normative in avtonomnost vzgojiteljice. Postavili smo hipotezo: 
H 8: Večina vzgojiteljic je mnenja, da širše okolje zelo pomembno vpliva na 
preobremenjenost vzgojiteljic. 
 



 

Graf 17: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu širšega okolja na preobremenjenost vzgojiteljic 

 
Vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri po njihovem mnenju širše okolje vpliva na 
njihovo preobremenjenost z delom. Anketiranke so imele za oce
numerično lestvico, pri čemer so vrednosti pomenile: 1 = ne vpliva, 2 = zelo malo vpliva, 3 
= nekoliko vpliva, 4 = pomembno vpliva, 5 = zelo pomembno vpliva. Najve
%) anketiranih vzgojiteljic (kot je razvidno iz grafa 17) je izbralo oceno 4 (p
vpliva) in nato »nekoliko vpliva« (33,4 %). 
odločil manjši delež anketiranih vzgojiteljic, in sicer 22,3 %. Rezultati kažejo, da so 
vzgojiteljice zelo različno odgovarjale na to vprašanje, saj noben
prevladuje, kar lahko povežemo z razli
okolje«.  
Hipotezo 8 na podlagi zbranih podatkov zavra
 
Zanimalo nas je tudi, kako anketirane vzgojiteljice ocenjujejo dejavnike širšega okolja. Za 
oceno so imele na voljo petstopenjsko 
1 = zelo slabo, 2 = slabo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro in 5 = odli
 
Tabela 14: Ocena anketiranih vzgojiteljic o dejavnikih širšega okolja, ki lahko vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljic 

 zelo slabo
f 

plačilo za delo 61

možnosti za napredovanje 35

sloves poklica 54

normativi 74

upoštevanje pravic 
zaposlenih  

34

možnost zaposljivosti 73

stopnja avtonomije 
vzgojiteljice 

8 

 
Tabela 15: Povprečna ocena posameznih dejavnikov širšega okolja

 

plačilo za delo 

možnosti za napredovanje 

sloves poklica 

normativi 

upoštevanje pravic zaposlenih 

možnost zaposljivosti 

stopnja avtonomije vzgojiteljice

 

pomembno vpliva; 
34

zelo pomembno 
vpliva; 22,3

63 

h vzgojiteljic o vplivu širšega okolja na preobremenjenost vzgojiteljic 

Vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri po njihovem mnenju širše okolje vpliva na 
njihovo preobremenjenost z delom. Anketiranke so imele za oceno na voljo petstopenjsko 

emer so vrednosti pomenile: 1 = ne vpliva, 2 = zelo malo vpliva, 3 
= nekoliko vpliva, 4 = pomembno vpliva, 5 = zelo pomembno vpliva. Najve
%) anketiranih vzgojiteljic (kot je razvidno iz grafa 17) je izbralo oceno 4 (p

in nato »nekoliko vpliva« (33,4 %). Za odgovor »zelo pomembno vpliva« se je 
il manjši delež anketiranih vzgojiteljic, in sicer 22,3 %. Rezultati kažejo, da so 

no odgovarjale na to vprašanje, saj nobena ocena bi
prevladuje, kar lahko povežemo z različnostjo dejavnikov, ki smo jih uvrstili v sklop »širše 

Hipotezo 8 na podlagi zbranih podatkov zavračamo.  

Zanimalo nas je tudi, kako anketirane vzgojiteljice ocenjujejo dejavnike širšega okolja. Za 
petstopenjsko numerično lestvico, pri čemer so vrednosti pomenile: 

1 = zelo slabo, 2 = slabo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro in 5 = odlično.  

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o dejavnikih širšega okolja, ki lahko vplivajo na 

zelo slabo slabo dobro zelo dobro
 f % f f % f f % f f %

61 18,4 59 17,8 129 38,9 67 20,1

35 10,5 71 21,5 106 31,9 83 25,0

54 16,3 99 29,8 123 37,0 43 13,0

74 22,3 105 31,6 123 37,0 27 8,2

34 10,2 98 29,5 139 41,9 52 15,7

73 22,0 107 32,2 122 36,8 24 7,2

 2,4 50 15,1 125 37,7 112 33,7

ocena posameznih dejavnikov širšega okolja med anketiranimi vzgojiteljicami

povprečje st. odklon 

2,75 1,118 

3,05 1,155 

2,58 1,032 

2,34 0,943 

upoštevanje pravic zaposlenih  2,71 0,943 

2,35 0,960 

stopnja avtonomije vzgojiteljice 3,36 0,950 

ne vpliva; 1,8 zelo malo vpliva; 
8,4

nekoliko vpliva; 
33,4

pomembno vpliva; 

zelo pomembno 

%

 

h vzgojiteljic o vplivu širšega okolja na preobremenjenost vzgojiteljic  

 

Vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri po njihovem mnenju širše okolje vpliva na 
no na voljo petstopenjsko 

emer so vrednosti pomenile: 1 = ne vpliva, 2 = zelo malo vpliva, 3 
= nekoliko vpliva, 4 = pomembno vpliva, 5 = zelo pomembno vpliva. Največji delež (34 
%) anketiranih vzgojiteljic (kot je razvidno iz grafa 17) je izbralo oceno 4 (pomembno 

Za odgovor »zelo pomembno vpliva« se je 
il manjši delež anketiranih vzgojiteljic, in sicer 22,3 %. Rezultati kažejo, da so 

bistveno ne 
nostjo dejavnikov, ki smo jih uvrstili v sklop »širše 

Zanimalo nas je tudi, kako anketirane vzgojiteljice ocenjujejo dejavnike širšega okolja. Za 
emer so vrednosti pomenile: 

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o dejavnikih širšega okolja, ki lahko vplivajo na 

zelo dobro odlično 
f % f f % 

20,1 16 4,8 

25,0 37 11,1 

13,0 13 3,9 

8,2 3 0,9 

15,7 9 2,7 

7,2 6 1,8 

33,7 37 11,1 

med anketiranimi vzgojiteljicami 

nekoliko vpliva; 
33,4



 

Vzgojiteljice so pri vseh dejavnikih širšega okolja, kot je razvidno iz tabele 16
deležu izbrale oceno 3 (dobro). 
dejavnik širšega okolja in podatki kažejo, da so v povpre
najbolje ocenile stopnjo avtonomije vzgojiteljice, in sicer povpre
so ocenile normative, predpisane za vrtec, in sicer povpre
so lahko pomemben dejavnik, ki pripomore k preobremenjenosti vzgojiteljic. Eden izmed 
omenjenih normativov je število otrok, vpisanih v posamezen oddelek
obdobje je predpisan normativ 12 otrok, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za 
kombiniran oddelek 17 otrok, pri 
Računsko sodišče Republike Slovenije (
oddelkih za dva otroka postala že kar praksa, ne zgolj izjema
priporoča razmislek o ustreznosti omogo
podatki, ki smo jih v pričujoč
sodišča Republike Slovenije. Ob enem ugotavljamo, da g
področju predšolske vzgoje veliko in lahko na preobremenjenost vzgojiteljic vplivajo na 
različne načine, bi bilo to podro
 
 

8. 6  Vpliv delovnih nalog in pogojev dela na preobremenjenost vzgojiteljic 
 

8. 6. 1 Vpliv delovnih nalog na preobremenjenost
 
Zanimalo nas je, kako anketirane vzgojiteljice ocenjujejo povezanost delovnih nalog s 
preobremenjenostjo. Postavili smo hipotezo:
H 9: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da delovne naloge zelo pomembno vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljice.
 
Graf 18: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu delovnih nalog na preobremenjenost 

 
Vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri 
preobremenjenost vzgojiteljic. Za oceno so imele na voljo petstopenjsko 
ocenjevalno lestvico, pri čemer vrednosti pomenijo: 1= ne vplivajo, 2 = zelo malo vplivajo, 
3 = nekoliko vplivajo, 4 = pomembno vplivajo in 5 = zelo pomembno vplivajo. 
anketiranih vzgojiteljic (39,2 %)
preobremenjenost. Velik delež vzgojiteljic 
vplivajo na preobremenjenost.
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 9 zavra
 
Vzgojiteljice smo povprašali tudi, kako 
in kolikšen je obseg njihovih delovnih nalog. Rezu

ne vplivajo; 1,8

zelo pomembno 
vplivajo; 39,2
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Vzgojiteljice so pri vseh dejavnikih širšega okolja, kot je razvidno iz tabele 16
deležu izbrale oceno 3 (dobro). V tabeli 17 smo prikazali še povprečno oceno za posamezen 
dejavnik širšega okolja in podatki kažejo, da so v povprečju anketirane vzgojiteljice 
najbolje ocenile stopnjo avtonomije vzgojiteljice, in sicer povprečje znaša 3,36. Najslabše 

, predpisane za vrtec, in sicer povprečje znaša 2,34. N
pomemben dejavnik, ki pripomore k preobremenjenosti vzgojiteljic. Eden izmed 

omenjenih normativov je število otrok, vpisanih v posamezen oddelek ‒ za prvo starostno 
predpisan normativ 12 otrok, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za 

otrok, pri čemer se lahko število poveča za največ dva otroka. 
e Republike Slovenije (2010) ugotavlja, da je povečanje števila otrok v 

dva otroka postala že kar praksa, ne zgolj izjema, in ministrstvu za šolstvo 
a razmislek o ustreznosti omogočanja t. i. fleksibilnega normativa.

čujoči raziskavi pridobili, se strinjamo s priporočilom Ra
a Republike Slovenije. Ob enem ugotavljamo, da glede na to, da je normativov na 

veliko in lahko na preobremenjenost vzgojiteljic vplivajo na 
ine, bi bilo to področje potrebno poglobljeno raziskati v samostojn

Vpliv delovnih nalog in pogojev dela na preobremenjenost vzgojiteljic 

8. 6. 1 Vpliv delovnih nalog na preobremenjenost vzgojiteljic  

Zanimalo nas je, kako anketirane vzgojiteljice ocenjujejo povezanost delovnih nalog s 
nostjo. Postavili smo hipotezo: 

ina vzgojiteljic ocenjuje, da delovne naloge zelo pomembno vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljice. 

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu delovnih nalog na preobremenjenost 

Vzgojiteljice smo vprašali, v kolikšni meri po njihovem mnenju delovne naloge vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljic. Za oceno so imele na voljo petstopenjsko numeri

čemer vrednosti pomenijo: 1= ne vplivajo, 2 = zelo malo vplivajo, 
3 = nekoliko vplivajo, 4 = pomembno vplivajo in 5 = zelo pomembno vplivajo. 
anketiranih vzgojiteljic (39,2 %) ocenjuje, da delovne naloge zelo pomembno vplivajo na 

ost. Velik delež vzgojiteljic tudi ocenjuje, da delovne naloge pomembno 
vplivajo na preobremenjenost. 

h podatkov hipotezo 9 zavračamo.  

Vzgojiteljice smo povprašali tudi, kako zahtevno je po njihovem mnenju delo vzgojiteljice 
in kolikšen je obseg njihovih delovnih nalog. Rezultate predstavljamo v tabelah 16 in 17

ne vplivajo; 1,8 zelo malo vplivajo; 
2,7

nekoliko vplivajo; 
19

pomembno 
vplivajo; 37,3

%

 

Vzgojiteljice so pri vseh dejavnikih širšega okolja, kot je razvidno iz tabele 16, v največjem 
no oceno za posamezen 

ju anketirane vzgojiteljice 
je znaša 3,36. Najslabše 

Normativi za vrtce 
pomemben dejavnik, ki pripomore k preobremenjenosti vzgojiteljic. Eden izmed 

za prvo starostno 
predpisan normativ 12 otrok, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za 

a za največ dva otroka. 
anje števila otrok v 

ministrstvu za šolstvo 
i. fleksibilnega normativa. V povezavi s 

čilom Računskega 
a je normativov na 

veliko in lahko na preobremenjenost vzgojiteljic vplivajo na 
je potrebno poglobljeno raziskati v samostojni raziskavi.  

Vpliv delovnih nalog in pogojev dela na preobremenjenost vzgojiteljic  

Zanimalo nas je, kako anketirane vzgojiteljice ocenjujejo povezanost delovnih nalog s 

ina vzgojiteljic ocenjuje, da delovne naloge zelo pomembno vplivajo na 

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu delovnih nalog na preobremenjenost vzgojiteljic 

 

delovne naloge vplivajo na 
numerično 

emer vrednosti pomenijo: 1= ne vplivajo, 2 = zelo malo vplivajo, 
3 = nekoliko vplivajo, 4 = pomembno vplivajo in 5 = zelo pomembno vplivajo. Največ 

ocenjuje, da delovne naloge zelo pomembno vplivajo na 
ocenjuje, da delovne naloge pomembno 

zahtevno je po njihovem mnenju delo vzgojiteljice 
ltate predstavljamo v tabelah 16 in 17. 

nekoliko vplivajo; 
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Tabela 16: Ocena anketiranih vzgojiteljic o 
zahtevnosti njihovega dela  

 f f % 

nezahtevno 2 0,6 

srednje zahtevno 44 13,3 

zelo zahtevno 286 86,1 

 

Tabela 17: Ocena anketiranih vzgojiteljic o 
obsegu njihovih delovnih nalog 

 f f % 

nalog je premalo 1 0,3 

nalog je ravno prav 144 43,4 

nalog je preveč 187 56,3 

 
Večina anketiranih vzgojiteljic je izmed ponujenih možnosti izbrala, da je njihovo delo zelo 
zahtevno (86,1 %) in da je delovnih nalog po njihovem mnenju preveč (56,3 %). Podatki 
nam povedo, da se anketirane vzgojiteljice zavedajo zahtevnosti dela in odgovornosti pri 
svojem poklicu. Zanimalo nas je tudi, kako pogosto imajo delovne obveznosti še po 
službenem času ter zakaj in kako pogosto opravljajo delo še doma. Rezultate prikazujemo v 
tabelah 18, 19 in 20.  
 
Tabela 18: Pogostost delovnih obveznosti anketiranih vzgojiteljic v popoldanskem času 

 f f % 

enkrat mesečno 27 8,1 

dva do trikrat mesečno 157 47,3 
enkrat tedensko 84 25,3 

dvakrat tedensko 43 13,0 

trikrat tedensko 6 1,8 

štirikrat tedensko 2 0,6 

vsak dan 2 0,6 
drugo  11 3,3 

 

Tabela 19: Pogostost dela doma anketiranih vzgojiteljic 

 f f % 

nikoli 2 0,6 

enkrat mesečno 27 8,1 

dva do trikrat mesečno 30 9,0 

enkrat tedensko 54 16,3 

dva do trikrat tedensko 64 19,3 

štirikrat tedensko 43 13,0 

vsak dan 107 32,2 

 
Tabela 20: Razlogi anketiranih vzgojiteljic za delo doma 

 f f % 

za opravljanje vseh nalog potrebujem več časa kot druge 11 3,3 

doma si delovno okolje pripravim bolj ustrezno, kot ga imam v službi 126 38,0 

delovnih nalog je preveč in jih v celoti ne uspem opraviti v službi 163 49,1 

drugo 49 14,8 

 
Skoraj polovica anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da imajo delovne obveznosti v 
popoldanskem času dva do trikrat mesečno (47,3 %), dobra četrtina pa enkrat tedensko 
(25,3 %). Za ugotavljanje povezanosti preobremenjenosti s popoldanskimi dejavnostmi bi 
morali to področje podrobneje proučiti, in sicer bi morali pridobiti podatke tudi o tem, 
koliko časa trajajo popoldanske dejavnosti, ob katerih urah se pričenjajo ter kakšno 
možnost imajo zaposlene, da po koncu službe zapustijo delovno mesto in se nanj vrnejo na 
popoldansko dejavnost (oz. v kolikšni meri ostajajo na delovnem mestu, ko »čakajo« na 
popoldansko dejavnost). Tudi za proučevanje povezanosti dela doma s preobremenjenostjo 
vzgojiteljic bi potrebovali dodatne podatke, so pa anketirane vzgojiteljice v največjem 
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deležu ocenile, da po službi delo opravljajo še doma (32,2 %) vsak dan. V največjem 
deležu kot razlog za opravljanje delovnih nalog doma navajajo, da je delovnih nalog preveč 
in jih v celoti ne uspejo opraviti v službi (49,1 %). Velik odstotek anketiranih vzgojiteljic je 
izbralo tudi možnost »drugo« (14,8 %), kjer so kot razloge za opravljanje dela doma 
navedle: 

‒ na delo se pripravljam doma zaradi nižjega števila ur dnevno prisotnosti v vrtcu (6 ur, 
6,5 ur ali 7 ur) (22), 
‒ v vrtcu so neustrezni pogoji za delo (11), 
‒ na voljo imam premalo časa za pripravo na delo (5), 
‒ doma iščem ideje, preizkušam nove stvari (3), 
‒ doma pripravljam material (3), 
‒ obiski drugih institucij (knjižnica) (2), 
‒ pisanje vsakodnevnih priprav (2), 
‒ želim dobro opraviti svoje delo (1). 

 
Največ vzgojiteljic (22) je kot razlog za delo doma po službenih obveznostih navedlo, da 
jim to velevajo določila vrtca, in sicer so na delovnem mestu prisotne manj kot 40 ur 
tedensko (po navedbah vzgojiteljic so na delovnem mestu prisotne med 30 in 37,5 ur) in 
zato pripravo na delo izvajajo doma. Kje se izvaja priprava na delo (posredno delo), ni 
enotno predpisano za celo Slovenijo, predpis zgolj narekuje, da vzgojiteljice tedensko 
opravijo 30 ur neposrednega dela z otroki v oddelku (Zakon o vrtcih, 2005). V tem primeru 
torej ne gre za dodatno delo doma, temveč za delo v okviru delovne obveznosti 40 ur 
tedensko. Na drugem mestu pa je dejavnik »neustrezni pogoji za delo«, ki ga je navedlo 11 
anketiranih vzgojiteljic. Neustrezne pogoje za delo povezujejo z različnimi dejavniki, kot so 
hrup, neustrezni prostori, pomanjkanje ustreznih prostorov za pripravo na delo, 
pomanjkanje računalnikov in drugi moteči dejavniki, ki povzročajo nezbranost pri delu. 
Kako anketirane vzgojiteljice ocenjujejo pogoje za delo, predstavljamo v nadaljevanju.  
 
Kakšne in katere delovne naloge so zahtevane od vzgojiteljic ter kakšen je obseg delovnih 
nalog, je odvisno od posameznega vrtca, kar ugotavljamo tudi z zbranimi podatki s fokusno 
skupino. Sogovornica 2 izpostavlja, da so v vrtcu prisotne 7 ur in imajo zelo malo 
popoldanskih obveznosti. Med obvezne se štejeta dva roditeljska sestanka za starše, 
mesečne pogovorne ure s starši in enkrat letno pedagoška konferenca. Izobraževanje za 
strokovne delavce je izvedeno enkrat do dvakrat letno, vsebino lahko predlagajo zaposleni. 
Sogovornice 1, 3 in 4 poročajo, da je popoldanskih službenih obveznosti zelo veliko, v 
povprečju jih imajo več kot enkrat tedensko. Sogovornica 3 izpostavlja, da je po zamenjavi 
vodstva manj obremenjena, in sicer je bila pred tem dva do trikrat tedensko prisotna v vrtcu 
še v popoldanskem času. Sedaj so določeni sestanki organizirani v jutranjem času, pred 
začetkom službe. Sogovornica 4 navaja, da so bila včasih (»leta nazaj«) izobraževanja 
organizirana v dopoldanskem času in so koristile študijski dopust, ki ga sedaj na tak način 
ni več. Popoldanskih obveznosti je bilo zelo malo. Sogovornice v fokusni skupini se 
strinjajo, da popoldanske dejavnosti pomembno posegajo v zasebno življenje vzgojiteljic. V 
povezavi s tem sogovornica 1 ugotavlja, da se sedaj, ko še nima otrok, lahko udeležuje 
popoldanskih sestankov, aktivov, izobraževanj in drugih dejavnosti (roditeljski sestanki, 
pogovorne ure, delavnice s starši ipd.), a si ne predstavlja, kako se jih bo v prihodnosti, oz. 
kako bo organizirala varstvo za otroka, ko ga bo imela. Sogovornica 4 poudarja, da vse 
vzgojiteljice, ki se na delo vozijo iz oddaljenih krajev in imajo lastne otroke, po službi 
ostanejo v vrtcu tudi v času »čakanja na popoldanske dejavnosti«. V tem primeru so v 
službi prisotne po 12, 13 ur, kar je po njenem mnenju nesprejemljivo in zelo 
obremenjujoče. S tem se strinja tudi sogovornica 3.  
 



 

Pogoji dela 
 
Molan (2012) pogoje dela razdeli v tri skupine, in sicer na ekološke (vezane na okolje, v 
katerem se delo opravlja), tehnološke (vezane na uporabo tehnologije) in organizacijske 
(vezane na organizacijo, v kateri delo poteka). V raziskavi smo se osred
ekološke in tehnološke, t. j. na prostore v vrtcu, opremljenost vrtca, pripomo
ter na materiale, potrebne za delo. Postavili smo hipotezo:
H 10: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da pogoji dela zelo pomembno vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljice.
 
Graf 19: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu pogojev dela na preobremenjenost vzgojiteljic 

 
Iz grafa 19 lahko razberemo, da je najve
pogoji dela pomembno vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic. Na drugem mestu so 
izbrale odgovor »zelo pomembno vplivajo« (35,5 %). 
Na podlagi podatkov hipotezo 10
 
Za boljši vpogled v povezanost med preobremenjenostjo vzgojiteljic in pogoji dela smo 
vzgojiteljice prosili, da podajo mnenje o posameznih pogojih dela v 
smo štiri trditve, ki so jih ocenile
21.   
 
Tabela 21: Mnenje anketiranih vzgojiteljic o posameznih pogojih za opravljanje dela
vrtcu 

 

prostori so ustrezno veliki 

prostori so primerno opremljeni

pripomočki in naprave so ustrezni in ve

materialov je dovolj in jih ob naro

 
Več kot polovica anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da prostori v vrtcu niso ustrezno veliki 
(53,6 %) ter da so neustrezno opremljeni (55,1 %). 
ustrezne pripomočke in naprave, ki ve
dovolj materialov, ki jih ob naro
vzgojiteljic o ustrezni velikosti prostorov v vrtcu nam ne pove, ali je velikost prostorov 
skladna z normativi ali ne. Pravilnik o normativih in minimalnih te
prostor in opremo vrtca (2000
3 m2 notranje igralne površine, vendar lahko po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehni

zelo pomembno 
vplivajo; 35,5
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a razdeli v tri skupine, in sicer na ekološke (vezane na okolje, v 
katerem se delo opravlja), tehnološke (vezane na uporabo tehnologije) in organizacijske 

organizacijo, v kateri delo poteka). V raziskavi smo se osredotoč
na prostore v vrtcu, opremljenost vrtca, pripomo

ter na materiale, potrebne za delo. Postavili smo hipotezo: 
ina vzgojiteljic ocenjuje, da pogoji dela zelo pomembno vplivajo na 

preobremenjenost vzgojiteljice. 

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu pogojev dela na preobremenjenost vzgojiteljic 

Iz grafa 19 lahko razberemo, da je največji delež anketiranih vzgojiteljic (39,2 %) ocenil, da 
pogoji dela pomembno vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic. Na drugem mestu so 
izbrale odgovor »zelo pomembno vplivajo« (35,5 %).  

zo 10 zavračamo.  

Za boljši vpogled v povezanost med preobremenjenostjo vzgojiteljic in pogoji dela smo 
vzgojiteljice prosili, da podajo mnenje o posameznih pogojih dela v svojem

ocenile z »drži« ali »ne drži«. Rezultate predstavljamo v tabeli 

anketiranih vzgojiteljic o posameznih pogojih za opravljanje dela

 drži 

f f % f

154 46,4 178

merno opremljeni 149 44,9 183

ki in naprave so ustrezni in večinoma delujejo 168 50,6 164

ob naročilu pravočasno dobimo 183 55,1 149

 kot polovica anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da prostori v vrtcu niso ustrezno veliki 
(53,6 %) ter da so neustrezno opremljeni (55,1 %). Ocenjujejo tudi, da imajo na voljo 

ke in naprave, ki večinoma delujejo (50,6 %), prav tako jim 
dovolj materialov, ki jih ob naročilu pravočasno prejmejo (55,1 %). Ocena anketiranih 
vzgojiteljic o ustrezni velikosti prostorov v vrtcu nam ne pove, ali je velikost prostorov 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
(2000:19. člen) določa, da mora vrtec zagotoviti na otroka najmanj 

notranje igralne površine, vendar lahko po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (201

ne vplivajo; 1,5
zelo malo vplivajo; 

3,6
nekoliko vplivajo; 

20,2

pomembno 
vplivajo; 39,2

%

a razdeli v tri skupine, in sicer na ekološke (vezane na okolje, v 
katerem se delo opravlja), tehnološke (vezane na uporabo tehnologije) in organizacijske 

otočili predvsem na 
na prostore v vrtcu, opremljenost vrtca, pripomočke in naprave 

ina vzgojiteljic ocenjuje, da pogoji dela zelo pomembno vplivajo na 

: Ocena anketiranih vzgojiteljic o vplivu pogojev dela na preobremenjenost vzgojiteljic  

 

ji delež anketiranih vzgojiteljic (39,2 %) ocenil, da 
pogoji dela pomembno vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic. Na drugem mestu so 

Za boljši vpogled v povezanost med preobremenjenostjo vzgojiteljic in pogoji dela smo 
svojem vrtcu. Navedli 

ultate predstavljamo v tabeli 

anketiranih vzgojiteljic o posameznih pogojih za opravljanje dela v njihovem 

ne drži 

f f % 

178 53,6 

183 55,1 
164 49,4 

149 44,9 

 kot polovica anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da prostori v vrtcu niso ustrezno veliki 
cenjujejo tudi, da imajo na voljo 

inoma delujejo (50,6 %), prav tako jim je na voljo 
Ocena anketiranih 

vzgojiteljic o ustrezni velikosti prostorov v vrtcu nam ne pove, ali je velikost prostorov 
nih pogojih za 

, da mora vrtec zagotoviti na otroka najmanj 
notranje igralne površine, vendar lahko po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah 

in opremo vrtca (2017) 

nekoliko vplivajo; 
20,2



 

občina sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, pri 
starostnega obdobja na otroka 
starostnega obdobja. Sklep se 
sprejetja večjega števila otrok v vrtec, ki bi jih zaradi pomanjkanja prostora sicer morali 
odkloniti. Pri tem moramo omeniti, da je »igralna površina« ves prostor, ki je namenjen 
vzgojnim dejavnostim, t.j. igralnice
zavzemajo omare, mize, previjaln
vrtcu zelo majhni, to od vzgojiteljice zahteva dodatno delo, in sicer iskanje rešitev za 
prostorsko stisko in dnevno ve
dejavnosti, priprava prostora za po
prostorski in drugi normativi29

 
 

8. 7  Posledice preobremenjenosti vzgojiteljic 
 
Posledice preobremenjenosti vzgojiteljic se lahko kažejo na razli
pri vzgojiteljici, vrtcu kot tudi širše
proračun ipd.). Pri sami vzgojiteljici se lahk
psihičnem in fizičnem zdravju
H 11: Posledice preobremenjenosti se
pri njihovem neposrednem delu z otroki.
 
Graf 20: Področja, na katerih se odraža preobremenjenost anketiranih vzgojiteljic 

 

Vzgojiteljice smo vprašali, na katerem podro
preobremenjenost z delom. Izbirale so med tremi možnostmi, in sic
neposredno delo z otroki in celotno delo (v ta dejavnik smo umestili tako neposredno delo z 
otroki kot tudi posredno delo, t.j. priprava na delo, dodatne naloge za nemoteno delovanje 
vrtca in druge naloge (organizacija in izvedba sode
priprava in izvedba prireditev ipd.)
grafa 20, je izbrala možnost »celotno delo«
ocenjuje tudi, da se posledice pr
(38,6 %), kar lahko pomeni slabše psihofizi
obveznosti z zasebnim življenjem (
za druge dejavnosti, npr. prosti 
poročata James in Casey (2005)
odločile za dejavnik »neposredno delo z otroki« (11,2 %).
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 11
 

                                                
29 O t.i. fleksibilnem normativu glede števila otrok na oddelek pišemo že v poglavju 8. 5. 4, ko govorimo o 
vplivu širšega okolja na preobremenjenost vzgojiteljic. 

zasebno življenje ; 
38,6
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ina sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, pri čemer le-ta za otroke prvega 
na otroka ne sme biti manjša od 1,75 m2 in 2,6 m2 za otroke druge
Sklep se lahko sprejme le za obdobje dveh let, in sicer z namenom 

jega števila otrok v vrtec, ki bi jih zaradi pomanjkanja prostora sicer morali 
odkloniti. Pri tem moramo omeniti, da je »igralna površina« ves prostor, ki je namenjen 

.j. igralnice, telovadnica itd. in v igralnici določen del prostora 
zavzemajo omare, mize, previjalne mize in podobno pohištvo. V primeru, da so prostori v 

od vzgojiteljice zahteva dodatno delo, in sicer iskanje rešitev za 
vno večkratno reorganizacijo prostora (priprava prostora za 

dejavnosti, priprava prostora za počitek ipd.). Na tem mestu zopet ugotavljamo, da lahko 
29 pomembno vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic.  

bremenjenosti vzgojiteljic  

Posledice preobremenjenosti vzgojiteljic se lahko kažejo na različnih ravneh
pri vzgojiteljici, vrtcu kot tudi širše (kakovost predšolske vzgoje v Sloveniji, državni 

Pri sami vzgojiteljici se lahko posledice preobremenjenosti kažejo tako na 
nem zdravju kot tudi na samem delu, zato smo postavili hipotezo:

: Posledice preobremenjenosti se po mnenju večine vzgojiteljic odražajo predvsem 
neposrednem delu z otroki. 

ja, na katerih se odraža preobremenjenost anketiranih vzgojiteljic 

Vzgojiteljice smo vprašali, na katerem področju se v največji meri izraža njihova 
preobremenjenost z delom. Izbirale so med tremi možnostmi, in sicer zasebno življenje, 
neposredno delo z otroki in celotno delo (v ta dejavnik smo umestili tako neposredno delo z 
otroki kot tudi posredno delo, t.j. priprava na delo, dodatne naloge za nemoteno delovanje 
vrtca in druge naloge (organizacija in izvedba sodelovanja s starši, sodelovanje v projektih, 
priprava in izvedba prireditev ipd.)). Večina anketiranih vzgojiteljic, kot je razvidno iz 

je izbrala možnost »celotno delo« (50,3 %). Velik odstotek vzgojiteljic medtem
ocenjuje tudi, da se posledice preobremenjenosti odražajo na njihovem zasebnem življenju 

slabše psihofizično zdravje, oteženo usklajevanje službenih 
obveznosti z zasebnim življenjem (o čemer poroča OECD (2016)) in pri pomanjkanju
za druge dejavnosti, npr. prosti čas, preživljanje časa z družino in prijatelji ipd. (

2005)). V najmanjšem deležu pa so se anketirane vzgojiteljice 
ile za dejavnik »neposredno delo z otroki« (11,2 %). 

zbranih podatkov hipotezo 11 zavračamo.   

         
O t.i. fleksibilnem normativu glede števila otrok na oddelek pišemo že v poglavju 8. 5. 4, ko govorimo o 

vplivu širšega okolja na preobremenjenost vzgojiteljic.  
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Zanimalo nas je tudi, katere posledice preobremenjenosti doživljajo anketirane 
vzgojiteljice. Izbirale so med devetimi ponujenimi odgovori, drugačen odgovor so lahko 
navedle tudi pri odgovoru »drugo«. Rezultate predstavljamo v tabeli 22.   
 
Tabela 22: Posledice preobremenjenosti anketiranih vzgojiteljic 

 f f % 

dejavniki ne vplivajo v tolikšni meri, da bi se odražali v mojem fizičnem ali 
psihičnem stanju 

87 26,2 

pogosto imam zdravstvene težave 46 13,9 

po službi sem zelo utrujena 232 69,9 

nisem zadovoljna s svojim delom v vrtcu 43 13,0 

nimam motivacije za delo 39 11,7 

upadla je moja kreativnost, ustvarjalnost 94 28,3 

pogosto sem pod stresom 149 44,9 

pogosto se počutim neuspešno 67 20,2 

pogosto razmišljam o opustitvi poklica vzgojiteljice 46 13,9 

drugo 15 4,5 

 
Največji delež anketiranih vzgojiteljic (69,9 %) se je opredelil za posledico 
preobremenjenosti »po službi sem zelo utrujena«. Ta podatek lahko povežemo z 
ugotovitvami Maslach in Leiter (2002), da je ena izmed ključnih posledic 
preobremenjenosti prav psihična in fizična izčrpanost. Na drugem mestu po pogostosti 
izbire anketiranih vzgojiteljic pa je dejavnik »pogosto sem pod stresom«, zanj se je odločilo 
44,9 % vzgojiteljic. Tudi ta podatek lahko povežemo z raziskavami različnih avtorjev. 
Fengler (2007) in Arnšek (2011) npr. poudarjata, da je stres eden izmed najpogostejših 
posledic preobremenjenosti, ki lahko vodi v izgorevanje in v težnjo po opustitvi poklica. V 
naši raziskavi o opustitvi poklica razmišlja 13,9 % anketiranih vzgojiteljic.  
 
 

8. 8  Ukrepi za zniževanje preobremenjenosti vzgojiteljic  
 
Za zniževanje preobremenjenosti vzgojiteljic je zagotovo zelo pomembno, da v tem 
procesu sodeluje celoten vrtec; od posameznih vzgojiteljic, tima vzgojiteljic, vodstvenih 
delavcev (vodij posameznih enot, pomočnic ravnateljic), drugih strokovnih delavk (npr. 
svetovalne službe) do ravnateljice vrtca. Postavili smo hipotezo:  
H 12: Večina vzgojiteljic ocenjuje, da vrtec kot ustanova izvaja zelo malo ukrepov za 
zniževanje preobremenjenosti vzgojiteljic oz. jih sploh ne. 
 
Tabela 23: Ocena anketiranih vzgojiteljic o obsegu ukrepov vrtca kot celote za zniževanje 
preobremenjenosti vzgojiteljic   

 f f % 

ne izvaja nikakršnih ukrepov 66 19,9 

izvaja zelo malo ukrepov 65 19,6 

izvaja nekaj ukrepov 160 48,2 

izvaja veliko ukrepov 31 9,3 

izvaja zelo veliko ukrepov 10 3,0 

 



 

Največ anketiranih vzgojiteljic (48,2 %) 
zniževanje preobremenjenost
nikakršnih ukrepov in 19,6 %, da izvaja zelo malo ukrepov
Na podlagi zbranih podatkov hipotezo 12
 
K zmanjševanju preobremenjenosti vzgojiteljic lahko pripomorejo tudi drugi dejavniki in 
deležniki predšolske vzgoje. V skladu s tem smo vzgojiteljice vprašali, 
pomoč bi še posebej pripomogla k razbremenitvi njihovega dela. Izbirale so lahko
starše, lokalno skupnost in m
deležnikov hkrati. Rezultate prikazujemo v tabeli 24
 
Tabela 24: Ocena anketiranih vzgojiteljic o tem, 
k razbremenitvi njihovega dela 

 f 

vodstvo 179

starši 73 

lokalna skupnost 18 

ministrstvo za šolstvo 204

 
Več kot polovica anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da bi k njihovi razbremenitvi še posebej 
pripomoglo ministrstvo za šolstvo (61,4 %) in vodstvo (53,9 %). Svojo izbiro so tudi 
utemeljile.  Nekatere odgovore, 
kategorije in jih prikazali v graf
 
Graf 21: Ukrepi ministrstva za šolstvo, kot jih navajajo anketirane
njihovi razbremenitvi 

 
Anketirane vzgojiteljice so navedle še druge ukrepe 
k njihovi razbremenitvi:  
‒ pospešitev postopka za sprejem odlo
‒ umestitev otrok s posebnimi potrebami v razvojne oddelke,
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 anketiranih vzgojiteljic (48,2 %) meni, da vrtec kot celota izvaja nekaj ukrepov za 
zniževanje preobremenjenosti vzgojiteljic, med tem pa jih 19,9 % meni, da 

%, da izvaja zelo malo ukrepov, kar je skupno 39,5 %. 
agi zbranih podatkov hipotezo 12 zavračamo.  

preobremenjenosti vzgojiteljic lahko pripomorejo tudi drugi dejavniki in 
deležniki predšolske vzgoje. V skladu s tem smo vzgojiteljice vprašali, čigava podpora in 

 bi še posebej pripomogla k razbremenitvi njihovega dela. Izbirale so lahko
ministrstvo za šolstvo, pri tem smo jim omogoč

ezultate prikazujemo v tabeli 24 

Ocena anketiranih vzgojiteljic o tem, čigava podpora in pomoč bi še posebej pripomogla 
 

f % 

179 53,9 
 22,0 

 5,4 

204 61,4 

 kot polovica anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da bi k njihovi razbremenitvi še posebej 
inistrstvo za šolstvo (61,4 %) in vodstvo (53,9 %). Svojo izbiro so tudi 

Nekatere odgovore, ki jih navaja več anketiranih vzgojiteljic, sm
kategorije in jih prikazali v grafih 21 in 22, preostale navajamo opisno.  

inistrstva za šolstvo, kot jih navajajo anketirane vzgojiteljice, ki bi

Anketirane vzgojiteljice so navedle še druge ukrepe ministrstva za šolstvo, ki bi pripomogli 

pospešitev postopka za sprejem odločbe za otroka s posebnimi potrebami,
umestitev otrok s posebnimi potrebami v razvojne oddelke, 
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‒ zagotavljanje večje stopnje avtonomije vzgojiteljicam, 
‒ omogočanje koriščenja več krajših odmorov v enem dnevu, 
‒ ure bi lahko bile pedagoške ure, t. j. 45 min, 
‒ zakonsko omogočanje priprave na delo doma, 
‒ predpisano maksimalno število popoldanskih dejavnosti, ki bi bilo minimalno, 
‒ obiski tistih, »ki pišejo zakone« v oddelkih, 
‒ opravljanje delovne obveznosti zgolj v oddelku, brez dodatnih nalog, 
‒ določitev obveznosti staršev pri sodelovanju z vrtcem, 
‒ sprememba Kurikuluma za vrtce, 
‒ več obiskov vodstva v oddelku, 
‒ manj nadzora vodstva, 
‒ naj sami ugotovijo, kakšni ukrepi bi bili potrebni.  

 
Kot je razvidno iz grafa 21, kar 93 anketiranih vzgojiteljic (t.j. 28,0 % vseh anketiranih 
vzgojiteljic) navaja, da bi ugodnejši normativi pomembno pripomogli k razbremenitvi 
vzgojiteljic predšolskih otrok. Anketirane vzgojiteljice navajajo tako normative na splošno, 
prostorske normative in  normative o številu otrok na oddelek. Na drugem mestu po 
pogostosti so vzgojiteljice navedle zvišanje plače (30). Ta ukrep bi zagotovo pripomogel k 
večjemu zadovoljstvu zaposlenih, k zvišanju motivacije za delo in večjemu občutku 
cenjenosti poklica v družbi. Vse to bi pozitivno vplivalo na psihično razbremenitev, vendar 
pa višje plačilo za delo ne bi pripomoglo k razbremenitvi samega dela vzgojiteljic. Na 
tretjem mestu po pogostosti so vzgojiteljice navedle zniževanje administrativnih del (30). V 
zapisih so nekatere vzgojiteljice navedle, da bi moralo ministrstvo za šolstvo resno 
razmisliti o količini administrativnih del in določena dela »ukiniti«.  
 
Rezultati kažejo na zelo različne prakse po vrtcih in zato si nekateri ukrepi, ki bi bili po 
mnenju anketiranih vzgojiteljic potrebni za njihovo razbremenitev, tudi nasprotujejo. Tako 
bi lahko rekli, da si ukrepa »več obiskov vodstva v oddelku« in »manj nadzora vodstva« na 
nek način nasprotujeta. Predpostavljamo lahko, da si vzgojiteljice, ki jih vodstvo zelo redko 
obišče v oddelku, želijo več stika z vodstvom, še posebej če menijo, da bi bil obisk vodstva 
v oddelku sredstvo za njihov boljši uvid v delo strokovnih delavk. Prav tako lahko 
predpostavljamo, da si vzgojiteljice, ki jih vodstvo pogosto obišče v oddelku, želijo manj 
nadzora nad njihovim delom, še posebej kadar niso suverene pri svojem delu ali kadar je 
kritika vodstva o njihovem delu nekonstruktivna oz. jo strokovne delavke tako dojemajo.  
 
Med zapisi ukrepov, ki so jih navedle anketirane vzgojiteljice in bi s strani ministrstva za 
šolstvo pripomogli k razbremenitvi vzgojiteljic, lahko zasledimo tudi različne rešitve za 
enako problematiko. Npr. medtem ko nekatere navajajo, da bi potrebovale dodatno pomoč 
za delo z otroki s posebnimi potrebami, druge predlagajo premestitev teh otrok  v razvojne 
oddelke.  
 



 

Graf 22: Ukrepi vodstva, ki bi pripomogli k razbremenitvi

 
Anketirane vzgojiteljice so navedle še druge ukrepe vodstva, ki bi pripomogli k njihovi 
razbremenitvi:  
‒ preverjanje preobremenjenosti zaposlenih,
‒ več materialov, 
‒ organizacija izletov za zaposlene,
‒ manj menjav tandemov, 
‒ več menjav tandemov, 
‒ manj hospitacij vodstva in drugih v oddelkih,
‒ omogočanje tretje osebe v oddelku (za otroke s posebnimi potrebami ali v jasli
oddelkih zaradi narave dela),
‒ manjše število otrok v oddelku
‒ manj izobraževanj, 
‒ manj sestankov, 
‒ več izobraževanj, 
‒ izobraževanja v dopoldanskem 
‒ omogočanje avtonomije vzgojiteljic,
‒ omogočanje načrtovanja, 
‒ omogočanje načrtovanja doma,
‒ ukinitev elektronskega beleženja ur,
‒ ukinitev pisanja dnevnih priprav,
‒ možnost koriščenja dopusta ob preobremenjenosti,
‒ ukinitev vodenja portfolija otrok,
‒ izvajanje letnih razgovorov. 

 
Največ (22) anketiranih vzgojiteljic je kot ukrep vodstva, ki bi pripomogel k 
razbremenitvi, navedlo »boljšo komuni
ki smo jih umestili v omenjeno kategorijo, so anketirane vzgojiteljice navajale 
pomanjkanje razumevanja vodstva, odsotnost cenjenja njihovega dela in pomanjkanje 
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pripomogli k razbremenitvi vzgojiteljic (po njihovih navedbah)

Anketirane vzgojiteljice so navedle še druge ukrepe vodstva, ki bi pripomogli k njihovi 

preverjanje preobremenjenosti zaposlenih, 

za zaposlene, 

manj hospitacij vodstva in drugih v oddelkih, 
osebe v oddelku (za otroke s posebnimi potrebami ali v jasli

oddelkih zaradi narave dela), 
manjše število otrok v oddelku, 

izobraževanja v dopoldanskem času, 
anje avtonomije vzgojiteljic, 

 
rtovanja doma, 

ukinitev elektronskega beleženja ur, 
ih priprav, 

enja dopusta ob preobremenjenosti, 
ukinitev vodenja portfolija otrok, 
izvajanje letnih razgovorov.  

 (22) anketiranih vzgojiteljic je kot ukrep vodstva, ki bi pripomogel k 
navedlo »boljšo komunikacijo in odnos vodstva z zaposlenimi«. Med zapisi, 

ki smo jih umestili v omenjeno kategorijo, so anketirane vzgojiteljice navajale 
pomanjkanje razumevanja vodstva, odsotnost cenjenja njihovega dela in pomanjkanje 
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 (22) anketiranih vzgojiteljic je kot ukrep vodstva, ki bi pripomogel k njihovi 
kacijo in odnos vodstva z zaposlenimi«. Med zapisi, 
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pomanjkanje razumevanja vodstva, odsotnost cenjenja njihovega dela in pomanjkanje 
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pohval. Po mnenju strokovnjakov bi vodstvo moralo pohvaliti in nagraditi delo zaposlenih, 
saj bi to pripomoglo h kvalitetnejšemu delu, k boljši organizacijski klimi, h kvalitetnejšemu 
timskemu delu, k občutkom uspešnosti zaposlenih in k večjemu zadovoljstvu zaposlenih 
(Sterle, 1987; James in Casey, 2005; Polak, 2007). Na drugem mestu po pogostosti so 
anketirane vzgojiteljice navedle željo po zniževanju števila obveznih projektov (21). Slednji 
podatek nam pove, da anketirane vzgojiteljice, ki so navedle ta ukrep, ocenjujejo, da je 
obveznih projektov v njihovem vrtcu preveč. Razlogi za navedbo omenjenega ukrepa so 
lahko različni. Eden izmed njih je morda, da niso vključene v procese odločanja, saj bi, kot 
navajata James in Casey (2005), moralo vodstvo zaposlenim omogočiti aktivno vlogo pri 
odločanju o zadevah, ki se jih tičejo. Avtorja navajata tudi, da so vpeljave novih projektov 
priložnost za profesionalen napredek strokovnih delavcev, vendar lahko povzročajo tudi 
preobremenjenost, če zaposlene niso ustrezno motivirane zanje. Pri tem se lahko vprašamo 
o smiselnosti »obveznih« projektov. Če zaposlene niso motivirane za izvajanje projekta in 
nanj gledajo kot na nekaj »obveznega«, tudi rezultati projekta ne morejo biti optimalni. 
Vodstvo bi v takem primeru moralo ponovno razmisliti o smiselnosti vpeljave projekta, še 
pred tem pa zaposlenim omogočiti sodelovanje pri odločanju, katere projekte bi bilo 
smiselno izvajati v njihovem vrtcu in katere ne. Sogovornica 4 v fokusni skupini navaja, da 
»dokler bodo ravnatelji vrtca nagrajeni na osnovi našega dela, bomo mi izvajali ogromno 
projektov«. Področje sodelovanja zaposlenih pri odločanju je zelo široko, potrebno bi ga 
bilo dodatno raziskati. Pomemben doprinos k stroki bi naredila raziskava o povezanosti 
soodločanja zaposlenih z zadovoljstvom zaposlenih, s klimo v vrtcu ali s kakovostjo dela 
vzgojiteljic.  
 
Na tretjem mestu po pogostosti so anketirane vzgojiteljice navedle ukrep »zniževanje 
zahtev vodstva in manj pritiska na zaposlene« (21). Veliko število zahtev in pritisk na 
zaposlene lahko povežemo z dejavniki preobremenjenosti zaposlenih po Šprah in Dolenc 
(2014), ki navajata, da preobremenjenost povzročajo velik obseg dela, zelo zahtevno delo in 
nerealna pričakovanja vodstva glede količine in vsebine dela zaposlenih. Podatki, zbrani s 
pričujočo raziskavo, nam ne povedo, koliko zahtev nalaga vodstvo anketiranim 
vzgojiteljicam, na kakšen način ter v kolikšni meri izvajajo pritisk na zaposlene (omenjene 
podatke bi tudi težje pridobili). Vzroki za njihovo oceno teh dejavnikov pa so lahko 
različni. Kovač (2013) v povezavi z zahtevami vodstva navaja, da vzgojiteljice razvijejo 
občutek preobremenjenosti zaradi konfliktnosti vloge vzgojiteljice, nejasnosti ali 
neskladnosti vloge. V tem primeru prihaja do različnih pogledov na delo vzgojiteljice (npr. 
vodstvo od vzgojiteljice pričakuje opravljanje določenega dela, ki ni v skladu s 
pričakovanji vzgojiteljice o lastnem delu). Da do tega ne bi prišlo, je zelo pomembna odprta 
komunikacija med vodstvom in zaposlenimi, pri kateri je nujno jasno izražanje želja in 
pričakovanj obeh strani (vodstva in zaposlenih) ter sporazumno usklajevanje le-teh. Glede 
na to, da je pri tem vprašanju največ vzgojiteljic (22) izrazilo željo po boljši komunikaciji 
in odnosu vodstva do zaposlenih, lahko sklepamo, da je težava ravno v komunikaciji.  
 
Zbrane podatke lahko povežemo tudi z rezultati iz tabele 15, kjer so prikazani podatki, kako 
so anketirane vzgojiteljice ocenjevale posamezne segmente organizacije dela in življenja v 
vrtcu. Kar 38,9 % vzgojiteljic je ocenilo, da vodstvo nikoli ne preverja preobremenjenosti 
vzgojiteljic. Glavna naloga vodstva vrtca v povezavi s preobremenjenostjo je, da se z 
zaposlenimi pogovori o preobremenjenosti, šele nato lahko načrtuje delo tako, da bi čim 
bolj razbremenili posamezne delavke (James in Casey, 2005). V povezavi s tem, kako 
vodstvo preverja preobremenjenost zaposlenih, smo postavili hipotezo:  
H 12. 1: Največji delež vzgojiteljic ocenjuje, da vodstvo ni seznanjeno s 
preobremenjenostjo vzgojiteljic.  
 



 

Graf 23: Seznanjenost vodstva s preobremenjenostjo vzgojiteljic 

 
Podatki, prikazani z grafom 23, 
da je vodstvo seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo (24,7 %). V enakem deležu 
anketirane vzgojiteljice ocenjujejo, da vodstvo ni seznanjeno
in da ne vedo, ali je vodstvo seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo ali ne (18,4 %). 
Vzgojiteljice so torej zelo razli
zaposlenih. Anketirankam smo omogo
zanjo se je odločilo 5,4 % vzgojiteljic. 
prikazujemo v tabeli 25.  
 
Tabela 25: Utemeljitve ocene anketiranih vzgojiteljic o seznanjenosti vodstva z njihovo 
preobremenjenostjo 
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: Seznanjenost vodstva s preobremenjenostjo vzgojiteljic  

Podatki, prikazani z grafom 23, kažejo, da največji delež anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, 
da je vodstvo seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo (24,7 %). V enakem deležu 
anketirane vzgojiteljice ocenjujejo, da vodstvo ni seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo 

dstvo seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo ali ne (18,4 %). 
Vzgojiteljice so torej zelo različno ocenjevale seznanjenost vodstva s preobremenjenostjo 
zaposlenih. Anketirankam smo omogočili tudi izbiro možnosti »nisem preobremenjena«, 

o 5,4 % vzgojiteljic. Svojo oceno so nato tudi utemeljile, ute

: Utemeljitve ocene anketiranih vzgojiteljic o seznanjenosti vodstva z njihovo 
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7 11,5 
3 4,9 
2 3,3 
2 3,3 
2 3,3 
1 1,6 

e ne zavedajo naše preobremenjenosti 1 1,6 

da; 24,7

ne; 18,4

nisem 
preobremenjena; 

5,4

 

ji delež anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, 
da je vodstvo seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo (24,7 %). V enakem deležu 

z njihovo preobremenjenostjo 
dstvo seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo ali ne (18,4 %). 

no ocenjevale seznanjenost vodstva s preobremenjenostjo 
ili tudi izbiro možnosti »nisem preobremenjena«, 

Svojo oceno so nato tudi utemeljile, utemeljitve 

: Utemeljitve ocene anketiranih vzgojiteljic o seznanjenosti vodstva z njihovo 
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še ni potrebno o tem govoriti 1 1,6 

skupaj 61 100,0 

 
 

NE VEM 
f f % 

ne vem 20 32,8 

o tem se ne pogovarjamo 20 32,8 
jih ne zanima 6 9,8 
različno dojemamo količino in vsebino našega dela 4 6,6 
občasno so seznanjeni 3 4,9 
nisem razmišljala o tem 3 4,9 
sama skrbim za razbremenitev 2 3,3 
sem premalo časa v vrtcu 1 1,6 
imam premalo stikov z vodstvom 1 1,6 
ne upam spregovoriti o tem 1 1,6 

skupaj 61 100,0 

 
Podatki v tabeli 25 kažejo, da največ anketirank ocenjuje, da je vodstvo seznanjeno z 
njihovo preobremenjenostjo. Med utemeljitvami prevladuje odgovor »se o tem 
pogovarjamo«, zanj se je odločilo 42,7 % anketirank. Druga najpogostejša utemeljitev 
anketiranih vzgojiteljic je »vodstvo je seznanjeno, a ne ukrepa« (18,3 %) in tretja »vodstvo 
opaža« (11,0 %). Zanimiv je podatek, da 3,7 % vzgojiteljic navaja, da je vodstvo 
seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo s tem, ko je seznanjeno z njihovimi 
zdravstvenimi težavami. Ena vzgojiteljica pa navaja kot sredstvo seznanjanja o 
preobremenjenosti tudi anketo o zadovoljstvu zaposlenih. 
 
Med utemeljitvami anketiranih vzgojiteljic, ki so izbrale možnost »vodstvo ni seznanjeno s 
preobremenjenostjo vzgojiteljic«, prevladuje zapis »jih o tem ne obveščam« ali pa »jih s 
tem ne obremenjujem«. Ta podatek nam pove, da anketirane vzgojiteljice prevzemajo 
odgovornost za seznanjanje vodstva o svoji preobremenjenosti nase. Za to utemeljitev se je 
odločilo 42,6 % vzgojiteljic. Druga najpogostejša utemeljitev je »jih ne zanima« ali »nam 
ne prisluhnejo« (26,2 %) in tretja »ne preverjajo« (11,2 %). Presenetljiv je odgovor, kljub 
temu da sta ga navedli le dve vzgojiteljici, da vodstvo ni seznanjeno z njihovo 
preobremenjenostjo, ker se »bojijo sankcij«. Ta podatek nam pove, da vzgojiteljici 
prevzemata odgovornost za neobveščenost vodstva z njihovo preobremenjenostjo, obenem 
pa tudi, da komunikacija in odnosi med vodstvom in zaposlenimi niso ustrezni. Enako 
lahko trdimo v primeru vzgojiteljic (2), ki navajata, da z vodstvom nimajo stikov.  
 
Med utemeljitvami anketiranih vzgojiteljic, ki so se opredelile, da ne vedo, ali je vodstvo 
seznanjeno s preobremenjenostjo ali ne, prevladuje odgovor »ne vem«, navedlo ga je 32,8 
% vzgojiteljic. V enakem deležu so svojo izbiro utemeljile tudi z odgovorom »o tem se ne 
pogovarjamo«. Medtem pa jih 9,8 % ocenjuje, da vodstva ne zanima njihova 
preobremenjenost. V tem sklopu dve vzgojiteljici tudi navajata, da sami poskrbita za 
razbremenitev.  
 
Podatki iz tabele 27 nam povedo, da je ne glede na to, kako anketirane vzgojiteljice 
ocenjujejo seznanjenost vodstva s preobremenjenostjo vzgojiteljic, pogovor med vodstvom 
in zaposlenimi ključnega pomena pri seznanjanju s preobremenjenostjo vzgojiteljic. 
Medtem ko nekatere vzgojiteljice navajajo, da vodstvo opaža, preverja in sprašuje o 
preobremenjenosti vzgojiteljic, druge navajajo, da vodstvo  ni dostopno za pogovor o tem. 
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Poudarimo lahko zgolj to, da je komunikacija dvosmeren proces (Ucman, 2003), za 
uspešnost katerega so odgovorni vsi udeleženi v njej.   
Hipotezo 12. 1 na podlagi zbranih podatkov zavračamo.  
 
V raziskavi smo anketirane vzgojiteljice vprašali tudi, katere ukrepe vodstvo izvaja za 
zniževanje preobremenjenosti vzgojiteljic. Njihove odgovore smo združili v kategorije: 
‒ organizira različna izobraževanja, tudi za promocijo zdravja (9), 
‒ organizira sprostitvene dejavnosti za zaposlene (7), 
‒ organizira nadomeščanje v oddelku (6), 
‒ je zmanjšalo število popoldanskih dejavnosti (6), 
‒ nudi podporo in pomoč (5), 
‒ organizira druženje za zaposlene (4), 
‒ upošteva mnenje zaposlenih (4), 
‒ nudi pomoč pri organizaciji dela (2), 
‒ je na voljo za pogovor (2), 
‒ nudi sadje in vodo med odmori (2), 
‒ omogoča svobodno izbiro izobraževanj in popoldanskih dejavnosti (2), 
‒ znižuje število projektov (1), 
‒ spodbuja dobro klimo (1), 
‒ pohvali delo (1), 
‒ omogoča bivanje na prostem med odmorom (1), 
‒ omogoča svobodno izbiro tandema (1), 
‒ organizira tedenska srečanja (1), 
‒ zagotavlja ustrezne pogoje za delo (1), 
‒ opozarja na reorganizacijo dela (1), 
‒ organizira sestanke v jutranjem času (ob 6.00) (1), 
‒ organizira aktive ob zgodnjih popoldanskih urah (npr. ob 15.00) (1), 
‒ upošteva dogovorjena pravila (1), 
‒ opozarja na ustrezno komunikacijo in odnose (1), 
‒ zmanjšuje nepotrebno delo (1), 
‒ spodbuja k opravljanju dodatnega dela v dopoldanskem času (1). 

 

Na vprašanje Katere ukrepe izvaja vodstvo za razbremenitev vzgojiteljic? je odgovarjalo 45 
anketiranih vzgojiteljic, kar je 13 % vseh anketiranih. Med najpogosteje navedenimi ukrepi 
so organizacija različnih izobraževanj (9), organizacija sprostitvenih dejavnosti za 
zaposlene (7), organizacija nadomeščanja v oddelku (6) in zmanjševanje števila 
popoldanskih dejavnosti (6). Glede na nizko število sodelujočih v tem vprašanju ne 
moremo podati pomembnih ugotovitev. Eden izmed razlogov za nizko število odgovorov je 
lahko v pomanjkanju ukrepov vodstva za razbremenitev vzgojiteljic. Razlog za nizko 
število odgovorov je lahko tudi, da vzgojiteljice ne opažajo in niso seznanjene z ukrepi 
vodstva za razbremenitev vzgojiteljic. Iz podatkov, ki so nam na voljo, lahko razberemo, da 
anketiranke vidijo različna izobraževanja kot pomemben ukrep, ki lahko pripomore k 
zniževanju preobremenjenosti, kar ugotavljajo tudi različni avtorji (Pevec Semec, 2003; 
James in Casey, 2005; Eurydice, 2014).   

Iz med preostalih zapisov anketiranih vzgojiteljic lahko razberemo, da vodstvo skrbi tako 
za psihično kot fizično razbremenitev.  
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SKLEP  

 
Preobremenjenost delavk v Sloveniji je resen problem, o katerem pišejo številne raziskave. 
A. Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2012) poročata, da slovenske delavke delajo v povprečju 
več kot delavke v Evropi, so manj zadovoljne z delovnimi razmerami, so več ur prisotne na 
delovnem mestu tudi v primeru bolezni in manj izostajajo od službenih obveznosti. 
Posledično so bolj pod stresom in poročajo o pogostejši splošni utrujenosti. Slivar (2009) v 
raziskavi o poklicnem stresu poroča o podobnih posledicah stresa, in sicer večina 
anketiranih vzgojiteljic ocenjuje svoj poklic kot zelo stresen. Raziskav o preobremenjenosti 
vzgojiteljic nismo zasledili, zato smo v pričujočem magistrskem delu raziskali prav 
omenjeno področje. V raziskavo smo vključili 332 vzgojiteljic predšolskih otrok in jih 
povprašali o preobremenjenosti ter z njo povezanimi dejavniki.  
 
S pričujočo raziskavo ugotavljamo, da je na področju dela s predšolskimi otroki prišlo do 
različnih sprememb. Vzgojiteljice ocenjujejo, da je delo vedno bolj zahtevno, da se obseg 
delovnih nalog veča, da delo zahteva opravljanje vedno več administrativnih nalog, da se 
veča stopnja sodelovanja vzgojiteljic s pomembnimi drugimi, da se v vrtce vključuje vse 
več otrok s posebnimi potrebami in različnih narodnosti, delo vedno bolj posega v zasebno 
življenje vzgojiteljic, delo zahteva usposobljenost na vedno več področjih, da se veča 
stopnja odgovornosti vzgojiteljic in da se pri delu z otroki v vse večji meri upoštevajo želje 
in potrebe posameznega otroka. Hipotezo 1 smo potrdili, saj je več kot polovica anketiranih 
vzgojiteljic izbrala večino navedenih sprememb. Vzgojiteljice so vsakodnevno 
izpostavljene določenim dejavnikom tveganja pri poklicu, zato nas je zanimala povezanost 
med njimi in preobremenjenostjo. Hipotezo 2 smo potrdili, saj večina anketiranih 
vzgojiteljic ocenjuje, da vsi dejavniki tveganja pomembno ali zelo pomembno vplivajo na 
preobremenjenost vzgojiteljic. Med dejavniki tveganja so anketirane vzgojiteljice izbrale 
»visoko stopnjo odgovornosti« kot tisto, ki najbolj vpliva na njihovo preobremenjenost. 
Ugotavljamo, da se vzgojiteljice zavedajo lastne odgovornosti pri delu, obenem pa 
razmišljamo, da je preobremenjenost z odgovornostjo razumljiva, če nimajo možnosti 
soodločanja o zadevah, ki se tičejo njih in njihovega dela.  
 
Preobremenjenost vzgojiteljic smo v raziskavi razdelili na preobremenjenost z delom (ko 
zahteve dela presežejo zmožnosti vzgojiteljice) in psihično preobremenjenost (občutek 
preobremenjenosti posameznice in obremenjenost zaradi psihičnega napora pri delu, kot so 
pričakovanja in želje vodstva, staršev idr.). Rezultati so pokazali, da se večina vzgojiteljic 
počuti  preobremenjene tako z delom (88,3 %) kot tudi psihično (78,6 %), zato smo 
hipotezo 3. 1 in 3. 2 potrdili. Anketirane vzgojiteljice so glede na zbrane podatke v večji 
meri preobremenjene z delom, kakor psihično preobremenjene, zato smo hipotezo 3. 3 
zavrnili. Prav tako smo zavrnili hipotezo 3. 4, podatki so namreč pokazali, da starost 
statistično pomembno ne vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic. Delovno mesto 
statistično pomembno vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic, in sicer so vzgojiteljice 
nekoliko bolj preobremenjene kot pomočnice vzgojiteljic, zato smo hipotezo 3. 5 potrdili.  
 
Z raziskavo smo poskušali ugotoviti, kateri so poglavitni dejavniki, ki povzročajo 
preobremenjenost vzgojiteljic. Več kot 50 % vzgojiteljic je izbralo naslednje dejavnike: 
neprimerno vedenje otrok, količina administrativnega dela, število otrok, vpisanih v 
posamezen oddelek, pričakovanja in želje staršev, pomanjkanje strokovnih delavk, število 
otrok s posebnimi potrebami na oddelek ter pričakovanja in zahteve vodstva. V hipotezah 
4. 1, 4. 2 in 4. 3 smo predpostavljali, da se bo za neprimerno vedenje otrok, količino 
administrativnega dela in pomanjkanje strokovnih delavk odločila več kot polovica 
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anketiranih vzgojiteljic, zato smo glede na rezultate vse tri hipoteze potrdili. Presenetil nas 
je podatek, da največji delež anketiranih vzgojiteljic (70,6 %) ocenjuje, da je neprimerno 
vedenje otrok glavni vzrok za preobremenjenost. Dodatno smo raziskali tudi vpliv štirih 
področij dejavnikov na preobremenjenost vzgojiteljic, in sicer osebnost vzgojiteljice, tim, 
organizacijo dela in življenja v vrtcu ter širše okolje. V hipotezah 5, 6, 7 in 8 smo 
predpostavljali, da bo več kot polovica anketiranih vzgojiteljic ocenila povezanost 
omenjenih področij dejavnikov s preobremenjenostjo vzgojiteljic z oceno »zelo vpliva«. Tri 
hipoteze izmed navedenih smo potrdili, eno pa zavrnili, kar pomeni, da več kot polovica 
anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da osebnost vzgojiteljice, tim in organizacija dela in 
življenja v vrtcu zelo pomembno vplivajo na preobremenjenost, pri povezanosti širšega 
okolja s preobremenjenostjo pa so anketirane vzgojiteljice v največjem deležu (34 %) 
izbrale oceno 4 oz. »pomembno vpliva«, zato smo hipotezo 8 zavrnili. V okviru osebnosti 
vzgojiteljice smo preverjali tudi povezanost osebnostnih značilnosti, spretnosti, sposobnosti 
in drugih osebnih dejavnikov vzgojiteljic s preobremenjenostjo. Ugotavljamo, da se 
anketirane vzgojiteljice, ki so svoje osebnostne značilnosti ocenile kot odlične, občasno ali 
pogosto počutijo preobremenjene, zato smo hipotezo 5. 1 zavrnili. Poleg osebnosti 
vzgojiteljice pa smo preverjali tudi povezanost preobremenjenosti z uspešnostjo tima, v 
katerega so vzgojiteljice vključene. Ugotavljamo, da se večina vzgojiteljic, ki je svoj tim 
ocenila kot zelo uspešen, občasno počuti preobremenjena, zato smo hipotezo 6. 1 zavrnili. 
Zanimiv je tudi podatek, da se vzgojiteljice, ki so tim ocenile kot neuspešen, nekoliko bolj 
pogosto počutijo preobremenjene z delom kakor tiste, ki so svoj tim ocenile kot uspešen.  
 
Posebno pozornost smo v raziskavi namenili vplivu delovnih nalog in pogojev dela na 
preobremenjenost vzgojiteljic. Vzgojiteljice so zelo različno ocenjevale, kako pomembno 
delovne naloge vplivajo na preobremenjenost, zato smo hipotezo 9 zavrnili. Največ (39,2 
%) jih je ocenilo, da delovne naloge zelo pomembno vplivajo na preobremenjenost z 
delom. Vzgojiteljice v največjem deležu ocenjujejo, da je njihovo delo zelo zahtevno (86,1 
%), da je delovnih nalog preveč (56,3 %), da imajo službene obveznosti še v popoldanskem 
času dva do trikrat mesečno (47,3 %) in da delo opravljajo po službi še doma (32,2 %) vsak 
dan. Kot razlog za vsakodnevno delo doma je največ vzgojiteljic izbralo utemeljitev 
»delovnih nalog je preveč in jih ne uspem opraviti v času službe« (49,1 %). Pri 
popoldanskih dejavnostih pa je presenetljivo velik delež anketiranih vzgojiteljic ocenil, da 
imajo popoldanske dejavnosti enkrat tedensko (25,3 %) ali dvakrat tedensko (13 %). 
Dodaten vpogled v to tematiko smo dobili s fokusno skupino, kjer sogovornice 
izpostavljajo, da je organizacija popoldanskih dejavnosti v veliki meri odvisna od vodstva 
vrtca. Največji problem sogovornice vidijo v dejstvu, da vzgojiteljice ostajajo po službi do 
popoldanske dejavnosti na delovnem mestu in so tako prisotne v službi skupno po 12 do 13 
ur dnevno. V okviru pogojev dela večina anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da pogoji dela 
pomembno vplivajo na preobremenjenost, vendar ne »zelo pomembno«, zato smo hipotezo 
10 zavrnili. Večina anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da so pripomočki in naprave ustrezne 
in večinoma delujejo (50,6 %) ter da je materialov, potrebnih za delo, dovolj in jih ob 
naročilu pravočasno prejmejo (55,1 %). Vendar pa ocenjujejo, da prostori niso ustrezno 
veliki (53,6 %) in niso ustrezno opremljeni (55,1 %).  
 
Posledice preobremenjenosti vzgojiteljic se lahko kažejo na več ravneh, med drugim na 
neposrednem delu z otroki, celotnem delu vzgojiteljice in na njenem zasebnem življenju. 
Vzgojiteljice ocenjujejo, da se posledice preobremenjenosti odražajo predvsem na celotnem 
delu vzgojiteljice (50,3 %), zato hipotezo 11 zavračamo. Predpostavljali smo, da se 
posledice odražajo predvsem na neposrednem delu z otroki, vendar se je za ta odgovor 
odločilo le 11,1 % vseh anketirank. Prat tako smo predpostavljali, da vrtec kot institucija 
izvaja zelo malo ukrepov za zniževanje preobremenjenosti vzgojiteljic ali jih sploh ne. Naše 
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predpostavke niso bile ustrezne, saj največji delež anketiranih vzgojiteljic ocenjuje, da vrtec 
izvaja nekaj ukrepov (48,2 %), zato smo hipotezo 12 zavrnili. Vzgojiteljice ocenjujejo, da 
bi k njihovi razbremenitvi v največji meri prispevalo ministrstvo za šolstvo (61,4 %) in 
vodstvo vrtca (53,9 %). Anketiranke navajajo zelo različne ukrepe, s katerimi bi ministrstvo 
za šolstvo in vodstvo vrtca razbremenili vzgojiteljice, nekateri med njimi (najpogosteje 
navedeni) bi bili: ugodnejši normativi (93 vzgojiteljic), zvišanje plače (30 vzgojiteljic), 
znižanje administrativnih del (30 vzgojiteljic), boljša komunikacija in odnosi vodstva z 
zaposlenimi (22), manj obveznih projektov (21) in manj pritiska na zaposlene ter manj 
zahtev (21).  Podatki, zbrani z raziskavo, kažejo tudi, da je vodstvo po mnenju vzgojiteljic 
seznanjeno z njihovo preobremenjenostjo, kar je v nasprotju s hipotezo 12. 1, zato smo jo 
zavrnili. Vendar ugotavljamo, da anketirane vzgojiteljice izpostavljajo komunikacijo kot 
ključen dejavnik pri seznanjanju vodstva s preobremenjenostjo vzgojiteljic – ali izražajo 
pomanjkanje pogovora ali navajajo pogovor kot sredstvo za seznanitev vodstva z njihovo 
preobremenjenostjo. 
 
Z raziskavo smo na določenih področjih zasledili možnost nadaljnjega, poglobljenega 
raziskovanja, zato v proučevanje predlagamo: 

− kakšne so IKT-kompetence vzgojiteljic in kako slednje vplivajo na njihovo 
opravljanje administrativnega dela, 

− kako vrtci postopajo v primeru odsotnosti strokovnih delavk in v povezavi s tem, 
kakšna je kakovost dela v oddelku v času odsotnosti strokovne delavke, 

− ugotavljamo, da organizacija dela in življenja v vrtcu pokriva širok spekter 
dejavnikov, zato bi bilo potrebno za povezanost s preobremenjenostjo vzgojiteljic to 
področje dodatno poglobljeno raziskati,  

− vpliv posameznih normativov na preobremenjenost vzgojiteljic, predvsem t. i. 
»fleksibilnega« normativa, 

− povezanost med soodločanjem vzgojiteljic o zadevah, ki se jih tičejo, in uspešnostjo 
izvedenih projektov, vrtčevsko klimo ali zadovoljstvom zaposlenih. 

Možnih področij za raziskovanje je še kar nekaj, a kljub temu ocenjujemo, da smo izvedli 
obširno raziskavo, ki je lahko izhodišče za proučevanje povezanosti preobremenjenosti 
vzgojiteljic z mnogimi drugimi segmenti predšolske vzgoje.  
 
Na podlagi rezultatov pričujoče raziskave podajamo priporočila strokovnim delavkam v 
vrtcu, vodstvu, ministrstvu za šolstvo in drugim, ki bi pripomogla k zniževanju ali 
preprečevanju preobremenjenosti vzgojiteljic predšolskih otrok. V zadnjem desetletju je na 
področju dela s predšolskimi otroki prišlo do mnogih sprememb in v povezavi s tem 
vzgojiteljice ocenjujejo, da imajo pri svojem delu vse večjo odgovornost. Vzgojiteljice 
bodo morale ozavestiti, da je delo z otroki zelo odgovorno, vodstvo vrtca in zakonodajna 
oblast pa bo morala pri tem jasno določiti tudi odgovornosti staršev. Vzgojiteljice, tim 
vzgojiteljic in vodstvo imajo pravico in dolžnost, da postavijo jasna pravila, kdo lahko o 
čem odloča. Poseganje staršev in vodstva v strokovnost in avtonomnost vzgojiteljic je 
namreč zanje zelo obremenjujoče. Glede na to, da je vrtec javna institucija tako kot šola, bi 
morale biti tudi v vrtcu jasno opredeljene obveznosti staršev. Ugotovitve, zbrane s fokusno 
skupino, kažejo, da je pri vzgojiteljicah in vodstvu vrtcev prisoten strah pred tožbami in v 
ta namen za določene starše ne veljajo enaka pravila kot za druge, kar pri vzgojiteljicah 
povzroča psihično preobremenjenost. Še posebej zato bi morala pravila vrtca določati 
postopke za postopanje v specifičnih primerih, vodstvo in zaposlene pa bi jih morali 
dosledno upoštevati. Vzgojiteljice poročajo tudi, da je v okviru normativov, ki so 
predpisani, nemogoče zagotoviti stoodstotno varnost vseh otrok, kar bi bilo potrebno 
predstaviti staršem. Vzgojiteljicam bi bilo potrebno zagotavljati ustrezno zaščito in podporo 
kot tudi pravno pomoč. V okviru sodelovanja s starši bi bilo potrebno vzgojiteljice 
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izobraževati na področju komunikacije s starši oz. dela s starši. Starši nimajo enakih 
pričakovanj, kot so jih imeli več let nazaj, kar je potrebno razumeti, a hkrati to ne pomeni, 
da je potrebno vsem njihovim pričakovanjem ustreči.  
 
Formalno izobraževanje za naziv vzgojiteljice predšolskih otrok bi moralo obsegati več 
vsebin na temo komunikacije s starši in na temo dela z otroki z neprimernim vedenjem. 
Vrtec je vzgojna ustanova, ki bi morala imeti jasno stališče do neprimernega vedenja in bi 
morala določiti smernice za postopanje v primerih neprimernega vedenja otrok, s katerimi 
bi bili seznanjeni tudi starši. V tem smislu bi morala biti vzgojiteljicam na voljo tudi 
dodatna strokovna pomoč pri delu z otroki. V fokusni skupini so vzgojiteljice predlagale, 
da se starše povabi k obisku vrtca v dopoldanskem času, da starši dobijo vpogled v delo 
vzgojiteljic in na ta način pridobijo večje zaupanje in spoštovanje do njih. Glede 
administrativnega dela predlagamo, da vodstvo vrtca organizira več izobraževanj na 
področju dela z IKT-tehnologijo ter razmisli o ustreznosti in smiselnosti projektov, v katere 
se vključuje celoten vrtec. Glede na to, da projekte izvajajo vzgojiteljice, jih je potrebno 
ustrezno motivirati za sodelovanje v njih, predvsem pa jim omogočiti vsaj nekaj možnosti 
vplivanja na končne odločitve. Vzgojiteljicam predlagamo, da svoje delo sproti analizirajo 
in razmislijo, kako bi si lahko bolje organizirale delo in kako bi lahko hitreje in bolje 
opravile posamezne naloge.  
 
Ministrstvu za šolstvo predlagamo razmislek o obstoječih normativih in o njihovem vplivu 
ne zgolj na kakovost predšolske vzgoje, temveč tudi na obremenjenost vzgojiteljic ter na 
zagotavljanje varnosti vseh otrok. V okviru nadomeščanja odsotnih strokovnih delavk 
vodstvu vrtcev predlagamo zaposlitev dodatne strokovne delavke za nadomeščanje ali 
redno nadomeščanje odsotnosti zaposlenih s študenti. Vodstvu pa predlagamo tudi iskanje 
drugih načinov dodatne (in ne nadomestne) pomoči v oddelkih, kjer so vključeni otroci s 
posebnimi potrebami. Predlagamo tudi, da vodje tima večkrat razmislijo o prerazporeditvi 
dela med vse članice tima in organizirajo redna srečanja, na katerih sproti diskutirajo o 
količini dela in obsegu delovnih nalog. Vzgojiteljicam svetujemo, da predlagajo možnosti 
za razbremenitev svojega dela in se aktivno vključujejo v organizacijo dela in življenja v 
vrtcu ter na letnih razgovorih z vodstvom spregovorijo o delovnih nalogah, vodstvo pa jim 
pri tem prisluhne in njihove predloge upošteva pri razporeditvi dela.  
 
Vodstvu predlagamo, da organizira sestanke, aktive in predavanja ob zgodnejših urah v 
popoldanskem času in s tem zmanjša čas »čakanja« na popoldanske dejavnosti ter po 
potrebi zniža število omenjenih dejavnosti. Vzgojiteljicam, ki se po končani službi 
odpravijo domov in nato vrnejo na popoldansko dejavnost, bi morala biti omogočena 
finančna sredstva za prevoz, saj so lahko tudi denarna sredstva razlog za ostajanje v službi. 
Vodstvo lahko pomembno prispeva k zniževanju preobremenjenosti vzgojiteljic tudi z 
organizacijo izobraževanj s področja skrbi za psihofizično zdravje zaposlenih in s področja 
razvijanja organizacijskih kompetenc. Vodstvu in ministrstvu za šolstvo predlagamo tudi 
razmislek o ukrepih za zniževanje preobremenjenosti, ki jih v pričujoči raziskavi navajajo 
anketirane vzgojiteljice.   
 
 



 

81 
 

LITERATURA IN VIRI  
 
 

Arnšek, T. (2011). Psihosocialna tveganja na delovnem mestu vzgojitelja in učitelja. 
Pridobljeno 20. 4. 2014, s http://hw2012.healthy-
workplaces.eu/fop/slovenia/sl/sectors/solstvo/index.stm   

Bajt, M., Jeriček Klanšček, H. in Britovšek, K. (2015). Duševno zdravje na delovnem 
mestu. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.  

Barnett, S., Schulman, K. in Shore, R. (2004). Class size: What`s the best fit? V: Preschool 
policy matters. New Brunswick, New Jersey: National institute for early education 
research. Pridobljeno 3. 5. 2016, s http://nieer.org/resources/policybriefs/9.pdf 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011). Pridobljeno 25. 4. 2014, s 
http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf 

Bilban, M. in Stare, B. (2015). Podaljšan delovni čas in njegov vpliv na zdravje, okolje in 
brezposelnost. V: Delo in varnost, 60, 1, 40–46.  

Center for social and emotional education (2010). School climate research summary -  
january 2010. School climate brief, 1 (1), 1–16. Pridobljeno 15. 4. 2015, s  
http://www.schoolclimate.org/climate/documents/policy/sc-brief-v1.pdf 

Chronical guidance publication (2009). Preschool teachers. United states of America: 
Chronical guidance publication. Pridobljeno 15. 7. 2017, s 
http://vega.jeffco.edu/cmaack/Career%20Briefs/Early%20Childhood%20Education-
Preschool%20Teacher.pdf 

Čelebič, T. (2012). Predšolska raven izobraževanja v Sloveniji in mednarodna primerjava z 
državami EU. Delovni zvezki UMAR, 21 (4). Ljubljana: Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj. Pridobljeno 14. 8. 2015, s 
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2012/dz04-12.pdf  

Černetič, M. (2007). Management in sociologija organizacij. Kranj: Moderna organizacija.  

Černigoj Sadar, N. (2002). Stres na delovnem mestu. V: Teorija in praksa, 39 (1), 81–102. 

DeBruyne, J. W. (2001). A study to identify the factors responsable for job dissatisfaction 
and low teacher morale. Pridobljeno 15. 5. 2014, s 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.391.3800&rep=rep1&type=pdf  

Depolli Steiner, K. (2011). Analiza izvorov stresa osnovnošolskih učiteljev. V: Psihološka 
obzorja, 20, (3), 121–138. 

Dewey,  J. (2012). Šola in družba. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Doll, B. (2010). Possitive school climate. Principal Leadership (2010, 12–16). Pridobljeno 
10. 5. 2014, s 
http://www.nasponline.org/resources/principals/School_ClimatePLDec10_ftsp.pdf  

Durkheim, E. (2009). Vzgoja in sociologija. Ljubljana: Krtina.  



 

82 
 

Erčulj, J. (2008). Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS. Preliminarna študija: Razvoj 
metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in spremljanje profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Pridobljeno 4. 9. 2017, s 
http://www.mizs.gov.si  

Erden, E. (2010). Problems that preschool teachers face in the curriculum implementation. 
Pridobljeno 19. 4. 2014, s 
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612162/index.pdf?origin=publication_detail 

Eurydice (2014). Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi. 
Luxembourg: Publications office of the European union.  
 

Fengler, J. (2007). Nudenje pomoči utruja. O analizi in obvladovanju izgorelosti in 
poklicne deformacije. Ljubljana: Temza.  

Hmelak, M. in Lepičnik Vodopivec, J. (2013). Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok, 
vezana na njihov profesionalni razvoj. V: Revija za elementarno izobraževanje, 6 (2/3), 63–
77.  

Intrator, S. M. in Kunzman, R. (2006). The person in the profession: Renewing teacher 
vitality through professional development. V: The educational forum, 71, 16–32.   

Jakopec, F. (2007). Vplivi na vodenje in delovno zadovoljstvo zaposlenih v šoli. Radovljica: 
Didakta.   

James, J. in Casey, J. (2005).  Business or busyness: Strategies for managing workload. 
Executive briefing series. Pridobljeno 5. 11. 2016 s 
http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/research/publications/executivebriefingser
ies/Executive%20Briefing_Business%20or%20Busyness_Strategies%20for%20Managing
%20Workload  

Jeriček Klanšček, H. in Bajt, M. (2015). Stres, depresija, izgorelost. Kako se »spopasti z 
njimi?« V: Delo in varnost, 60, 6, 27–33.  

Kalin, J. (2004). Učiteljev profesionalni razvoj in kultura učeče se organizacije. V: Vodenje 
v vzgoji in izobraževanju, 3, 2, 25–36. 

Kanjuo Mrčela, A. in Ignjatović, M. (2012). Poročilo o psihosocialnih tveganjih na 
delovnem mestu v Sloveniji. Pridobljeno 3. 9. 2017, s 
http://www.stat.si/StatWeb/doc/sosvet/Sosvet_03/Sos03_s1844-2013.pdf  

Kiswarday, V. (2014). Inkluzija kot priložnost. V: Vzgoja, 16, 61, 45–46.   

Knep, I. (2000). Delo učitelja – razrednika v vzgojno težavnem razredu. V: Šolsko 
svetovalno delo, 5, 4, 58–63.  

Kobolt, A. (2013). Oblike in pogostost motečega vedenja ter razlogi, ki jih učitelji 
pripisujejo takemu vedenju. V: Izstopajoče vedenje in pedagoški izzivi. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta.  

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2016). 
Pridobljeno 8. 1. 2017, s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19 



 

83 
 

Konzol, M. L. (2014). Career profile: Pre-K/Kindergarten Teacher. Pridobljeno 18. 4. 
2014, s http://video.about.com/careerplanning/Career-Profile--Pre-K--Kindergarten-
Teacher.htm#vdTrn  

Kos Knez, S. in Deutsch, T. (2012). Nekateri vidiki organizacijske klime in zadovoljstva 
zaposlenih na Zavodu RS za šolstvo v letu 2012. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo.  

Kovač, J. (2013). Supervizija, stres in poklicna izgorelost šolskih svetovalnih delavcev. 
Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska 
fakulteta.  

Kurikulum za vrtce (1999). Pridobljeno 16. 4. 2014, s 
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.p
df 

Leka, S., Griffiths, A. in Cox, T. (2004). Work organization and stress: systematic problem 
approaches for employers, managers and trade union representatives. United Kindrom: 
Institute of work, health and organisation. Pridobljeno 4. 5. 2016, s 
http://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3rev.pdf  

Lojk, B. B. (2015). Od stresa do ravnovesja na delovnem mestu. V: Težave na delovnem 
mestu v očeh psihoterapevta, 9–25. Kranj: Evropski inštitut za realitetno terapijo.  

Madden, K. (2010). Overworked or. challenged at your job? Pridebljeno 6. 2. 2015, s 
http://edition.cnn.com/2010/LIVING/09/22/cb.overworked.vs.challenged  

Marjanovič Umek, L. (2014). Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in 
dosežke otrok. V: Sodobna pedagogika, 2, 10–22.  

Marjanovič Umek, L., Batistič, M., Domicelj, M. in Ferjančič, J. (2001). Zasnova javnih 
vrtcev. Pridobljeno 16. 4. 2014, s http://www.see-educoop.net/portal/id_library.htm 

Marjanovič Umek, L. in Kroflič, R. (2009). Predšolska vzgoja v vrtcu. V: Sodobna 
pedagogika, 3, 6–10.  

Marshall, M. L. (2004). Examining school climate: Defining factors and educational 
influences. Pridobljeno 10. 5. 2014, s 
http://www.aboutpcpc.org/pdf%20files/whitepaper_marshall.pdf  

Maslach, C. in Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of 
ocuppational behavior, 2, 99–113. Pridobljeno 20. 4. 2014, s 
http://91.190.232.206:8080/predmet/inostr/law/Measurementburnout.pdf 

Maslach, C. in Leiter, M. P. (2002). Resnica o izgorevanju na delovnem mestu. Kako 
organizacije povzročajo osebni stres in kako ga preprečiti. Ljubljana: Educy.  

Middleton, K. (2014). Stres. Kako se ga znebimo. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Mihalič, R. (2014). Kako vodim skupino in tim. Škofja Loka: Mihalič in Partner.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2014). Predšolska vzgoja. Pridobljeno 19. 4. 
2014, s   



 

84 
 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno
_)solstvo/predsolska_vzgoja  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2016). Protokol ravnanj za zagotovitev 
nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu. Pridobljeno 29. 8. 2017, s www.mizs.gov.si  

Molan, M. (2012). Nujnost učinkovitejšega obvladovanja problema »preobremenjenosti 
zaposlenih«. V: Ekonomska demokracija, 3, 18–20. 

Musek Lešnik, K. (2006). Organizacijska klima ni zadovoljstvo z delom – lahko pa 
pripomore k njemu! Pridobljeno 29. 4. 2014, s http://www.ipsos.si/web-
data/Templates/podjetje-klima-organizacijskaklimanizadovoljstvo.html 

NUT (2013). Tackling teacher stress. Pridobljeno 1. 5. 2014, s 
http://www.teachers.org.uk/search/node/stress 

OECD (2014). Education at a glance 2014. OECD indicators. Pridobljeno 10. 8. 2015, s 
http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf 

OECD (2016). Walking the tightrope: Background brief on parent`s work-life balance 
across the stages of childhood. Pridobljeno 6. 8. 2017, s 
http://www.oecd.org/els/family/Background-brief-parents-work-life-balance-stages-
childhood.pdf  

Parent-Thirion, A., Vermeylen, G., Van Houten, G., Lyly-Yrjänäinen, M., Biletta, I. in 
Cabrita, J. (2012). Fifth european working conditions survey. Luxembourg: Publications 
office of the European union. Pridobljeno 15. 5. 2016, s 
http://www.eurofound.europa.eu/sl/publications/report/2012/working-conditions/fifth-
european-working-conditions-survey-overview-report 

Peček. P. (2003). Pogledi na osebni in strokovni razvoj. V: Puš Seme, S. (ur.). Posvet: 
Zaupaj vase, poskrbi zase (biti vzgojitelj). Portorož: Skupnost vrtcev republike Slovenije. 

Pevec Semec, K. (2003). Ravnatelj in avtonomni (odprti) profesionalizem učitelja. V: 
Vzgoja in izobraževanje, 34, 1, 52–57.  

Podjed, K. (2014). Obvladovanje stresa med službenim časom. V: Delo in varnost, 59, 5, 
40–42.  

Polak, A. (2007). Timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Modrijan.  

Polak, A. (2012). Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu. Ljubljana: Pedagoška 
fakulteta.  

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 
programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s 
posebnimi potrebami (2012). Pridobljeno, 5. 8. 2017, s 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11474  

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(2014). Pridoblejno 5. 8. 2017, s https://www.uradni-list.si/1/content?id=57564 



 

85 
 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca (2017). Pridobljeno 22. 9. 2017 s https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20141116  

Pšeničny, A. (2008). Prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti. Pridobljeno 20. 4. 2014, s 
http://www.burnout.si/uploads/images/file/PUBLIKACIJE/IzgorelostDidakta.pdf 

Pšeničny, A. (2009). Razširjenost izgorelosti v Sloveniji. V: Delo in varnost, 54, 1, 23–30. 

Puconja, K. (2010). Odnosi komuniciranja v šoli kot predpogoj za njeno uspešnost. V: 
Znanje: Teorija in praksa. Zbornik 6. študentske konference Fakultete za management. 
Koper, 741–747. Koper: Fakulteta za management.   

Računsko sodišče Republike Slovenije (2010). Dostopnost predšolske vzgoje. Revizijsko 
poročilo. Pridobljeno 4. 9. 2017, s http://www.rs-
rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KD4727B0AD018EDC3C12577F8002F9C18/$file/Vrtci_2.pdf  

Rajtmajer, D. (2012). Položaj učitelja (vzgojitelja) bo zahteval čez 15–20 let več kot le 
poklicno usmeritev. Pridobljeno 20. 4. 2014, s 
http://rajtmajer.si/Rajtmajer.si_pdf/Polozaj_ucitelja_vzg_bo_zahteval_vec_kot_zg_pokli_u
smeritev.pdf 

Rečnik, F. (1991). Izobraževanje v Sloveniji za 21. Stoletje. Globalna koncepcija razvoja 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo.  

Redding, S., Murphy, M. in Sheley, P. (2008). Handbook on family and community 
egagement. Lincoln: Academic development institute. Pridobljeno 20. 6. 2017, s 
http://www.schoolcommunitynetwork.org/downloads/FACEHandbook.pdf  

Rutar, S. (2014). Sociokulturni pristop pri spremljanju otrokovega razvoja in učenja v 
vrtcu. Pridobljeno 12. 2. 2017, s 
http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2013_06_st_1/7%20RUTAR.pdf 

Salecl (1988). Vzgoja kot »bistveno drugotno stanje«. V: Šolsko polje, 11, 119–125.  

Sauter, S., Brightwell, W. S., Colligan, M. J., Hurrell, J. J. , Katz, T. M., LeGrande, D. E., 
Lessin, N., Lippin, R. A., Lipscomb, J. A., Murphy, L. R., Peters, P. H., Keita, G. P., 
Robertson, S. R., Stellman, J. M., Swanson, N. G. in Tetrick, L. E. (2002). The changing 
organization of work and the safety and health of working people. Cincinnati: NIOSH. 
Pridobljeno 5. 5. 2016, s http://www.cdc.gov/niosh/docs/2002-116 

Simčič, A. in Vec, T. (2015). Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. V: 
Socialna pedagogika, 19, 3–4, 197–216.  

SIQ Ljubljana (2015). Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Pridobljeno 
19. 11. 2016, s http://www.siq.si/solstvo/model_kakovost_za_prihodnost/index.html  

Slivar, B. (2009). Raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljicah, učiteljicah in 
učiteljih. Pridobljeno 20. 4. 2014, s  https://issuu.com/voipex/docs/1  

Slivar, B. (2013). Na poti k dobremu počutju. Obvladovanje stresa v šoli – teoretični vidik. 
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  



 

86 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000). Ljubljana: Založba ZRC. Pridobljeno 11. 3. 
2017, s http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 

Sterle, V. (1987). Psihološki vidiki obremenjenosti učitelja. Ljubljana: Svetovalni center za 
otroke, mladostnike in starše.  

Strmčnik, F. (2001). Didaktika: osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete.   

Šprah, L. in Dolenc, B. (2014). Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in 
absentizma s pomočjo orodja OPSA. Ljubljana: Založba ZRC.  

Teržan, M. in Žebovec, S. (2007). Predstavitev četrte evropske raziskave o delovnih 
razmerjih. V: Delo in varnost, 52, 2, 35–38.  

Tratnik, M. (2006). Kakovost v slovenskem izobraževanju – nekateri vidiki sodobnega 
razvoja. V: Kakovost v vrtcih in šolah. Zbornik s posveta 2006, 16–23. Ljubljana: Državni 
izpitni center.  

Ucman, I. (2003). Koncepti in veščine komunikacije. Novo mesto. Pridobljeno 14. 9. 2017, 
s http://www.leila.si/dokumenti/kom.pdf  

UMAR (2013). Ekonomski izzivi 2013. Spremembe stanja in reforme na trgu dela v 
obdobju krize. Ljubljana: UMAR. Pridobljeno 14. 8. 2017, s 
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2013/trgdela.pdf  

Vec, T. (2011). Moteče vedenje: ozadja in osnovni dejavniki, ki nanj vplivajo. V: Socialna 
pedagogika, 15 (2), 125–152. 

Vindiš, M. (2011). Vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja. V: Inovativnost, 
proizvodnja in management. Zbornik 8. festivala raziskovanja ekonomije in managementa, 
141–147. Koper: Fakulteta za management. 

Vorina, A., Sešel, B. in Veljković, B. (2009). Organizacijska klima i zadovoljstvo 
zaposlenih. V: Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, 19, 354‒360. Pridobljeno 
14. 8. 2017, s http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik19/43.pdf 

Zalokar Divjak, Z. (1996). Vzgoja JE… NI znanost. Ljubljana: Educy.  

Zakon o delovnih razmerjih (2013). Pridobljeno 15. 9. 2017, s 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996). Pridobljeno 20. 8. 
2017, s https://www.uradni-list.si/1/content?id=78530 

Zakon o vrtcih (2005). Pridobljeno 22. 6. 2017, s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-
list-rs/vsebina/2005-01-4349?sop=2005-01-4349  

Zaviršek Mikolič, S. (2013). Stres na delovnem mestu. V: Delo in varnost, 59, 2, 32.  

ZRSZ (2010). Opis poklica vzgojitelj predšolskih otrok. Pridobljeno 15. 4. 2014, s 
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=599&Filter=U 



 

87 
 

Whitebook, M., Phillips, D. in Howes, C. (2014). Worthy work, still unlivable wages: The 
early childhood workforce 25 years after the national child care staffing study. Berkeley, 
CA: Center for the study of child care employment. Pridobljeno 3. 5. 2016, s 
http://www.irle.berkeley.edu/cscce/wp-content/uploads/2014/11/ReportFINAL.pdf 

Youngs, B. B. (2001). Obvladovanje stresa za vzgojitelje in učitelje. Ljubljana: Educy.  

 



 

1 
 

PRILOGE 
 
 
PRILOGA ŠT. 1: VPRAŠANJA ZA FOKUSNO SKUPINO 
 
 
1) Z raziskavo smo ugotovili, da vzgojiteljice menijo, da je na področju predšolske vzgoje prišlo 

do nekaterih sprememb. Katere spremembe, ki vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic, 
opažate vi v času, od kar ste zaposleni v vrtcu?  
 

2) V raziskavi so anketiranke izmed naštetih dejavnikov tveganja kot vzrok za preobremenjenost 
vzgojiteljic v največjem deležu izbrale visoko stopnjo odgovornosti, ki jo ima vzgojiteljica pri 
svojem delu. Kako bi po vašem mnenju lahko vzgojiteljico razbremenili odgovornosti?  
 
2. 1) Drugi dejavnik tveganja, ki močno vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic pa je po 
mnenju anketirank visoka stopnja angažiranosti celotne osebnosti vzgojiteljice. Kako bi po 
vašem mnenju lahko vzgojiteljica poskrbela, da jo slednji dejavnik tveganja ne bi pripeljal do 
preobremenjenosti in posledično do izgorevanja? 
 

3) Ali menite, da so vzgojiteljice v večji meri preobremenjene z delom ali psihično 
preobremenjene? Kako slednje ocenjujete pri sebi?  
 

4) Med vzroki za preobremenjenost vzgojiteljic so v najvišji meri anketiranke navedle 
neprimerno vedenje otrok. Kako po vašem mnenju neprimerno vedenje otrok vpliva na 
preobremenjenost vzgojiteljic? Katera »dodatna dela« zahteva otrok z neprimernim vedenjem 
od vzgojiteljice? 
 
4. 1) Naslednji vzrok za preobremenjenost vzgojiteljic, ki so ga anketiranke izbrale v največji 
meri so pričakovanja in želje staršev. Kakšne so vaše izkušnje s tem? Ali je od vas 
pričakovano ali celo zahtevano, da izpolnjujete vse oz. večino želja in pričakovanj staršev? 
Katere so te njihove želje in pričakovanja?  
 
4. 2) Anketiranke so izbrale količino administrativnega dela tudi kot eden izmed vzrokov za 
preobremenjenost vzgojiteljic. Ali menite, da je administrativnega dela pri vašem poklicu 
preveč in katero administrativno delo je po vašem mnenju nepotrebno? 
 

5)  Strokovnjaki ocenjujejo, da so štirje dejavniki še posebej pomembni, ko govorimo o 
preobremenjenosti vzgojiteljic, in sicer osebnost vzgojiteljice, tim, organizacija dela in 
življenja v vrtcu in širše okolje. Širše okolje pokriva področje celotne družbe, lokalne 
skupnosti ter sistema vzgoje in izobraževanja.  
 
5. 1) Večina vzgojiteljic je ocenila, da osebnostne značilnosti vzgojiteljice pomembno 
vplivajo na preobremenjenost, ob enem pa so v večini svoje spretnosti in sposobnosti ocenile 
kot dobre ali zelo dobre. Kako komentirate te rezultate glede na to, da je večina vzgojiteljic 
pogosto ali zelo pogosto preobremenjenih.  
 
5. 2) Prav tako je večina vzgojiteljic ocenila, da organizacija dela in življenja v vrtcu zelo 
pomembno vpliva na preobremenjenost vzgojiteljic, so pa organizacijo v večini ocenile kot 
dobro – npr. zaposlenim je vedno omogočeno koriščenje bolniške in dopusta, vodstvo je 
vedno v pomoč pri reševanju konfliktov s starši, vodstvo pogosto omogoča strokovno rast in 
jasno predstavi lastna pričakovanja, vodenje vrtca je učinkovito, vodstvo daje jasne in točne 
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informacije, spodbuja sodelovanje, ceni delo zaposlenih itd. Kateri so torej tisti dejavniki 
organizacije dela in življenja v vrtcu, ki po vašem mnenju vplivajo na preobremenjenost 
vzgojiteljic?  
 

6) Večina anketirank ocenjuje, da je delovnih nalog preveč in da delajo za vrtec že po službi 
doma vsak dan. Ali tudi vi delate za službo še doma, kako pogosto in s kakšnim razlogom? 
 
6. 1) Kako ocenjujete pogoje za delo v vašem vrtcu? V primeru da menite, da so nekateri 
pogoji za delo neustrezni jih prosim navedite in obrazložite.  
 

7) Kakšne so posledice preobremenjenosti pri vas?  
 
7. 1) Večina vzgojiteljic kot posledico preobremenjenosti navaja utrujenost. Ali menite, da bi 
lahko dlje trajajoča utrujenost privedla do kakšnih hujših posledic in katere bi to bile? 
 

8) Večina anketirank ocenjuje, da bi k razbremenitvi vzgojiteljic v največji meri lahko 
prispevalo Ministrstvo za šolstvo in vodstvo. Kateri bi bili po vašem mnenju nujni ukrepi 
slednjih dveh za zmanjševanje preobremenjenosti vzgojiteljic?  
 

9) Katere ukrepe za razbremenitev vzgojiteljic izvaja vaš vrtec in katere bi še lahko?  
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PRILOGA ŠT. 2: SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovana vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok!  
Moje ime je Mihela Maček in sem zaposlena v vrtcu Kurirček Logatec kot vzgojiteljica predšolskih otrok. V 
zadnjem času opažam, da smo strokovni delavci v vrtcu vse bolj obremenjeni in zato sem se odločila, da za 
magistrsko nalogo raziščem, ali obremenitve presegajo okvirje naših zmožnosti, sposobnosti, virov in 
sredstev, ki so nam na voljo za opravljanje dela, ali ne. Zato Vas iskreno prosim, da si vzamete približno 15 
minut in izpolnite anketo o preobremenjenosti vzgojiteljic predšolskih otrok, ki sem jo sestavila za raziskavo 
pri mojem magistrskem delu z enakim naslovom. V kolikor želite biti o rezultatih raziskave obveščeni, to 
označite na koncu ankete.  
Hvala! 
 
Q1 - SPREMEMBE NA TRGU DELA: Označite trditve, za katere ocenjujete, da DRŽIJO.   
Možnih je več odgovorov  

 Delo je vedno bolj zahtevno.   
 Obseg delovnih nalog se veča.   
 V službi opravim vedno večje število ur tedensko.  
 Delo zahteva vedno več administrativnih nalog.  
 Na  področju dela z otroki prihaja do nenehnih sprememb.  
 Pri delu moram uporabljati vedno več novih računalniških programov.  
 Pri svojem delu moram vedno več sodelovati z drugimi (vodstvom, strokovnimi delavci, starši, lokalno      

      skupnostjo itd.).  
 V vrtec se vključuje vse več otrok s posebnimi potrebami.   
 V vrtec se vključuje vse več otrok različnih narodnosti.   

 
Q2 - Označite trditve, za katere ocenjujete, da DRŽIJO (do kakšnih sprememb prihaja v zadnjem 
času).   
Možnih je več odgovorov  

 Nad svojim delom imam vedno manj nadzora.   
 Delo vedno bolj posega v moje zasebno življenje.  
 Delo zahteva usposobljenost na vedno več področjih.  
 Za svoje delo nosim vedno več odgovornosti.   
 Pri svojem delu moram vedno bolj upoštevati želje in potrebe posameznega otroka.  
 Druge spremembe, ki jih opažam:  

 
Q3 - DEJAVNIKI TVEGANJA PRI POKLICU VZGOJITELJICE: Prosim označite, kako močno po 
vašem mnenju slednji dejavniki vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljice, pri čemer velja, da je 1 = 
ne vpliva, 5 = zelo vpliva.   

 1 2 3 4 5 
Aktivna angažiranost celotne osebnosti 
vzgojiteljice 

     

Visoka stopnja koncentracije pri delu z otroki      
Visoka čustvena obremenjenost      
Visoka stopnja nadzora nad čustvovanjem oz. 
prikrivanje čustev, ki jih v resnici vzgojiteljica 
v dani situaciji doživlja 

     

Visoka stopnja sodelovanja, nudenje podpore 
in prilagajanja v tandemu 

     

Doživljanje neprimernega vedenja s strani 
otrok in staršev 

     

Multipraktičnost oz. nenehno izpopolnjevanje 
znanja na mnogih področjih  

     

Visoka stopnja odgovornosti      
Neustrezni pogoji v samem oddelku (hrup, 
neustrezna svetloba, neustrezni/nepraktični 
prostori ipd.) 

     

Drugo:      
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Q4 - Ali ocenjujete, da ste kdaj preobremenjeni z delom?  
 Da  
 Ne  

 
Q5 - Katero in kakšno delo vas prekomerno obremenjuje?  
  

 
Q6 - Ali se kdaj na delovnem mestu počutite psihično preobremenjeni?  

 Da  
 Ne  

 
Q7 - Kateri dejavniki vas psihično obremenjujejo?  
  
 
Q8 - Kako pogosto se počutite preobremenjeni z delom? Odgovor opredelite z oceno, pri čemer 1 
pomeni "nikoli", 5 pa "zelo pogosto".  

 1     2    3    4    5 
 
Q9 - Kako pogosto razmišljate o opustitvi poklica vzgojiteljice zaradi preobremenjenosti? Odgovor 
opredelite z oceno, pri čemer 1 pomeni "nikoli", 5 pa "zelo pogosto".  

 1     2    3    4    5  
 
Q10 - Katere okoliščine po vašem mnenju NAJBOLJ vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic?  
Možnih je več odgovorov  

 pričakovanja in zahteve vodstva  
 pomanjkanje strokovnih delavcev med odsotnostjo zaposlenih zaradi dopusta ali bolniške  
 beleženje, fotografiranje, snemanje itd. otrokovih dosežkov  
 pričakovanja, želje in zahteve staršev  
 neprimerno vedenje (otrok, staršev, vodstva, sodelavk itd.)  
 timsko delo  
 klima v vrtcu  
 nadzor s strani vodstva  
 organizacija dela in življenja v vrtcu   
 drugo:  

 
Q11 - Kateri pogoji dela po vašem mnenju NAJBOLJ vplivajo na preobremenjenost vzgojiteljic?  
Možnih je več odgovorov  

 število otrok, vključenih v posamezno skupino  
 vključenost otrok s posebnimi potrebami v vrtec  
 vključenost otrok različnih narodnosti, ras in ver v vrtec   
 nestalna zaposlitev (prekinitve delovnega razmerja, pogosto menjavanje delovnega mesta itd.)  
 količina administrativnega dela, ki se zahteva od vzgojiteljice  
 neustrezna oprema vrtca, neustrezni prostori  
 pomanjkanje materialov, pripomočkov, sredstev za delo  
 plača za delo  
 popoldanske dejavnosti v vrtcu  
 drugo:  

 
Q12 - Kaj vas osebno najpogosteje prekomerno obremenjuje pri delu z otroki?  
Možnih je več odgovorov  

 vzpostavljanje discipline v oddelku  
 vodenje dokumentacije   
 pomanjkanje avtonomije vzgojiteljice  
 delo z otroki s posebnimi potrebami  
 delo z otroki z motečim vedenjem  
 sodelovanje pri prireditvah, predstavah ipd., ko je sodelovanje pričakovano od vseh zaposlenih  
 vodenje skupine  
 uporaba tehnoloških pripomočkov (računalnik, tablica, fotoaparat ipd.)  
 nič me ne obremenjuje prekomerno  
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 drugo:  
 
Q13 - Kaj vas osebno prekomerno obremenjuje pri celotnem delu v vrtcu?  
Možnih je več odgovorov  

 sodelovanje s starši  
 sodelovanje s sodelavko v tandemu   
 sodelovanje s sodelavkami  
 sodelovanje z vodstvom   
 projekti na ravni vrtca   
 izpolnjevanje zahtev v okviru razvojnih nalog vrtca  
 hospitacije sodelavk in drugih strokovnih delavcev, vodstva  
 uporaba tehnoloških sredstev (npr. urejanje spletnih strani, uporaba e-asistenta ipd.)   
 dodatno delo za enoto, vrtec  
 nič me ne obremenjuje prekomerno  
 drugo:  

 
Q14 - LASTNOSTI VZGOJITELJICE: Med spodaj naštetimi dejavniki označite, kakšno je vaše 
osebno stanje/razmere/spretnosti/sposobnosti, pri čemer 1 pomeni "zelo slabo", 5 pa "zelo dobro".   

 1 2 3 4 5 
Sposobnost prilagajanja      
Sposobnost toleriranja neprijetnih situacij      
Sposobnost vodenja skupine      
Zdravstveno stanje      
Znanja, potrebna za opravljanje poklica 
vzgojiteljice 

     

Sposobnosti, potrebne za opravljanje poklica 
vzgojiteljice 

     

Materialne in bivanjske razmere      
Družinske in prijateljske vezi      
Preživljanje prostega časa      

 
Q15 – TIM: Kakšen je po vaši oceni tim, v katerega ste vključeni (v okviru enote vrtca)?  

 Premajhen  
 Primerno velik  
 Prevelik  

 
Q16 - Izberite, ali trditve DRŽIJO ali NE DRŽIJO za vaš tim.   

 DRŽI NE DRŽI 
V našem timu so odnosi dobri.   
Počutim se del tima.    
V našem timu ne sprejemamo novih članov.   
V našem timu poteka odlična komunikacija.    
V našem timu so jasno določena pravila, katerih se 
držimo. 

  

Vodja tima svojega dela ne opravlja ustrezno.    
V našem timu težko izraziš svoje mnenje.   
V našem timu iščemo rešitve problemov.    
Vsi posamezniki smo dobro in pravočasno 
obveščeni o spremembah.  

  

V našem timu sodelovanje ni cenjeno.   
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Q17 - ORGANIZACIJA DELA IN ŽIVLJENJA V VRTCU: Označite  prosim, v kolikšni meri držijo 
spodnje trditve za vaš vrtec.   

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 
V odsotnosti sodelavk jih nadomeščajo 
študentje. 

     

Vodstvo preverja našo obremenjenost z 
delom. 

     

V odsotnosti sodelavk jih nadomeščamo 
zaposleni. 

     

Vodstvo mi omogoča strokovno rast z 
organizacijo izobraževanj. 

     

Vodenje našega vrtca je učinkovito.      
Vodstvo jasno predstavi svoja pričakovanja.      
V našem vrtcu je s strani vodstva vsak 
posameznik obravnavan enakopravno. 

     

 
Q18 - Označite  prosim, v kolikšni meri držijo spodnje trditve za vaš vrtec.    

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 
Vodstvo daje točne in jasne informacije.      
Ko potrebujem koriščenje bolniške odsotnosti 
ali dopusta, mi vodstvo to omogoči.  

     

Pri konfliktih s starši nam je vodstvo v 
pomoč.  

     

Vodstvo omogoča dobre pogoje za kvalitetno 
delo. 

     

 
Q19 - Označite  prosim, v kolikšni meri držijo spodnje trditve za vaš vrtec, pri čemer 1 pomeni 
"nikoli", 5 pa "vedno".   

 1 2 3 4 5 
Vodstvo ceni opravljeno delo.      
Vodstvu je mar za moje zdravje.      
Vodstvu je mar za moje počutje na delovnem 
mestu. 

     

Vodstvo upošteva moje želje in potrebe pri 
sestavljanju urnikov. 

     

Vodstvo spodbuja sodelovanje med 
zaposlenimi.  

     

Ko potrebujem pomoč se lahko obrnem na 
vodstvo.  

     

Vodstvo me pohvali in nagrajuje.       
Vodstvo spodbuja odprto komunikacijo.      
Vodstvo me pri mojem delu podpira.      

 
Q20 - ŠIRŠE OKOLJE (lokalna skupnost, organizacija predšolske vzgoje na državni ravni, 
ministrstvo za šolstvo, družba itd.) Spodaj označite, kakšni so pogoji dela vzgojiteljice predšolskih 
otrok, pri čemer 1 pomeni "zelo slabo", 5 pa "odlično".  

 1 2 3 4 5 
Plačilo za delo      
Možnosti napredovanja      
Sloves profesije vzgojiteljice predšolskih 
otrok v družbi 

     

Normativi      
Upoštevanje pravic vzgojiteljic predšolskih 
otrok 

     

Možnosti zaposljivosti       
Stopnja avtonomije pri delu      

 



 

7 
 

Q21 - Kako pomembno, po vašem mnenju, naslednji dejavniki vplivajo na preobremenjenost 
vzgojiteljice? Svoj odgovor ocenite s številko, pri čemer 1 pomeni "ne vpliva", 5 pa "zelo vpliva".   

 1 2 3 4 5 
Lastnosti, osebnost, znanja, spretnosti 
vzgojiteljice 

     

Tim      
Organizacija dela in življenja v vrtcu      
Širše okolje      

 
Q22 - DELOVNE NALOGE IN POGOJI DELA: Kako ocenjujete zahtevnost dela, ki ga opravljate 
kot vzgojiteljica predšolskih otrok, v primerjavi z drugimi poklici?  

 Nezahtevno  
 Srednje zahtevno  
 Zelo zahtevno  

 
Q23 - Kako ocenjujete obseg nalog, ki se od vas zahtevajo v okviru poklica vzgojiteljice predšolskih 
otrok?  

 Nalog je premalo, delo z lahkoto opravim kvalitetno.  
 Nalog je ravno prav, delo opravim kvalitetno.  
 Nalog je preveč, delo težko opravim kvalitetno.  

 
Q24 - Kako pogosto imate v povprečju v vrtcu popoldanske službene obveznosti?  

 enkrat mesečno  
 dva do trikrat mesečno  
 enkrat tedensko  
 dvakrat tedensko  
 trikrat tedensko  
 štirikrat tedensko  
 vsak dan  
 drugo:  

 
Q25 - Ali bi, če bi želeli, lahko znižali število popoldanskih obveznosti?  

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
Q26 - Kakšni ukrepi bi po vašem mnenju znižali število popoldanskih službenih obveznosti?  
  

 
Q27 - Kako pogosto v povprečju delate za službo še doma?  

 nikoli  
 enkrat mesečno  
 dva do trikrat mesečno  
 enkrat tedensko  
 dva do trikrat tedensko  
 štirikrat tedensko  
 vsak dan  
 Drugo:  

 
Q28 - Kakšen je razlog, da za službo delate tudi doma?  
Možnih je več odgovorov  

 Za opravljanje vseh nalog potrebujem več časa kot drugi.  
 Doma si delovno okolje pripravim bolj ustrezno, kot ga imam v službi.  
 Delovnih nalog je preveč in jih v celoti ne uspem opraviti v službi.  
 Drugo:  
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Q29 - Kako ocenjujete količino administrativnih del pri vašem delu?  
 Administrativnih del je malo in ne vplivajo na preostalo delo.  
 Administrativnih del je veliko a ne vplivajo na preostalo delo.   
 Administrativnih del je veliko in vplivajo na preostalo delo.  
 Administrativnih del je zelo veliko in mi predstavljajo veliko obremenitev.  

 
Q30 - Kako ocenjujete organizacijo časa, ki je namenjen za pripravo na delo v skupini?  

 Na voljo imam premalo časa za dobro pripravo na delo.  
 Na voljo imam dovolj časa za dobro pripravo na delo.  
 Na voljo imam preveč časa, dobro se pripravim na delo že v krajšem času.  

 
Q31 - Prosim označite, katere trditve veljajo za pogoje dela v vašem vrtcu.   
Možnih je več odgovorov  

 Prostori so ustrezno veliki.  
 Prostori so premajhni.  
 Prostori so primerno opremljeni.  
 Pripomočki in naprave so ustrezni in večinoma delujejo.  
 Pripomočki in naprave so ustrezni vendar pogosto ne delujejo.  
 Pripomočkov in naprav je premalo.   
 Materialov je dovolj in jih ob naročilu pravočasno dobimo.   
 Materialov ni dovolj, jih ob naročilu ne dobimo/dobimo prepozno.  
 Drugo:  

 
Q32 - V kolikšni meri po vašem mnenju delovne naloge in pogoji dela vplivajo na preobremenjenost 
vzgojiteljic? Ocenite s številko, pri čemer 1 pomeni "ne vplivajo", 5 pa "zelo vplivajo".   

 1 2 3 4 5 
delovne naloge      
pogoji dela      

 
Q33 - Na kaj vplivajo dejavniki preobremenjenosti pri vas osebno?   
Možnih je več odgovorov  

 Dejavniki ne vplivajo v tolikšni meri, da bi se odražali v mojem fizičnem ali psihičnem stanju.  
 Pogosto imam zdravstvene težave.  
 Po službi sem zelo utrujena.  
 Nisem zadovoljna s svojim delom v vrtcu.  
 Nimam motivacije za delo.  
 Upadla je moja kreativnost, ustvarjalnost.  
 Pogosto sem pod stresom.  
 Pogosto se počutim neuspešno.  
 Pogosto razmišljam o opustitvi poklica vzgojiteljice.  
 Drugo:  

 
Q34 - Na katerem področju se po vašem mnenju še posebej kažejo posledice preobremenjenosti 
vzgojiteljic?  

 neposrednem delu z otroki  
 pri celotnem delu (delu z otroki, starši, odnosih v organizaciji itd.)  
 pri zasebnem življenju vzgojiteljice  

 
Q35 - Čigava pomoč, podpora oz. ukrepi bi še posebej pripomogli k razbremenitvi vašega dela?  
Možnih je več odgovorov  

 vodstva  
 staršev  
 lokalne skupnosti  
 Ministrstva za šolstvo  
 drugo:  

 
Q36 - Kako bi lahko vodstvo pripomoglo k zmanjševanju vaše preobremenjenosti?  
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Q37 - Kako bi lahko starši pripomogli k zmanjšanju vaše preobremenjenosti?  
  
 
Q38 - Kako bi lahko lokalna skupnost pripomogla k zmanjšanju vaše preobremenjenosti?  
  

Q39 - Kako bi lahko Ministrstvo za šolstvo pripomoglo k zmanjševanju vaše preobremenjenosti?   
  

 
Q40 - Katere izmed naštetih rešitev bi po vašem mnenju pripomogle k zmanjševanju 
preobremenjenosti vzgojiteljic?  
Možnih je več odgovorov  

 zniževanje števila skupnih projektov, prireditev, predstav itd.  
 zniževanje normativov glede števila otrok v enem oddelku in števila otrok s posebnimi potrebami v enem  

      oddelku  
 več izobraževanj iz področja organizacije dela in uspešnega vodenja skupine  
 več izobraževanj iz področja dela z otroki z motečim vedenjem, otroki s posebnimi potrebami, otroki  

      različnih ver, ras in narodnosti ipd.  
 zniževanje obsega administrativnih nalog  
 odločanje zaposlenih o zadevah, ki se jih neposredno tičejo  
 določitev jasne meje med avtonomnostjo vzgojitelja in pričakovanj ter želja drugih (vodstva, staršev idr.)  
 drugačna organizacija dela v primeru odsotnosti strokovnih delavcev  
 drugo:  

 
Q41 - Ali menite, da je vodstvo seznanjeno z vašo (občasno ali trajno) preobremenjenostjo? V polje 
pod  "utemeljitev" prosim na kratko utemeljite vaš odgovor.   

 UTEMELJITEV 
Da.   

Ne.   

Ne vem.   

Nisem nikoli preobremenjena.   

 
Q42 - Ali menite, da vodstvo izvaja kakršne koli ukrepe za zniževanje preobremenjenosti vzgojiteljic?  

 Da.  
 Ne.  
 Ne vem.   

 
Q43 - Katere ukrepe izvaja vodstvo za zmanjševanje preobremenjenosti vzgojiteljic?  
  

 
Q44 - V kolikšni meri vrtec z različnimi ukrepi pripomore k zniževanju preobremenjenosti 
vzgojiteljic? Ocenite s številko, pri čemer 1 pomeni "ne izvaja nobenih ukrepov", 5 pa "izvaja zelo 
veliko ukrepov".  

 1     2    3    4    5 
 
Q45 - Kako bi zmanjšanje dejavnikov preobremenjenosti vplivalo na vaše delo?   
Možnih je več odgovorov  

 več časa bi lahko posvetila neposrednemu delu z otroki  
 več časa bi lahko posvetila pripravi na delo  
 več časa bi lahko posvetila sodelovanju s sodelavko v tandemu  
 več časa bi lahko posvetila pripravi materialov za delo v oddelku  
 delo z otroki bi bilo bolj umirjeno in sproščeno  
 več časa  bi lahko posvetila izpopolnjevanju svojih znanj in spretnosti  
 več časa bi lahko namenila skrbi za lastno psiho-fizično zdravje  
 moje delo bi bilo bolj kvalitetno  
 to ne bi vplivalo na moje dosedanje delo  
 drugo:  
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Q46 - DEMOGRAFSKI PODATKI   
SPOL:  

 Moški  
 Ženski  

 
Q47 - V katero starostno skupino spadate?  

 do 20 let   
 21 - 25 let  
 26 - 30 let  
 31 - 35 let   
 36 - 40 let  
 nad 40 let  

 
Q48 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   

 manj kot IV. stopnja izobrazbe  
 IV. stopnja (3-letno poklicno izobraževanje)  
 V. stopnja (gimnazijsko, 4-letno, srednje strokovno izobraževanje)   
 VI. stopnja (višješolsko strokovno izobraževanje z diplomo)  
 VII. stopnja izobrazbe (visokošolsko in univerzitetno izobraževanje)  
 Vlll. stopnja (magisterij)  
 več kot Vlll. stopnja izobrazbe  

 
Q49 - Kakšno je vaše delovno mesto?  

 vzgojitelj/-ica predšolskih otrok  
 pomočnik/-ica  

 
Q50 - Koliko let delovne dobe imate?  

 manj kot 5 let  
 6 - 10 let  
 11 - 15 let  
 16 - 20 let  
 21 - 25 let  
 26 - 30 let   
 31 - 35 let   
 več kot 35 let  

 
Q51 - Ali želite sodelovati pri okrogli mizi o "preobremenjenosti vzgojiteljev predšolskih otrok"?  

 Da.  
 Ne.  

 
E-mail - V kolikor vas bomo izbrali, vas bomo o tem obvestili na elektronski naslov, ki ga vnesete v 
spodnje polje.  
  

 
Q52 - Ali želite biti seznanjeni z rezultati raziskave?  

 Da.  
 Ne.  

 
E-mail - Vnesite elektronski naslov.   
  

 
Hvala za sodelovanje! 

 


