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POVZETEK 

Cilj naše raziskave je bil ugotoviti, koliko zaposlenih v javni upravi kaţe znake izgorelosti v 

povezavi s storilnostno pogojeno samopodobo. Izdelali smo kvantitativno raziskavo na 

podlagi izpolnjenih vprašalnikov. Preučili smo, koliko zaposlenih v javni upravi kaţe znake 

izgorelosti, koliko od teh je delovno izčrpanih in koliko izgorelih, kako je pri zaposlenih 

prisotna storilnostno pogojena samopodoba, kakšne so povezave med izgorelimi in 

storilnostno pogojeno samopodobo in kako so zadovoljene potrebe zaposlenih v javni upravi, 

kjer smo se opredelili na zaposlene na občinah v Republiki Sloveniji. Naredili smo tudi 

primerjavo s splošno populacijo. Kvantitativna raziskava je pokazala, da ima 70 % zaposlenih 

v javni upravi nadpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo. Izgorelih v javni upravi je le 

36 %, od tega delovno izčrpanih 4,2 % in izgorelih 31,8 %. Na podlagi statističnih analiz smo 

ugotovili, da je kandidatov za izgorevanje kar 38,3 %.  

Ključne besede: izgorelost, storilnost, samopodoba, zaposleni, javna uprava  

SUMMARY 

The aim of our research was to find out how many employees in government administration 

are showing the signs of burnout in connection with performance based self-esteem. We have 

made a quantitative analysis how many employees in government administration are showing 

signs of burnout, how many of them are work-exhausted and how many are already suffering 

from burnout, how much of the performance based self-esteem is presented among the 

employees, what are the joining between burnout and performance based self-esteem and how 

the needs of the employees are fulfilled. In that investigation we declared for the employees in 

the communities of the Republic Slovenia. In addition we have done a comparison with the 

basic population. Quantitative analysis showed us that 70% of the employees in government 

administration in communities has above average performance based self-esteem. Burned out 

people are only 36%, from that work-exhausted 4.2% and burned out 31.8%. On basis of the 

statistic analyses we found out that there are 38.3% new candidates who are on the way to 

suffer from burnout. 

Key words: burnout, productivity, employees, government, administration 
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1 UVOD 

Stres na delovnem mestu in izgorelost kot posledica tega sta danes vzrok številnim 

zdravstvenim teţavam tako zaposlenih kot managerjev. Posledica ni le slabša delovna 

uspešnost, absentizem, temveč tudi zdravstveni problemi, vključno z zmanjšano zmoţnostjo 

dela, mortaliteto, izgubo kadrov in s tem povezane velike finančne obremenitve gospodarstva. 

Stres na delovnem mestu in izgorelost sta škodljiva, razvijeta se, ko zahteve delovnega mesta 

ne ustrezajo zmoţnostim, zmogljivostim in potrebam zaposlenega (Ihan 2008a, 36). 

Ker je izgorevanje danes še posebej prisotno pri managerjih, je treba iskati izvor v prepletu 

druţbenih vrednot, vzgoje in narave dela v managementu. Prevladujoče vrednote sodobne 

druţbe so uspešnost, storilnost in pridnost, zato je večina nas ugotovila, da je treba več delati, 

da bi zagotovili zunanja in notranja pričakovanja. Vse to pa vodi v izgorelost. 

Izgorelost prizadene tudi ostale zaposlene, najpogosteje »garače«. Povezana je z občutki, da 

naše sposobnosti, izkušnje in znanje niso dovolj za opravljanje nalog v določeni situaciji. 

Glavni vzrok, ki vpliva na poklicno izgorelost, so spremembe v delovnem okolju in občutek, 

da lastnega dela ne zmoremo več. 

Poklicna izgorelost se lahko pojavi v vsakem poklicu, najbolj pa prizadene tiste, ki se 

ukvarjajo z »emocionalnimi potrebami« drugih ljudi, in tiste ljudi, ki ne znajo reči »ne« 

dodatnim odgovornostim in obveznostim (Ihan 2008a, 36). Ker delam v javni upravi (Občina 

Krško) in na očeh vseh davkoplačevalcev, ki vsak dan nadzorujejo naše delo, nam ukazujejo 

in iščejo svoje »pravice«, se na delovnem mestu vsakodnevno srečujem s stresnimi 

situacijami, večinoma negativnimi. 

V javni upravi se zaposleni trudimo biti strokovni in ustreţljivi, dovzetni za teţave strank, 

ţelimo jim ustreči, na drugi strani pa nam predpisi, uredbe, odloki in standardi omejujejo 

kreativno delo. Delo, ki ga opravljamo, od nas zahteva strokovnost, prilagajanje in dobro 

komuniciranje. Vse to je teţko uskladiti, zato se tudi zaposleni v javni upravi srečujemo z 

izgorelostjo. 

1.1 Namen naloge in cilj raziskave 

Namen magistrske naloge je raziskati, kako so zaposleni v javni upravi na občinah v RS 

izgoreli in v kakšni povezavi je izgorelost s storilnostno pogojeno samopodobo ter primerjati 

zaposlene s splošno populacijo in preučiti izgorelost v povezavi s storilnostno pogojeno 

samopodobo. 
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Raziskovalno nalogo s področja izgorelosti v povezavi s storilnostno pogojeno samopodobo v 

javni upravi smo si izbrali, ker do sedaj v Sloveniji tovrstne raziskave še ni bilo. Da bi dobili 

čim veljavnejše in zanesljivejše podatke, tako s področja starosti, spola, izobrazbe in delovnih 

mest kot tudi ostalih spremenljivk, smo se v tako veliki populaciji, kot so zaposleni v javni 

upravi, odločili, da raziskavo naredimo na področju občin, ker le te predstavljajo vse elemente 

javne uprave. V primeru, da bi zajeli celotno javno upravo, bi bilo zelo teţko pridobiti 

podatke s pomočjo ankete, saj zaradi vedno več dela in pritiskov delovnega okolja zaposleni 

ne najdejo časa za izpolnitev anket, ali pa tega ne ţelijo. 

Občine v RS so nam dale vzorec, s katerim smo dobili celotno sliko javne uprave in njene 

populacije. Sodelovali so zaposleni na območju celotne Slovenije in nam omogočili pogled 

širše, ki ni vezan le na del Slovenije in s tem specifike nekega območja. 

Rezultate v javni upravi smo primerjali s splošno populacijo, ker so v Sloveniji zbrani le 

podatki za splošno populacijo, kjer so zajeti zaposleni v gospodarstvu, privatnem sektorju, 

upravi in študentje, različnih starosti, izobrazbe in spola. Raziskave s področja izgorelosti in 

storilnostno pogojene samopodobe so v Sloveniji zelo redke. Podatke, ki smo jih potrebovali 

za primerjavo, smo našli le na Inštitutu Burnout in to le za splošno populacijo.  

Naš prvotni namen je bil primerjati javno upravo z gospodarstvom, vendar taki podatki ne 

obstajajo (V primeru, da delovna organizacija tako raziskavo naroči, pa so podatki tajni.). 

Zbiranje podatkov v gospodarstvu preko elektronskih medijev je skoraj nemogoče, le redki 

zaposleni so pripravljeni sodelovati, velika večina pa tudi nima moţnosti za reševanje 

vprašalnikov preko elektronskega medija, zato smo se za primerjavo odločili uporabiti kar 

celotno populacijo.  

1.2 Hipoteze  

V raziskavi smo ţeleli ugotoviti, koliko zaposlenih v javni upravi kaţe znake izgorelosti v 

povezavi s storilnostno pogojeno samopodobo. Primerjati smo ţeleli zaposlene v javni upravi, 

ki kaţejo znake izgorelosti, s splošno populacijo. Ugotavljali smo, koliko je storilnostno 

pogojena samopodoba povezana s spolom, starostjo in izobrazbo. 

Na podlagi teoretičnih spoznanj različnih avtorjev, ki proučujejo stres na delovnem mestu, 

izgorelost in posledično storilnostno pogojeno samopodobo ter zadovoljenost potreb, smo 

postavili naslednje hipoteze: 

H1: Zaposleni v javni upravi se statistično pomembno ne razlikujejo od splošne populacije po 

tem, kako močno je pogojena njihova storilnostna samopodoba.  

H2: Deleţ  izgorelih v javni upravi se ne razlikuje od deleţa izgorelih v splošni populaciji.  
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H3: Izgorelost je pozitivno povezana s storilnostno pogojeno samopodobo. 

H4: Izgorelost je negativno povezana z zadovoljenostjo potreb. 

 

1.3 Metodologija 

Da bi raziskavo uspešno izvedli, smo opredelili problem in določili način raziskovanja. 

Odločili smo se, da bomo izvedli kvantitativno analizo anketnih vprašalnikov, ki bo slonela 

na podatkih, pridobljenih od zaposlenih v javni upravi. 

Ker je v javni upravi zaposlenih več deset tisoč ljudi, smo se znotraj javne uprave opredelili 

na občinske uprave v RS, kjer je skupno zaposlenih 4 622 ljudi na različnih delovnih mestih, z 

različno izobrazbo, različnih spolov in starosti ter na področju celotne Slovenije. Tako smo 

pridobili vzorec, ki ima lastnosti celotne populacije. Zaposleni v občinah v RS imajo vse 

elemente javne uprave. Ker so občine razporejene po celotni RS smo dobili bistveno bolj 

relevanten vzorec kot če bi vzeli vzorec v celotni javni upravi, saj vemo, da je koncentracija 

zaposlenih v javni upravi v središču RS – Ljubljani – in bi tak vzorec bil bolj specifičen od 

vzorca, omejenega na občine v RS. Z zaposlenimi na občinah v celotni RS smo dobili 

teritorialni, organizacijski in funkcionalni vzorec javne uprave. Zaposlene na občinah smo 

tudi laţje nagovorili in poprosili za izpolnitev naših vprašalnikov. Zaposleni na raznih 

ministrstvih in ostalih organih javne uprave si največkrat ne vzamejo dovolj časa za izpolnitev 

vprašalnikov. Zaposlene na občinah pa smo po potrebi tudi poklicali in jih dodatno naprosili 

za sodelovanje v naši raziskavi. 

Pri določitvi velikosti vzorca smo se opirali na naslednja izhodišča, ki jih je podala 

Tratnikova (2002, 71), in sicer velikost populacije, vrsto analize za obdelavo podatkov, meje 

standardnih napak in metodologijo raziskave.  

Vsem zaposlenim na občinah smo poslali preko elektronskega medija povabilo k sodelovanju, 

in sicer smo opisali, kaj ţelimo raziskati, in jih poprosili, da so preko spletne strani Inštituta 

Burnout rešili vprašalnik SAI in z njim povezana vprašalnik o zadovoljenosti potreb in 

vprašalnik storilnostno pogojene samopodobe. Zavedali smo se, da ni realno pričakovati, da 

bi nam bili vrnjeni vsi odposlani vprašalniki. Če smo ţeleli pridobiti odgovore, ki so nam 

pomagali priti do zastavljenih rezultatov, smo anketirance naprosili, da so izpolnili kar 

obseţen vprašalnik. Iskali smo odgovore na stopnjo izgorelosti, povezavo med izgorelostjo in 

storilnostno pogojeno samopodobo ter zadovoljenost potreb. Na podlagi teorije smo se 

odločili, da bomo raziskavo lahko izpeljali, če bomo dobili vsaj 100 pravilno izpolnjenih 

vprašalnikov. Sicer se zavedamo omejitve v smislu velikosti populacije v javni upravi in 
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majhnosti našega vzorca, vendar kljub večkratnim pozivom in prošnjam po izpolnitvi 

vprašalnikov nismo mogli zbrati več kot 120 pravilno izpolnjenih anket, vendar pričakujemo, 

da bo s tem doseţen reprezentativen vzorec.  

Ţeleli smo izvesti tudi veljavno in zanesljivo raziskavo. Pričakovali smo, da bomo to 

zagotovili z veljavnim in preizkušenim anketnim vprašalnikom. Odgovori na vprašalnike  

nam omogočajo, da bomo lahko izpeljali raziskavo in dobili rezultate na zastavljena vprašanja 

in jih kasneje  primerjali z rezultati splošne populacije, pridobljenimi na Inštitutu.  
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2 STRES 

Stres je situacija alarma. Rakovec-Felserjeva (1991, 47–48) opisuje, da je stres stanje 

posameznikove psihične in fizične pripravljenosti, kako se soočiti in obvladati obremenitev pa 

je odvisno od vsakega posameznika posebej. Različni ljudje različno reagiramo in tudi učinek 

stresogenih dejavnikov občutimo drugače.   

Stres je duševna in telesna reakcija na spremembo, pravi Tyrer (1987, 14–15). Navaja, da je 

pomembno, ali se nastalim spremembam lahko prilagodimo. Stres, na katerega se ne moremo 

prilagoditi, se lahko spremeni v stisko. Ker poglavitnih potez človekove osebnosti ne moremo 

spremeniti, si moramo prizadevati, da se čim manj stresno prilagajamo vsem spremembam 

okoli nas.     

Luban Plozza in Ugo Pozzi (1994, 12) navajata, da je stres reakcija organizma na draţljaje iz 

okolja, ki vključuje znake obrambe in prilagajanja. Vedno, ko telo zazna psihični ali fizični 

napad, pripravi več obrambnih mehanizmov, kar imenujemo stres. 

Battison (1999, 6) navaja, da stres ni le zdravstveno stanje, temveč splet telesnih, duševnih in 

čustvenih občutij, ki so posledice pritiskov, zaskrbljenosti in strahu. Stres je povečana 

napetost. Določena stopnja stresa nam pomaga premagovati izzive, preveč stresa pa nam 

povzroča nemoč in stisko. Ker ne moremo več izpolnjevati zahtev, se počutimo slabo. 

Stres je neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnosti za obvladanje zahtev 

na drugi strani (Looker in Gregson 1993, 31). Poznamo škodljivi in prijazni stres. V primeru, 

da škodljivemu stresu dovolimo prosto pot, nam povzroči psihične in telesne teţave. Ko pa 

nas prevzame prijazni stres, si ţelimo novih izzivov in nalog. 

Stres je odziv organizma na potencialno škodljiv dejavnik. Je simbol našega časa in prostora. 

Danes beseda stres označuje naše ţivljenje. Doţivljamo ga zaradi prevelike ali premajhne 

obremenjenosti, naveličanosti, vztrajnosti v poloţaju, ki ga ne obvladamo, zakonskih teţav, 

finančnih problemov in druţinskih teţav. Vse to imenujemo škodljivi stres. Ko puščamo 

škodljivemu stresu prosto pot, ta povzroči neučinkovitost in nastanek bolezni. Človek, ki ţeli 

osveščeno ţiveti kot zrela osebnost v druţbi, mora obvladati in vzpostaviti ravnovesje med 

škodljivim in prijaznim stresom. Za tako vzpostavitev pa je treba zapustiti izhojene poti, 

narediti korak naprej in znova pretehtati dojemanje okolja in medsebojnih odnosov, ki 

odločilno vplivajo na ravnovesje med zahtevami in sposobnostmi. Preprečiti stres pomeni 

ugotoviti vzrok, se napotiti k psihiatru, si pustiti svetovati in spodbujati, si vzeti dopust in 

poskrbeti za sproščanje. (Looker in Gregson 1993, 30) 

Stres je vzorec fizioloških, čustvenih, spoznavnih in vedenjskih odgovorov organizma na 

draţljaje, ki zmotijo človekovo ravnoteţje. Draţljaji, ki povzročajo stres, so stresorji in so vsi 
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pojavi, ki jih doţivljamo kot groţnjo ali izziv, in zato obremenjujejo našo osebnost. 

(Kompare, Straţišar in Dogša 2008, 113) 

Stres je za organizem vnaprej pripravljena uvedba izrednega stanja, ki jo sproţijo duševne 

stiske, poškodbe, bolezni, stradanje, pretiran napor, mraz ali kakšna druga nevarnost. Je 

izredno močno čustveno stanje, ki naše telo in duševnost preusmeri tako, da se izkaţe 

optimalno za preţivetje. Če se stres sproţi, ko smo zares ogroţeni, potem sam po sebi ni nič 

slabega. Nepotrebna in škodljiva obremenitev za organizem pa je stres brez razloga. (Ihan 

2004, 41) 

Vsi stresorji niso škodljivi. Ločimo pozitivni stres (eustres) od negativnega (distres) stresa. 

Kadar so naše sposobnosti obvladanja večje od zahtev, prevlada občutje pozitivnega stresa. 

To je prijetno, vznemirljivo, spodbudno in navdušujoče občutje. Občutje negativnega stresa 

pa prevlada, ko so zahteve večje od naše sposobnosti za obvladovanje. Pojavi se 

nezadovoljstvo, zaskrbljenost, napetost, neučinkovitost in ţivčno-hormonsko stanje, ki 

negativno deluje na zdravje. Raziskovalci so ugotovili, da so negativni stresi lahko posledica 

delovanja enkratnih hudih stresnih dogodkov ali pa posledica delovanja ponavljajočih se, 

neobvladljivih drobnih stresov. (Ihan 2008b, 52) 

Vsak stres ne povzroča bolezni. Pravijo, da je stres za ţivljenje sol in začimba. Stres torej 

spada k ţivljenju. Brez določene mere stresa ne moremo niti ozdraveti niti zdravja ohraniti. 

Ker je ta mera za vsakega človeka različna, bi moral vsak človek poznati svojo mero, kajti 

kdor pozna svojo mero, se zna tudi smotrno varovati. (Lindemann 1982, 15) 

2.1 Stres današnjega časa 

Danes ţivimo prehitro in površno. Ţivimo v času in okolju, ki cenita le materialne dobrine. 

Vedno hitimo, zato ne najdemo časa zase, ne pomislimo več, ali nam to ţivljenje ugaja, ne 

vprašamo se, kdo smo in kaj ţelimo. Vse več je ljudi, ki ne ţivijo z okoljem, soljudmi in s 

samimi seboj. Odtujili so se, zato doţivljajo takšno stisko, da ne vidijo poti naprej. Ko naše 

sposobnosti za obvladovanje okoliščin niso več kos zahtevam, izzivom in nevarnostim okolja, 

se razvije stres. Nenadoma ugotovimo, da namesto, da bi se počutili nekdo, se doţivljamo, 

kakor da smo nihče. (Luban Plozza in Pozzi 1994, 5) 

Človek je sistem, sestavljen iz treh ravni, in sicer iz materialne, kar predstavlja fizično telo, 

psihične, kar predstavlja um in čustva, ter duhovne, to je avtentični jaz. Ker smo zelo 

prilagodljivi, se lahko navadimo tudi na kronični negativni stres, vendar ţivimo manj 

kakovostno ţivljenje in izgubljamo stik s seboj. (Bertoncelj 2011, 13) 
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Najpogosteje se skušamo izogniti stresu. To praviloma vodi do ponavljanja stresnih situacij in 

do stopnjevanja teţav. Na probleme odgovarjamo s takšnim vedenjem, ki nas pripelje v bolj 

ali manj stresno situacijo. (Ihan 2008b, 53) 

Stres je normalna reakcija človeškega organizma na nenormalne dogodke. Stresna reakcija 

pripravi organizem na optimalno spoprijemanje z okolico in na ta način omogoča preţivetje. 

Ob kratkotrajnih stresih stresna reakcija ni škodljiva, celo koristi dinamičnosti in zdravju 

organizma. Dolgotrajna stresna reakcija pa predstavlja problem za zdravje. (prav tam) 

Stres se pojavlja kot neskladje med dojemanjem zadev na eni strani in sposobnosti za 

obvladanje zadev na drugi strani. Razmerje med dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti za 

kljubovanje pritiskom odločilno vpliva na doţivljanje stresa, tako škodljivega kot prijaznega. 

Vprašanje je, kakšna je prava mera stresa, ki v nas še sproţa učinkovito ustvarjalnost. Prava 

mera stresa je verjetno odvisna od zahtevnosti situacije in prav tako od osebnosti, ki jo stres 

napada. Ključ za obvladanje stresa leţi v nas samih. Prisluhniti moramo svojim notranjim 

občutkom in poznati moramo sebe. (prav tam) 

V tridesetih letih 20. stoletja je dunajski zdravnik Hans Selye z zanimanjem opazoval, kaj se 

dogaja s človeškim organizmom, kadar ga doletijo različne neprijetnosti, tako telesne kot 

duševne narave. Ugotovil je, da velika količina adrenalina dvigne krvni tlak in pulz, moţgani 

se močno prekrvavijo, jetra pričnejo izločati glukozo. Tak občasen stres je bil za naše 

prednike zaloga energije, ki so jo potrebovali za najosnovnejša ţivljenjska opravila. Povsem 

drugače vpliva na naše telo stres, o katerem je več govora v zadnjih letih. Zaradi vse 

hitrejšega tempa in vse napornejšega delavnika smo pogosto napeti, nemirni in ţivčni. Če bi 

znali poskrbeti za ravnovesje med napetostjo in sprostitvijo organizma, bi kroničnemu stresu 

ušli. Toda takšnih, ki znajo še pravočasno prisluhniti alarmnemu zvoncu, ki nas svari in 

opozarja, je vse manj. Res je, da so nekatere ţivljenjske situacije, v katerih se znajdemo, na 

prvi pogled teţke ali celo neobvladljive, toda kljub vsemu smo po mnenju strokovnjakov 

najpogosteje prav mi tisti, ki si stvari še dodatno oteţimo. (Stark in Sandmeyer 2001, 30–38) 

Če ţelimo, da naš organizem deluje normalno, mora na vseh štirih ţivljenjskih področjih 

vladati energetsko ravnovesje (v telesnem obstoju, partnerstvu in druţini, delu in poklicu, 

prijateljstvu in prostem času). Iz vseh omenjenih ţivljenjskih področij črpamo moč za delo in 

obstoj. Če ţelimo črpati energijo, jo moramo tudi vlagati. Telo in duša potrebujeta ravnovesje. 

Če tega ni, se lahko v enem samem trenutku vse poruši. (prav tam). 

2.2 Stres na delovnem mestu 

»Stres na delovnem mestu prizadene psihično in telesno zdravje posameznika, prav tako pa 

tudi storilnost in učinkovitost organizacije.« (Ihan 2008b, 55) 
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Za stres na delovnem mestu poznamo dva primarna vzroka, in sicer karakteristike 

zaposlenega in delovni pogoji. Ostali pogoji, ki prav tako vplivajo na stres na delovnem 

mestu, so naslednji: osebnost zaposlenega, kognitivni dejavniki, telesni dejavniki, socialni in 

kulturni dejavniki ter varnost delovnega mesta. (prav tam) 

Posledici stresa na delovnem mestu nista le slabša delovna uspešnost in absentizem, temveč 

tudi zdravstveni problemi, manjša zmoţnost dela, invalidnost in izguba kadrov in s tem 

povezane finančne obremenitve gospodarstva. (Ihan 2008b, 60) 

Najbolj stresno je delo, ki ima zelo visoke zahteve in pritiske na zaposlenega in ni usklajeno z 

njegovim znanjem in zmoţnostjo. 

Danes je bolj kot kdaj koli doslej v ospredju tekmovalnost, ki jo zaznavamo kot neizprosen 

boj za pridobitev in ohranitev delovnega mesta ali pa kot nenehno prizadevanje za 

napredovanje. Jeza in napadalnost nam ne pomagata, saj se ne moremo zaplesti v telesni 

obračun. Namesto tega besnimo v notranjosti in si damo duška nad svojimi najbliţjimi. (prav 

tam)  

Stres lahko delimo na kratkoročen in dolgoročen. Če smo pogosto pod stresom in se ne 

sprostimo, se v nas nabere dolgoročni stres. Tega se lahko znebimo le s spremembo 

ţivljenjskega sloga, vedenja in okolja. Glavni razlogi za stres na delovnem mestu so naslednji: 

veliko dela, prekratki odmori, slabo vodenje, slaba komunikacija, slabi medsebojni odnosi in 

skrb za obstoj delovnega mesta. Prvi znaki stresa pri zaposlenih so nizka morala, pritoţbe o 

delu in zdravju ter odhajanje zaposlenih. Management v podjetju lahko za zaposlene naredi 

velik korak in pomaga preprečiti stres na delovnem mestu. Delavcem mora jasno pokazati, da 

se zaveda, kako nadleţen in nevaren je lahko stres, da je stres naš vsakdanji spremljevalec in 

zato jim lahko zagotovi programe za sproščanje. (prav tam) 

Za dejansko nacionalno kulturo je značilno, da je izrazito usmerjena vase. Probleme rešuje z 

odločnim in samozavestnim vodenjem, ki temelji na podrobnih analizah in izračunih. Vodilne 

poloţaje zaseda preteţno moška populacija. Ceni se racionalno delovanje, spoštovanja so 

deleţni tisti, ki so pripravljeni tvegati, najmanj je poudarjena humanost. Na drugi strani pa 

imamo pričakovano kulturo, ki zagovarja humanost. (Ovsenik in Ambroţ 1999, 35) 

Izogibanje negotovosti je stopnja, do katere se člani druţbe čutijo ogroţeni od vpliva 

okoliščin. Posledica tega občutka je stresno stanje, ki vzpodbuja potrebo po varnosti, ki jo 

zagotavljajo pisana in nepisana pravila. Druţba, ki se ne izogiba negotovosti, deluje samo na 

podlagi nekaj prilagodljivih pravil in spodbuja svoje člane, da se soočajo z negativnimi 

okoliščinami in jih obvladujejo. Za izogibanje negotovosti v druţbi je značilno močno 

upiranje na ideologijo, predsodke, obrede in vero. (Ovsenik in Ambroţ 2000, 38) 



 

9 

2.3 Razlika med stresom in izgorelostjo 

Pojav stresnega izgorevanja (burnout) je znan ţe stoletja. Vzrok izgorevanja je kombinacija 

številnih stresov. Če stres postane kroničen, to imenujemo stresno izgorevanje, ki običajno 

traja zelo dolgo in ima za posledico okvare organizma. (Ihan 2004, 63) 

Razlika med pozitivnim in negativnim stresom je odvisna od tega, kako jo človek zaznava in 

ovrednoti. Stres je razdeljen na tri faze, in sicer se v prvi fazi odzove vegetativni ţivčni sistem 

(hladne roke, povišan krvni tlak, tresejo se nam roke, občutek kepe v grlu). V tej fazi se s 

stresom spopademo ali pa od njega zbeţimo. Druga faza se imenuje faza prilagoditve na stres, 

ko napetost popušča. Tu se s stresom bojujemo. V kolikor pa stresorji delujejo daljši čas, 

nastopi tretja faza, ki jo avtor imenuje izčrpanost oz. izgorelost. V tej fazi se zmanjša delovna 

učinkovitost, pade samozaupanje, pojavi se izčrpanost in izguba zanimanja za okolico, razlaga 

Musek (1998). 

Stres povzročajo negativne okoliščine, kako bomo reagirali na ta stres pa je odvisno od naše 

osebnosti. Čustveno labilne osebnosti niso prepričane v svoja dejanja, so napete in bojazljive. 

Odzivanje pa je odvisno od zrelosti naših obrambnih in prilagoditvenih mehanizmov, ki se 

odraţajo kot večja ali manjša čustvena stabilnost in stabilnost naše samopodobe v 

obremenjujočih okoliščinah, dodaja Pšeničny (2009, 17). 

Stres in izgorelost večkrat napačno izenačujemo. Dr. Musek (1988, 34) pravi, da je model 

stresa razdeljen na tri faze, in sicer fazo alarma, fazo odpora in fazo izčrpanosti. 

V prvi fazi se odzove vegetativni ţivčni sistem, poviša se nam pritisk, tresejo se nam roke, 

imamo občutek tesnobe v grlu. Tu se ali s stresom spopademo ali pa zbeţimo od 

njega.(Musek 1988,34) 

Druga faza je faza prilagoditve na stres, kjer napetost popušča. V tej fazi se s stresom 

bojujemo.(prav tam) 

Zadnja našteta faza pa nastopi takrat, ko stresorji delujejo daljši čas. Imenujemo jo izčrpanost 

oziroma izgorelost. V tej fazi se zmanjša delovna učinkovitost, pade nam samozaupanje in 

pojavi se izguba zanimanja za okolico.( Musek 1988, 34) 

Izgorelost lahko razumemo kot dolgotrajni stres. Za izgorelost je za razliko od stresa značilen 

tudi negativen odnos in vedenje do strank, dela in podjetja. (prav tam) 
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Vloga osebnostnih značilnosti pri primerjavi med stresom in izgorelostjo je ta, da se s stresom 

soočamo vsi, z izgorelostjo pa le tisti, ki stopajo na svojo karierno pot z entuziazmom in 

velikimi pričakovanji. (Pines 1993, 386–402) 

Stres pripomore k razvoju izgorelosti, ki je negativno povezana z odnosom do dela, 

absentizmom in zapuščanjem dela. Raziskave potrjujejo povezavo med stresom in 

izgorelostjo, vendar Cox, Kuk in Leiter (1993) menijo, da je treba podrobneje preveriti 

predpostavko, da stres povzroča izgorelost.  

Najpogosteje slišimo, da je vzrok za izgorelost kronični stres ali neuspešno odzivanje nanj, ta 

pa nastopi v delovnem okolju, zato izgorelost imenujemo kot poklicna izgorelost. Stres je 

univerzalen in odzivanje nanj je tudi biološko pogojeno. K izgorelosti prispeva vrsta 

dejavnikov, stres je le eden izmed njih. (Pšeničny 2009, 19) 

Značilnost, ki poklicno izgorelost loči od stresa, je v tem, da je to stanje nevarno za osebo 

samo, če ga spremljajo hude nevrološke teţave in da se nikoli zares ne popravi. (prav tam) 

 

Človek, ki preţivi to stanje, se znajde v dolgotrajnem okrevanju, kjer se uči ljubeznivega 

odnosa do samega sebe in si pripravlja novo poklicno pot. Prehoditi mora preoblikovanje 

osebnosti, na kateri najde nov sistem vrednot, obdan z novimi ljudmi in v novih okoljih. Na 

poti potrebuje spremljanje in izobraţevanje. (Findeisen 2005, 37) 

Stanje poklicne izgorelosti je stanje, s katerim se organizem brani in med nekdanjim in novim 

ţivljenjem postavi zaslon. Ta ni prijeten niti za osebo samo niti za socialno okolje. (prav tam) 

2.4 Stres kot izgorelost pri delu 

Ko je človek podvrţen stresni situaciji, ki jo poznamo pod izrazom stresor – izziv, pritisk, 

stimulacija, zunanji vpliv – to zaznajo njegovi moţgani. Moţgani nato prenesejo ta navodila v 

telo, ki se na stres odzove različno od vrste situacije. (Kern, Ovsenik in Ovsenik 2001) 

V kritičnih okoliščinah se pokaţeta hitrost in učinkovitost odzivanja na stres, ki nam lahko 

rešita ţivljenje. Če so odzivi premočni, trajajo predolgo ali nesorazmerno glede na zahtevo 

situacije, postanemo nezmoţni ţiveti s stresom. Začnemo se vesti drugače, propadamo, 

zbolimo in naše ţivljenje je ogroţeno. Če ga nismo sposobni prepoznati in skrbeti za meje 

stresa, nas lahko isti odziv na stres, ki bi nam sicer rešil ţivljenje, ubije. Vsakdo bi se moral 

znati naučiti ţiveti s stresom. Ni uničujoč stres sam po sebi, temveč odgovor organizma na 

stres. Stres sam po sebi je v svoji osnovi pozitivno dogajanje, ki naj organizem pripravi k 

aktivnosti in ga s tem zaščiti pred šokom. (Kern, Ovsenik in Ovsenik 2001) 
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Stres je povsem individualna izkušnja. Kar je za nekoga prijetno in pozitivno, je za drugega 

škodljivo in negativno. Skupni imenovalec vsem potencialnim stresorjem je sprememba, ki je 

bodisi postopna ali nenadna, predvidena ali nepredvidena, zaţelena ter bolj ali manj izrazita 

(Stritih in Moţina 1998, 56). Raven stresa, ki jo zaposleni dosegajo, sugerira tudi, kako 

delovna organizacija vrednoti zaposlene oziroma kakšen pomen pripisuje zaposlenim. Stres 

na delovnem mestu je tisti dejavnik organizacije, ki odločilno kaţe tudi na kakovost 

delovnega ţivljenja. Slovenska delovna zakonodaja se nanaša predvsem na stresorje, ki 

izvirajo iz okolja in jih zakonodaja o varstvu pri delu dokaj podrobno ureja. Socialni ukrepi 

varstva pri delu v zakonu niso podrobneje razčlenjeni. To prestavlja veliko pomanjkljivost, saj 

velik del stresorjev pri delu izvira iz psihosocialnega okolja. S socialnimi ukrepi varstva pri 

delu bi le te lahko omilili, meni v svojem študijskem gradivu Andreja Kavar Vidmar (1995). 

Razmeroma nov pojav v kategoriji stresov je izgorelost, ki se pojavi pri posameznikih, ki 

delajo dalj časa pod hudimi obremenitvami in zaidejo v stanje notranje iztrošenosti, nemoči, 

občutka fizične in psihične oţetosti, ki gre na račun delovnih doseţkov in zadovoljstva z 

delom. Dokazano je, da so teţki delovni pogoji manj stresni, če ima posameznik večji občutek 

lastne učinkovitosti in pristojnosti, ki ju lahko spremlja s samoocenjevanjem in objektivnimi 

rezultati dela. Delovno okolje lahko preko svojih mehanizmov ocenjevanja (kontrola, 

avtonomnost, osebna odgovornost, povratne informacije) deluje v pozitivnem ali negativnem 

smislu. Čeprav je dokazano, da je stres na delovnem mestu eden najpomembnejših 

povzročiteljev izgorelosti, pa stresa in izgorelosti ne smemo enačiti. Stres je neizogibna 

reakcija organizma na določeno nevarnost. Izgorelost pa predstavlja negativno reakcijo na 

stres in je odvisna od posameznikovih sposobnosti za obvladanje stresa. (Čebašek - Travnik 

2002, 182–186) 

Če poklicni stres traja dlje časa, privede do izčrpanja energije za delovanje. Vir energije so 

odnosi in dejavnosti, ki povzročajo radost in ugodje. Izgoreli človek je običajno preveč 

utrujen in tega ni več zmoţen. Ne občuti ne udobja ne radosti in si ničesar ne ţeli. Vse se mu 

zdi monotono in dolgočasno. Takšna oseba je izčrpana in negativna do različnih vidikov dela. 

Počuti se nesposobna in neproduktivna. (Bilban in Pšeničny 2007) 

Stres lahko opredelimo kot neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostmi 

za dojemanje zahtev na drugi strani. Razmerje med dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti 

za kljubovanje pritiskom odločilno vpliva na doţivljanje stresa. (Looker in Gregson 1993, 31–

36) 

Prava mera stresa je lahko koristna in poţivljajoča. V nas povzroči proces ustvarjalne 

napetosti, mobilizira naše duševne zmoţnosti, občutek, da naloge obvladujemo in da smo 

produktivni. Kadar pa se zahteve, ki jih imamo pred seboj, kopičijo, in nas začenja razjedati 
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dvom, ali bomo zmogli, je prizadeto naše samovrednotenje in samospoštovanje. (Looker in 

Gregson 1993, 31–36) 

Kadar smo pred teţko in zahtevno nalogo, se v nas porajajo različna vprašanja, ki vodijo v 

zadrego, strah in nekompetentnost. Če ne najdemo ustreznih načinov za razbremenjevanje 

napetosti, ki nastane v stresnih situacijah, se le ta odlaga v naši psihi in telesu. (Looker in 

Gregson 1993, 31–36) 

Če ţelimo kljubovati stresni situaciji, si moramo postaviti osebne cilje. Ti cilji se ne nanašajo 

na operativne, finančne ali organizacijske cilje, temveč na cilje, ki se nanašajo na osebno 

poslanstvo. Ko imamo izdelane jasne cilje in vemo, zakaj se je smiselno truditi, pridobimo 

motivacijo in sposobnost učinkovitega delovanja. Iz raziskav je razvidno, da so s stresom 

najbolj obremenjene tiste osebe, ki nimajo nadzora nad svojim ţivljenjem. (Bertoncelj 2011, 

13) 

Napetost v medsebojnih odnosih je danes ključni razlog za doţivljanje stresa. Če se ţelimo 

tovrstnemu stresu izogniti in na delovnem mestu imeti dobre medsebojne odnose, moramo 

imeti sposobnost jasnega komuniciranja, kjer znamo prisluhniti drugi osebi, ob tem pa slišati 

tudi sebe in se zavedati lastnih potreb. Pri vsem tem pa ni pomembno kako obvladati stres, 

pomembno je razumevanje, čutenje in usmerjanje samega sebe. Pri tem je pomembno, da se 

večkrat vprašamo, ali imamo dovolj samozavedanja in poznavanja veščin, da obvladamo 

stres, ali je stres tisti, ki obvladuje naše ţivljenje. (Bertoncelj 2011, 13) 

2.5 Stres pri managerjih 

Managerji na svojem delovnem mestu doţivljajo zelo velike napetosti in stiske, zaradi česar 

so velikokrat pod stresom. Biti pod stresom pa pomeni, da so neprestano ujeti v času, 

kronično nam ga primanjkuje in zato teţje funkcioniramo. Torej, ko rečemo, da smo pod 

stresom, opisujemo situacijo, ko smo pod pritiskom. To pa se managerjem dogaja pogosteje 

kot ostalim zaposlenim v podjetju ali javni upravi. (Manca Kraševec, 2011, 2–3) 

V teh negotovih časih, ki jih doţivljamo, so najbolj na udaru managerji. Le ti imajo občutek, 

da so stalno pod stresom in da večino časa delajo preveč. Takšno stanje lahko managerje  

pripelje stresa do izgorelosti. Ţal je veliko managerjev prepričanih, da deloholizem pomaga 

graditi kariero, zato delajo veliko preveč. Ti deloholiki, ki so pod stalnim stresom, delajo iz 

strahu, da ne zadovoljujejo pričakovanj drugih, delajo namesto drugih, ker ne zmorejo reči ne 

ali ker jim ne zaupajo. Velik deleţ managerjev od sebe pričakuje, da bodo zmogli skoraj vse, 

zato se ne morejo sprijazniti svojimi mejami. Znake, ki jih opozarjajo na stres in kasneje na 

izgorelost, pogosto ignorirajo. (Pšeničny 2011, 20–21) 
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 Tudi pri managerjih je odvisno od posameznika, kako sprejema in reagira na stres. Model 

stresorjev je pogojen z vrednotami posameznika. Ker so stresorji vedno spremembe, bodo le 

te močneje prizadele tiste managerje, pri katerih je kariera na prvem mestu. Tak manager bo 

zaradi neuspeha na delovnem mestu bolj trpel, kot če bi imel na vrhu lestvice vrednot druţino. 

Za managerje je značilno, da se ponoči prebujajo v identiteti managerja in preigravajo moţne 

scenarije in razmišljajo o ukrepih, ki jih morajo sprejeti. Doţivljajo izčrpanost, muči jih visok 

krvni pritisk, ki je povezan z jezo, običajno preveč jedo in nabirati se jim začne tako 

imenovana stresna maščoba, ki nastaja pod nadzorom kortizola. Lahko pa se pojavi tudi druga 

skrajna oblika, da se telo pokrči, človek hrano zavrača in izgublja na teţi. (prav tam) 

Ko manager ugotovi, da je pod pritiskom, in ocenjuje, da bo situacijo uspešno rešil s svojo 

energijo in sposobnostjo, in to tudi uspe, potrebuje čas za regeneracijo. Regeneracija pomeni 

proces, v katerem se najprej sprostimo, izklopimo identiteto managerja in vklopimo zasebno-

druţinsko identiteto in se lahko začnemo zabavati oz. se energetsko polniti. Ugotovljeno je, 

da je zabava za usmerjenega managerja popolnoma tuja. Navajeni so, da s svojim pristopom 

za vsako stvar postavljajo cilje in nato preverjajo njihovo uresničitev. V takem primeru pa je 

energetsko polnjenje vprašljivo. (prav tam) 

V kolikor manager ne more uspešno rešiti stresne situacije, pogosto poseţe po psevdo 

rešitvah, ki pa običajno niso uspešne. Po mnenju psihologa Nika Mejaška je potrebno, da vsak 

manager najprej analizira, zakaj pri nečem ni bil uspešen. Postaviti si mora vprašanja o višini 

zahtev, ali ima teţave z vrednostnim sistemom, s katerim ocenjuje pomembnost svojih ciljev 

in ţelja. V kolikor ţelimo rešiti teţave, je izredno pomembno, da ne vztrajamo pri starih 

vedenjskih in čustvenih vzorcih, ker nas le ti potiskajo v nezmoţnost iskanja novih rešitev. V 

kolikor se ne spremenimo, se znajdemo v začaranem krogu in ker se zavedamo, da nismo nič 

rešili, zapademo v nov, dodaten stres, stres zaradi stresa samega ali metastres. (prav tam) 

Tisti managerji, ki imajo samopodobo tesno povezano z učinkovitostjo, uspešnostjo in 

koristnostjo, in tega ne doţivijo, postanejo zelo ranljivi in doţivijo izgorevanje, lahko pa tudi 

psihosomatske bolezni. (prav tam) 

Da bi se managerji izognili stresu oziroma preprečili, da bi začeli izgorevati, dr. Mejaš 

svetuje, da dopust skrbno načrtujejo, da se ne bi zgodilo, da bi se delalo kompromise ravno na 

račun zabave, saj se delo postavlja na prvo mesto, kot najvišjo vrednoto. (Manca Kraševec, 

2011, 2–3) 

Dr. Pšeničny (2011, 21) predlaga, da managerji poskušajo sami uravnoteţiti obremenitve in 

razbremenitve. Zavedati pa se je potrebno, da ni dovolj le rekreacija, potreben je tudi počitek. 

Potrebno je določiti prioritete in postaviti meje, predvsem med delovnim in prostim časom. 
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2.6 Skrb za zaposlene, ki doživljajo stres na delovnem mestu 

Delovna organizacija in posamezniki morajo prepoznati znake stresa na delovnem mestu in 

ustrezno ukrepati. Delovna organizacija mora identificirati problem, načrtovati in uvajati 

spremembe v delovnih pogojih, načinu vodenja in morebitnem odstranjevanju stresorjev. 

(Ihan 2008b, 62) 

Prizadeti posameznik se mora izogibati alkoholu, nikotinu in drogam. Priporočljivo je, da se 

pridruţuje terapevtsko vodenim tehnikam relaksacije, meditira in se udeleţuje psihološkega 

svetovanja. (Ihan 2008b, 62) 

Na plečih organizacije je, da najprej prepozna smiselnost preprečevanja stresa na delovnem 

mestu. Dober delodajalec bo načrtoval in organiziral delovni proces na način, s katerim se bo 

izogibal splošnim dejavnikom tveganja in bo preprečil, da bi zaposleni v organizaciji 

doţivljali neobvladljive dolge stresne reakcije, kajti le ta lahko postane nevzdrţna za 

ohranjanje telesnega in duševnega zdravja in vodi tudi v izgorelost. Izgorelost pa je razkroj 

vrednot, dostojanstva, duha in volje. Je bolezen, ki se neprestano širi in ogroţa človekovo 

zdravje. (Pšeničny 2007b, 32–36) 

Vsako podjetje ima z izgorelimi veliko stroškov. Temu se lahko izognejo, če izpostavijo take 

psihološke okoliščine dela, ki zaposlene ne bodo silile v izgorevanje. Le nekaj sprememb v 

organizaciji in komunikaciji ne bo predstavljalo stroška za organizacijo, lahko pa bodo 

zagotovili večjo motiviranost in storilnost brez škodljivih posledic za zdravje zaposlenih. 

(Pšeničny 2007b, 32–36) 

Značilnosti izgorele osebe se kaţejo kot njeni telesni simptomi (glavoboli, slabo počutje, 

kronična utrujenost, izčrpanost ob najmanjšem naporu), čustveni simptomi (pomanjkanje 

volje do dela in energije, občutek tesnobe ob novem delu, otopelost za čustvene izlive) ter kot 

vedenjski simptomi (izogibanje delovnim obveznostim, površnost, pogosta odsotnost z dela, 

prepiri s sodelavci) in nenazadnje kot simptomi s področja mišljenja (slabša koncentracija, 

pozabljivost, izguba motivacije). (prav tam) 

Da bi pravočasno prepoznali zaposleno osebo, ki izgoreva, so v zahodnih drţavah razvili 

številne programe, ki naj bi usmerjali v zmanjševanje stresa na delovnem mestu in v 

odpravljanje izgorelosti. Delovne organizacije poskrbijo za preventivne in kurativne programe 

glede na raven ukrepanja, ki so razdeljeni na tri stopnje: primarni (zmanjševanje vzrokov za 

izgorelost), sekundarni (obvladovanje stresa in izgorelosti) ali terciarni (strokovna pomoč 

zaposlenim). Pri načrtovanju programov morajo sodelovati tudi zaposleni, ki bodo vključeni v 

izbrani program. Vse več tovrstnih programov za obvladovanje stresa in preprečitev 

izgorelosti izvajajo tudi v Sloveniji. (prav tam) 
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Splošnega odgovora, ki bi slehernemu človeku jasno pokazal pot do obvladovanja stresnih 

situacij in zmanjšanja nevarnosti izgorevanja, ni. Vsak mora najti svoj recept, skladen s svojo 

osebnostjo, ambicijami, potrebami in izkušnjami. (Pšeničny 2007b, 32–36) 

2.7 Stroški, ki nastanejo zaradi izgorevanja na delovnem mestu 

Največjo ceno za izgorevanje in izgorelost plača tisti, ki izgori. Po podatkih ameriškega 

Inštituta za varnost in zdravje imajo v ZDA vsako leto 344 milijard dolarjev stroškov zaradi 

posledic stresa in izgorelosti na delovnem mestu. Zaradi izgorelosti imajo v ZDA za 24 

odstotkov več odsotnosti z dela. (Vrtačnik, 2006) 

V EU porabijo tri do štiri odstotke BDP za odpravljanje posledic izgorelosti na delovnem 

mestu. (prav tam) 

Raziskave v Veliki Britaniji in Skandinaviji kaţejo, da je skoraj 60 odstotkov odsotnosti z 

dela neposredno povezanih s stresom in izgorelostjo na delovnem mestu. (prav tam) 

Kot primer lahko povemo, da znano švedsko podjetje Volvo Trucks vsak neproizvodni 

delavec, ki zboli za izgorelostjo, stane milijon švedskih kron, vodstveni delavec pa kar 

štirikrat več. (prav tam) 

Simptome izgorevanja doţivljajo tudi na Finskem, in sicer več kot polovica zaposlenih, 

medtem ko jih je sedem odstotkov ţe resno izgorelih. Izgorelost je najpogostejši vzrok 

invalidskih upokojitev. (prav tam) 

V Nemčiji je sedem odstotkov invalidskih upokojencev upokojenih zaradi izgorelosti. 

Bolniška odsotnost zaradi izgorelosti pa je dva in pol krat daljša kot pri drugih boleznih. (prav 

tam) 

V Kanadi znašajo samo stroški zamenjave izgorelih delavcev na leto kar 13 000 dolarjev. 

(prav tam) 

Tudi v Sloveniji znašajo letni zdravstveni stroški preko 330 milijonov evrov, zaradi bolniških 

odsotnosti pa izgubimo 13 milijonov delovnih dni. Več kot polovica teh stroškov je posledica 

izgorevanja na delovnem mestu. Skoraj vsak drugi zaposleni čuti znake izgorevanja, vsak 

deseti vodilni delavec pa izgori. Po zadnjih raziskavah, narejenih med letom 2008 in 2010 na 

Inštitutu Burnot, v Sloveniji kar 58 % testiranih oseb kaţe znake izgorevanja. (prav tam) 

Na Inštitutu za razvoj človeških virov poudarjajo, da se morajo delovne organizacije zavedati, 

da zaradi izgorelosti izgubijo več, kot pridobijo z njihovo povečano produktivnostjo. V 

podjetju, v katerem ni ustreznih psiholoških pogojev dela, se povečuje odsotnost z dela, 
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stroški bolezni, povečujejo se stroški nadomestnih delavcev, povečuje se število nesreč na 

delovnem mestu, povečuje se fluktuacija, povečujejo se stroški iskanja in usposabljanja 

nadomestnih delavcev, povečuje pa se tudi moţnost, da bodo zaradi izgorelosti v podjetju 

izgubili najbolj zavzete in najbolj odgovorne delavce, ugotavlja Vrtačnik. (prav tam) 

Zavedati se moramo, da ima izgorevanje na delovnem mestu visoko ceno. Končni ekonomski 

rezultat je mogoče obvladovati samo tako, da smo pozorni na končni človeški rezultat, saj je 

vedenje na delovnem mestu lahko ali drago ali pa produktivno. Ironija je, da se kljub 

rezultatom raziskav, ki kaţejo, da je delovno mesto bistveni vzrok stresa in izgorelosti, še 

vedno posvečajo posamezniku in ne delovnemu mestu. (Maslach in Leiter 2002, 18) 

Svetovna organizacija WHO upravičeno opozarja, da postajata stres in izgorelost na 

delovnem mestu glavni poklicni bolezni 21. stoletja, zato priporoča vladam drţav, da 

sprejmejo ustrezne zakone za preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu. (Vrtačnik, 2006) 

2.8 Stres in izgorelost v javni upravi 

Stres in izgorelost v javni upravi imata svoje dimenzije. V ZDA je bila narejena študija o 

stresu in izgorelosti v občinski upravi. Uprava je največji delodajalec v vseh drţavah na svetu 

in kvaliteta dela označuje stopnjo demokracije in drţavljansko zadovoljstvo. Čeprav so 

informatika, tehnološke novosti in tekmovanje med zaposlenimi zvišala delovno storilnost, so 

javni usluţbenci še vedno pozvani, da naredijo boljše delo v krajšem času. Večina 

administrativnih reform je usmerjena k boljšim rezultatom v čim krajšem času. Te reforme v 

javnem sektorju vplivajo na stopnjo stresa zaposlenih, zato so naredili kar nekaj študij na to 

temo. Časovni pritisk je bil merjen na tipičnem upravnem oddelku med administratorji in 

managerji. Ugotovljeno je bilo, da stres povzroča pomanjkanje fleksibilnosti zaradi 

svetovljanske ali hlapčevske narave dela ali strogih postopkov upravljanja nalog. Stres je 

pomemben dejavnik na delovnem mestu managementa, ker lahko vodi do psihičnih 

simptomov in povzroči motnje v funkcionalnosti. (Im 2009, 69) 

Namen raziskave je bilo ugotoviti dojemanje stresnih izkušenj pri zaposlenih v javni upravi z 

analiziranjem, kako delavci zaznavajo in porabljajo čas. Zaznavati čas v javni upravi se 

razlikuje od privatnih podjetij. Časovne stiske v privatnem sektorju so obravnavane kot oblika 

in odnos trţnega pritiska. V javnem sektorju čas vpliva strateško na proces managementa. 

Časovne meje so zdruţene z javnim uradnim delovnim časom, zato je bilo nujno raziskati 

med javnimi usluţbenci časovni stres. Posledica kroničnega časovnega stresa je izgorelost, ki 

so jo preučevali ekstenzivno zadnjih trideset let. Tri dimenzije te odgovornosti so izmučenost, 

občutki cinizma in odcepitev od dela ter občutek neučinkovitosti in pomanjkanja dovršenosti. 

(prav tam)  
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»Michigan« oseba – okolju prilagojen model je najbolj razširjen model poklicnega stresa, 

vključno z različnimi organizacijskimi stresorji (kot delovno breme, odgovornost, vloga 

konfliktov in nejasnosti ter uporaba spretnosti in zmoţnosti), drugi zaznamovani in objektivni 

stresorji in ublaţeni efekti druţbene podpore, vsebnosti nedelovnih dejavnikov in 

demografskih značilnosti. Jakost tega modela ima poudarek na prilagoditvi med sposobnostjo 

osebe in okoljem. Kakor koli, nejasno je, na kateri točki se prilagoditve zgodijo in koliko časa 

nastajajo stresorji. (Im 2009, 69) 

Veliko študij podpira teze, da delovni stres vliva na nastop zaposlenih. Johnson in Indvik 

(1996) sta pokazala, da je depresija negativna posledica narave in motivacije zaposlenega. 

Naraščanje stresa kot posledica visoke ravni sluţbenih pravil bi lahko motilo kakovost 

odločitev, narejenih na vrhu izvršilne moči. 

Kljub raznolikosti poskusov študij stresa večina študij vključuje čas kot glavni stresor. 

Časovni management je viden kot metoda zmanjševanja stresa. Časovni pritisk se obravnava 

kot mera sluţbenih pravil, sorodnih delovnemu bremenu, in rasti časovnega pritiska in je 

zdruţen z zmanjšanjem zadovoljstva. Časovni pritisk, ki je soroden z delovnim bremenom, 

vodi v manjšo kreativnost in profesionalnost. (Im 2009, 69) 

Na delovnem mestu managerja je stres pomemben dejavnik, saj lahko vodi do psihičnih 

simptomov in povzroči motnje v funkcionalnosti. (prav tam) 

Velik stres managerjem v javni upravi povzroča tudi uzakonjeno, pravno in politično vsiljeno 

vodenje. (prav tam) 

O stresu in izgorelosti v javni upravi je bilo narejenih kar nekaj študij. Večina študij vključuje 

čas kot glavni stresor. Časovni pritisk vodi v manjšo kreativnost in profesionalnost, navaja Im 

(2009, 69). 

V ZDA so raziskovali stres in izgorelost v javni upravi in pri raziskavah upoštevali kot 

odvisno spremenljivko časovni stres, izmerjen z vprašanjem, koliko delavcev je občutilo stres 

v času, zahtevanem na delovnem mestu. (Im 2009, 69) 

Na začetku je bil časovni stres izmerjen s petstopenjsko lestvico. Več kot polovica 

pregledanih je odgovorilo, da so občutili stres v zahtevanem času na delovnem mestu. Ker je 

časovni stres subjektiven, ga je bilo treba strogo in natančno preučevati med ljudmi, ki delajo 

na različnih delovnih mestih. Zato so bili odgovori na petstopenjski lestvici preoblikovani v 

dvoimenski vrednosti, »ne pod stresom« in »pod stresom«. Odgovori na »se ne strinjam« in 

»nekoliko se strinjam« so bili točkovani kot 0 (ne pod stresom) in »strinjam se« in »nekoliko 

se strinjam« točkovani kot 1 (pod stresom). (Im 2009, 69) 
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Leta 2001 so Piercy, Cravens in Lane (2003) preučevali tudi osebnostno situacijo. 

Spremenljivke, izbrane za merjenje osebnih situacij, so povezane z ravnoteţjem med delom in 

nedelom, spolom, časom, preţivetim med gospodinjskimi obveznostmi in skrbjo za otroke, ter 

starostjo. Situacija ţensk in dela je razumljena kot bolj stresna zaradi različnih bremen, kot sta 

skrb za otroke in gospodinjska dela, na primer kuhanje. 

Celoten čas, ki je namenjen skrbi za otroke in gospodinjskim delom, je bil izbran kot 

neodvisna spremenljivka (»Koliko časa na običajen dan namenite gospodinjskemu delu in 

aktivnostim, ki so povezane s skrbjo za otroke?«), ločena med spoloma. Starostna skupina je 

bila izbrana kot spremenljivka, ker je raven izgorevanja med mlajšimi zaposlenimi prikazana 

višja kot med starejšimi, med 30. in 40. letom. (Maslach, Schaufeli in Leiter 2001, 402) 

Pri preučevanju organizacijskih značilnosti v javni upravi so bile izbrane štiri spremenljivke, 

ki so sorodne političnim pogledom delovanja: raven vodstva, ki je dovzetna za hierarhični 

poloţaj (»Koliko ravni avtoritete obstaja med vami in osebo, ki je na čelu vašega 

delovanja?«), politično delovanje (»Kako bi ocenili vaše delovanje z obzirom na politično 

sposobnost?«) in zavest zaposlenih o ciljih delovanja (»Ali poznate strateške cilje vašega 

delovanja?«). Te spremenljivke so povezane z modelom pritiska sluţbe in so posredno 

povezane z okoljskimi dejavniki. (prav tam) 

Pri raziskavi je bilo kot osnova poslanstvo značilnosti delovanja vzorčne selekcije (»Do 

kakšne stopnje vsak okoljski dejavnik vpliva na čas, ki ga porabite za dopolnjevanje vaših 

primarnih strateških nalog?«), organizacijsko okolje, v katerem dela zaposleni, pa je 

pomemben dejavnik pri stresu in izgorelosti v javni upravi. Notranja koordinacija med 

zaposlenimi je ozko povezana s kontrolo časa. (prav tam) 

Značilnosti dela so tudi predmet raziskave v javni upravi, s katero sta raziskovalca Dwyer in 

Ganster leta 1991 merila stres in izgorelost na delovnem mestu. Objektivne mere sluţbenih 

zahtev so navedene kot stres zaposlenih, ker se subjektivne ocenitve o zahtevani sluţbi 

nagibajo k podcenjevanju odnosov med zahtevami sluţbe in mentalnim pritiskom zaposlenih. 

Zato so bile spremenljivke preobremenitve in časovne zadrege izmerjene s preţivetim časom 

na dan glede na določeno aktivnost. Da bi izmerili količino delovnega napora, to raziskavo 

zaposleni uporabljajo kot definicijo nadurnega dela (npr. »Koliko ur dela se pričakuje od 

vas?« in »V tipičnem tednu, koliko ur se dejansko dela?«) raje kot dejansko stanje delovnih 

ur, kot število delovnih ur morda ne vpliva toliko na časovni stres kot subjektivna čustva pri 

nepoštenem pričakovanju, da se dela dlje kot je bilo na začetku dogovorjeno.  

Pribliţno četrtina vseh udeleţencev v raziskavi je bilo tistih, ki so se strinjali, da so bili pod 

stresom med zahtevanim delovnim časom, ampak to ne pomeni, da so trpeli za posledicami 

močnega stresa. (Maslach, Schaufeli in Leiter 2001, 397–422) 
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Raziskovalci se strinjajo, da je napredek od nizke do visoke izgorelosti povezan s slabšanjem 

indeksov izvršitve dela in dobrega osebnega počutja. Ta študija, kot raziskovalna študija, 

uporablja samo en nivo časovnega stresa. Izgorelost v stresnem okolju vodi do niţje 

produktivnosti in učinkovitosti na delu, ki ima lahko negativne stranske učinke in vpliva na 

domače ţivljenje. Torej je pomembno zmanjšati stopnjo časovnega stresa v javnih 

organizacijah, so ugotovili raziskovalci v ZDA. (prav tam) 

Obstajata dva odgovora na to vprašanje. Prvi je ta, da se zaposleni ne morejo izogniti 

časovnemu stresu, dokler še vedno ţivijo normalno ţivljenje, in drugi, da če bi lahko to 

spremenili, kljub temu ne bi. Drugi odgovor je nekoliko bolj obseţen in potrebuje več razlage. 

Kljub vsem negativnim posledicam in izdatkom, je lahko časovni stres tudi koristen. Lahko 

poveča energijo in motivacijo, medtem ko premalo časovnega stresa lahko pripelje do 

poslabšane pozornosti, zdolgočasenosti in apatije. Z drugimi besedami, preveč ali premalo 

časovnega stresa je slabo, srednja mera časovnega stresa pa je lahko do neke določene točke 

koristna. Študija, ki je bila opravljena v javni upravi, je lahko vodjem koristna, saj so oni tisti, 

ki poskušajo vplivati na časovni stres zaposlenih. (Im 2009, 69) 

Časovni pogledi na organizirano upravljanje, vključno s kontrolo časovno povezanih stroškov 

in učinkovitostjo delovnega časa v posameznih ali skupinskih ravneh, so bili implicitni in 

eksplicitni v mnogih vodilnih tehnikah, ki so bile priljubljene v poznih 90-ih letih. Kaufman 

(1991) je po navedbah revije Public raziskoval časovno mero znotraj konteksta organizacijske 

spremembe v javni upravi. Prav tako so bili razviti številni priročniki in izobraţevalni 

programi v zvezi s časovnim upravljanjem (npr. Frame 2003; McGee-Cooper in Trammell 

1994). Ti se ukvarjajo s praktičnimi vprašanji, kot npr. kako pribliţati, pooblastiti in 

organizirati raznolike aktivnosti, da bi do skrajnosti zmanjšali porabo časa. 

Javni sektor upravljanja mora obvladati časovne omejitve, ki so bolj umetne od tistih, s 

katerimi se sooča privatni sektor (Ring in Perry 1985, 281), kot je proračunski cikel, vnaprej 

določeni pogoji uradnika ali posebno obdobje, ko je javno mnenje glede določenega vprašanja 

močno, lahko igra pomembno vlogo v dojemanju uradnega časa, navaja Im (2009, 69). 
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3 IZGORELOST 

Izgorelost je kriza vrednot in odnosov. Freudenberger (1974) je opisal izgorelost kot kronično 

stanje, ki je posledica izčrpanosti zaradi prezavzetosti. Opiše jo kot obliko mentalne 

izčrpanosti, ki nastane zaradi notranje nuje, da bi dosegli cilj. Skupaj z Richelsonom 

(Freudenberger in Richelson 1980) definirata izgorelost kot stanje izčrpanosti, ki nastopi, ker 

predanost ideji in načinu ţivljenja ne prenese pričakovane nagrade. (Pšeničny 2009, 2) 

Christine Maslach (1976, 16–22) pravi, da je izgorelost psihološki sindrom, ki se odraţa kot 

čustvena izčrpanost, depersonalizacija in zmanjšana učinkovitost ter je posledica kroničnih 

interpersonalnih stresorjev pri delu z ljudmi.  

Izgorelost je kot stanje fizične ali duševne izčrpanosti, ki nastane kot posledica dolgo 

trajajočih negativnih občutkov, ki se razvijejo v delu in človekovi samopodobi, kot je ţe leta 

1982 povedal priznani psiholog Emener. (Christine Maslac 1976, 16–22) 

Izgorevanje ali sindrom izčrpanosti opisujejo kot stanje telesne, duševne ali čustvene 

izčrpanosti. Pojavi se postopoma, lahko pa tudi nenadno in je povezana z odporom. 

Predhodno je značilna dlje časa trajajoča preobremenitev brez ukrepanja. (Fengler 2007, 72) 

Izgorelost oz. poklicna izgorelost prizadene vse več ljudi. Nastane zaradi bremen, s katerimi 

se spopadamo v ţivljenju. Izgorelost je bolezen tistega, ki se dolgo in vztrajno bori, ki se bori 

dlje in bolje kakor drugi za neko idejo, za način dela in ţivljenja, za odnose. Je bolezen 

tistega, ki spozna, da ni v recipročnih odnosih v delovnem ali zasebnem svetu. Če takšna 

borba traja dolgo, se prelomi v izgorelost, ki pa škodi psihološkemu in fizičnemu zdravju 

osebe, njenemu socialnemu in druţinskemu okolju. (Findeisen 2005, 2–11) 

Izgorelost je nekaj čisto običajnega, vsakdanjega, pa vendar povod za skrb. Posameznikovi 

energetski viri se postopoma izčrpajo, zato se ti slabše prilagajajo zahtevam poklica. Najboljši 

kandidati za izgorelost so tisti, ki imajo visoka pričakovanja in raje delajo kot počnejo kar koli 

drugega. Pri izgorelosti gre za dolgotrajne nakopičene stresne reakcije. (Ihan 2008a, 39) 

Izgorelost je stanje psihofizične in čustvene izčrpanosti, ki nastane po več letih izčrpavanja 

organizma. Izgorelemu človeku upade telesna energija, teţko ohranja budnost in ni zmoţen 

koncentracije. Videti je, da se mu je zgodilo nekaj izjemno hudega. Eva Ferjan opozarja, da 

lahko izgorelost jemljemo tudi kot pomoč narave, ki človeku pokaţe, da ni na pravi poti, da 

ne ţivi svojega ţivljenja, ne takega, kot bi ga moral. S simptomi izgorelosti ţivljenje prisili 

človeka v spremembo. Človeka spodbudi, da se zbliţa sam s seboj, da naredi nekaj zase, da se 

neha pehati za rezultati ter neha zlorabljati sebe in svoje energije. (Ferjan 2010, 41) 
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Sindrom izgorelosti najbolj prizadene tiste, ki ţelijo opraviti vse sami in dela ne razdelijo. 

Sluţba je zanje najpomembnejša. Znaki izgorevanja, kot so motnje zbranosti, nemir in 

zakrčenost mišic, se pojavijo ţe prej, vendar jih prizadeti ne prepoznajo. Ne razumejo, kaj se 

dogaja z njimi, zato so bolj občutljivi, uţaljeni, hitre jeze, nerazumni, prepirljivi in stalno 

razočarani. Človek dobi občutek ujetosti v določen način ţivljenja, dela in odnosov. Ţeli jih 

aktivno reševati, vendar prenaša iste vzorce obnašanja s seboj in ne naredi ključne 

spremembe, ki bi mu prinesla rešitev. Tako stanje lahko traja več let. (Pustoslemšek 2008, 4) 

Najpogosteje je izgorelost povezana z občutki, da naše sposobnosti, znanje, izkušnje in 

veščine niso dovolj ali pa so neustrezne za opravljanje nalog v določeni delovni situaciji. 

Glavni vzroki, ki vplivajo na poklicno izgorelost, so spremembe v delovnem okolju in 

občutek, da lastnega dela ne moremo več nadzirati. Poklicna izgorelost se lahko pojavi v 

vsakem poklicu, najbolj pa so izpostavljeni tisti, ki se ukvarjajo z »emocionalnimi potrebami« 

drugih ljudi. Poklicna izgorelost se pogosto pojavlja pri ljudeh, ki so »garači« in visoko 

storilnostno naravnani. Izgorelost prepoznavajo pri ljudeh, ki teţko rečejo »ne« dodatnim 

odgovornostim in obveznostim, so dlje časa pod pritiskom in imajo visoke standarde o 

kvalitetno opravljenem delu. (Ihan 2008a, 38) 

3.1 Vzroki za nastanek izgorelosti 

Schaufeli (2003, 4 in 29) pravi, da veliko vemo o dejavnikih, povezanih z izgorelostjo, malo 

pa o vzrokih in posledicah. Schaufeli in Enzmann sta 1998. leta razvrstila teorije in modele, 

glede na vzroke, ki povzročajo izgorelost, v štiri glavne skupine, in sicer v individualne, 

interpersonalne, organizacijske in sociološke pristope. Dr. Pšeničny (2009, 12) pa je 

prepričana, da v izgorelost vodi sovplivanje treh skupin dejavnikov, ki so med seboj 

prepleteni. To so druţbenoekonomske okoliščine, psihološke okoliščine ţivljenja in dela ter 

osebnostna struktura. 

Za izgorelost velja rek »Kaplja za kapljo kamen izdolbe.« Česar ne povzroči posamezna 

obremenitev, to nastopi, če obstaja več obremenitev istočasno v daljšem obdobju in ni 

moţnosti, da jih odpravimo. Zato torej razumemo pod pojmom izgorelosti stanje fizične ali 

duševne izčrpanosti, nastane kot posledica dolgo trajajočih negativnih občutkov, ki se 

razvijejo v delu in človekovi samopodobi. Je stanje telesne, duševne ali čustvene izčrpanosti v 

poklicu, med prijatelji, v prostem času, v druţini in partnerstvu. Prikrade se postopoma ali 

izbruhne nenadno. (Fengler 2007, 72) 

Vpliv druţbenoekonomskih okoliščin pomeni, da so vrednote, kot so pridnost, delavnost in 

skromnost, zamenjale nove vrednote, kot so učinkovitost, prodornost in doseganje statusa. 

Delovna etika je postala glavna vrednota, je ugotavljal Bauman. (2002,19)  
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Psihološke okoliščine ţivljenja in dela naj bi pomenile: več vlagam, več mojih potreb bo 

zadovoljenih. Vsak posameznik v vsak odnos vlaga določen del energije. V zameno 

pričakujemo, da bodo vlaganja povrnjena in bodo zadovoljene nekatere temeljne potrebe. Z 

vidika delovnega razmerja so to poleg ustreznega plačila tudi potrditev za dobro opravljeno 

delo, stabilni pogoji dela, ki predstavljajo varnost, nadzor nad delovnimi okoliščinami in 

jasno opredeljene naloge. (Pšeničny 2009, 12) 

Osebnostne značilnosti pa privedejo do tega, da ljudje, ki se soočajo z obremenitvami, tudi 

psihično zgorijo. Raziskave kaţejo, da pogosto izgorijo osebe, ki jih okolica doţivlja kot 

najsposobnejše, najodgovornejše, najbolj zavzete in najučinkovitejše, torej tiste, ki so bili 

uspešnejši od povprečja. (Shirom idr. 2005, 271) 

Poklicna izgorelost ali burnout sindrom je posledica kronične izpostavljenosti delovnemu 

stresu, ki ga posameznik ne obvladuje. Pojavi se kot posledica kombinacije neugodnih 

delovnih pogojev posameznikovih občutij in osebnostnih značilnosti. (Ihan 2008a, 39) 

Znaki izgorevanja so naslednji: odpor do odhajanja v sluţbo, občutki neuspeha, jeza in odpor, 

občutki krivde, obup in ravnodušje, negativizem, motnje spanja in druge zdravstvene teţave, 

izolacija in umik. »Pri izgorelosti so torej v ospredju zelo individualna in tudi nadvse 

subjektivna doţivetja.« (Fengler 2007, 75) 

Stopnje poklicne izgorelosti so: medeni mesec – zaposleni ima ogromno energije, uţiva v 

svojem delu, ob sodelavcih in v organizaciji. Prepričan je, da bo potešil vse svoje potrebe in 

ţelje. Druga stopnja se imenuje prebujenje in zanjo je značilno, da zaposleni ugotovi, da so 

bila začetna pričakovanja nerealistična. Razočaranje raste, nastopi zmeda, zaposleni se 

sprašuje o svojih kompetencah in zmoţnostih, začenja izgubljati svoje samozaupanje. 

Naslednja stopnja je izgorelost, ko se energija zgublja in spreminja v utrujenost in 

razdraţljivost. Postane neodločen in produktivnost pade. Pojavijo se tudi fizične bolezni. 

Naslednja stopnja je popolna izgorelost. Ključni element te stopnje je obup in običajno traja 

nekaj let. Zaposleni je fizično in mentalno izčrpan. (Ihan 2008a, 41) 

Izgorelost je enako pogosta tako pri moških kot tudi pri ţenskah, v vseh starostih, pri vseh 

stopnjah izobrazbe in na vseh vrstah delovnih mest. Bolj je razširjena med 30. in 40. letom, 

ogroţenost pa narašča s stopnjo izobrazbe. Med najbolj izpostavljenimi poklici so učitelji, 

managerji, delavci v osebnih in poslovnih storitvenih dejavnostih, samostojni podjetniki in 

medicinsko osebje. (Bilban in Pšeničny 2007, 7) 
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3.2 Proces izgorelosti 

Izgorelost. »Zdi se, da vse izhaja iz otroštva«, je napisala dr. Dušana Findeisen (2005,37). 

Pomembno je, kako se nam oblikujejo pogledi na druţbo v času najpomembnejših 

ţivljenjskih vprašanj in ţelja, da bi vplivali na svet. Tisti, ki se srečajo z izgorelostjo, so 

navadno hiper socializirani. Kot otroci so sami zase sklenili, da je njihovo poslanstvo v skrbi 

za druge. Njihove potrebe, pa so bile vedno daleč zadaj, pogosto so bili ločeni od svojih ţelja. 

Tako ostaja tudi v odraslem obdobju. Vse, kar storijo, se jim zdi naravno in razumljivo in iz 

tega ne črpajo samospoštovanja. Obnašajo se, kot da so jim čustva do samega sebe 

prepovedana. (prav tam) 

Druţinsko okolje vpliva tudi na poklic, ki ga izberemo. S poklicno stvarnostjo pa se človek 

sreča v prvih letih poklicne zaposlitve. Ali bo izgorel ali ne lahko preprečijo ţe v poskusni 

dobi. Kako pa bo to učinkovito, je odvisno od mentorstva, ki so ga deleţni. Če je slednje 

dobro, profesionalizacija poteka skladno in si pridobi moči in sredstva, s katerimi se lahko 

upre poklicni izčrpanosti. (prav tam) 

Raziskovalci poklicne izčrpanosti so ugotovili, da je treba preučiti poklicna pričakovanja 

institucij, vodenje institucij, druţbene okoliščine in spremembe. (prav tam) 

Ugotovili so tudi, da je močan vir poklicne izčrpanosti, ki je posledica trajnih napetosti in 

stresa, soočenje z osebami, ki so preţivele različne travme (gasilci, policisti, socialni delavci, 

terapevti, zdravniki, medicinske sestre …). Organizacija nalog in vlog v marsikateri ustanovi 

zaposlene peha v izgorelost s tem, ko jim ne nudijo dovolj informacij in podpore 

predpostavljenih. Ravno tako je problem vodenja in vodstva ustanove. Nezmoţnost 

uveljavljanja svojih zmoţnosti, avtonomnosti, nadzora nad dogajanji, lahko privede v 

poklicno izčrpanost. Posebno pozornost strokovnjaki dajejo menjavi druţbenih menjav 

(priznanje, druţbeni status, ţalitve, denar). Vse, kar vloţimo v odnos, obravnavamo kot 

strošek (porabljen čas, izobrazba, izkušnje, energija, kultura …) in če nekdo zazna, da je med 

vloţkom in nasledkom neravnoteţje, se mu to zdi krivično. Če posameznik vlaga preveč, se 

mu zdi krivično, če vlaga premalo, se počuti krivega. V obeh primerih lahko to vodi v 

poklicno izgorelost oziroma izčrpanost. (prav tam) 

Stanje pravičnosti lahko znova izpostavimo tako, da delamo manj, zmanjšamo vloţek, se 

posvečamo manj tistim, ki potrebujejo naše storitve, manj pomagamo sodelavcem in 

predvsem porabimo manj moči za delovno organizacijo. (prav tam) 

Imamo pa tudi drugo moţnost. Zahtevamo povišico, izsilimo priznanja, si prisvajamo stvari 

ipd. Zaznavanje nepravičnosti vpliva na nas in našo pripadnost delovni ustanovi. Tak človek 

pogosto izostaja od dela in postaja manj zavzet za delo. Nastane škoda za njegovo delovno 

okolje. (prav tam) 
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Danes vemo, da občutje neravnoteţja, nepravičnosti, nepoštenosti v odnosih vodi v stanje 

poklicne izčrpanosti in tega se lahko izognemo, navaja v svojem članku Dušane Findeisen 

(2005, 37). 

Da pa bi se znali izgorelosti izogniti, moramo najprej prepoznati proces izgorevanja. 

(Pšeničny 2009, 25) 

Prva stopnja izgorevanja se imenuje izčrpanost. Za osebo, ki jo lahko uvrstimo v omenjeno 

obdobje, je značilno, da noče prepoznati kronične utrujenosti in zanika slabo počutje. Ta 

stopnja lahko traja tudi do 20 let. (prav tam) 

Naslednja stopnja izgorevanja se imenuje ujetost. Oseba močno občuti, da je ujeta v način 

ţivljenja, dela in odnosov. V tem obdobju kandidat za izgorelost ţe reagira na preizčrpanost, 

ki jo zazna z menjavo delovnega ali ţivljenjskega okolja. Ţal v to novo okolje prinaša stare 

vzorce notranje prisile in vzroke za nadaljnje izgorevanje. Za to obdobje je značilen občutek 

ujetosti, občutek krivde in upadanje samopodobe. Ta stopnja traja leto ali dve. (prav tam) 

Tretjo stopnjo imenujemo sindrom adrenalne izgorelosti – SAI. V to obdobje spada stanje 

človeka tik pred adrenalnim zlomom. Vsi simptomi so na višku. Oseba se trudi, da bi bila 

videti aktivna, vendar se ne more več prilagajati zahtevam ali spremembam okoliščin. 

Omenjeno stanje lahko traja nekaj mesecev. (prav tam) 

V zadnjo stopnjo pa uvrščamo tudi obdobje po adrenalnem zlomu, ko sledi obdobje 

intenzivnih vpogledov, sprememba vrednostnega sistema in transformacija osebnostnih 

značilnosti. Z velikim upadom energije človeku zmanjka tudi energije za vzdrţevanje 

psihičnih obrambnih mehanizmov, tako se zlomijo tudi tisti nevrotični mehanizmi, ki so 

privedli do stanja izgorelosti. V tej stopnji izgorelosti posledično lahko pride do 

transformacije osebnostnih značilnosti, do spremembe vrednostnega sistema, iskanja novega 

odnosa do dela, ljudi in sveta. (Pšeničny 2009, 25) 

3.3 Izgorelost kot posledica družbeno-ekonomskih razmer 

Druţbeno-ekonomske okoliščine vplivajo na oblikovanje osebnostnih potez, posameznikovih 

vrednostnih sistemov in socialnih vlog, kot so:  

Negotova zaposlitev, ki ne daje občutka varnosti in priloţnosti za kariero. Lastniki kapitala so 

prepričani, da je virov dovolj, da je vsak zaposlen, ki izgori, takoj nadomestljiv (Pšeničny in 

Findeisen 2008, 45); 
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Obdobje individualizacije in spremembe razmer je pripeljalo do krize vrednot. Človek mora 

danes bolj kot kdaj koli prej postaviti svoj osebni sistem vrednot in ga vsak dan sproti 

preverjati v stiku s spremljajočim se druţbenim okoljem. (Pšeničny in Findeisen 2008, 45) 

Današnji način ţivljenja sili tako moške kot ţenske k stalnemu delu in na cilju ne obljublja 

nobenega počitka niti ne zadovoljstva. (Bauman 2002, 16) 

Nezmožnost vplivanja in nadzorovanja pomeni, da so vse pomembne odločitve in posledice 

na nas samih, po drugi strani pa nimamo nadzora nad svojim širšim okoljem in ne moremo 

vplivati nanj. To, da izgubljamo občutek nadzora nad lastnim ţivljenjem, pomeni, da 

obolevamo za izgorelostjo. (Pšeničny in Findeisen 2008, 47) 

Posledice pritiskov družbenih sprememb imajo visoko psihološko ceno – nenehno negotovost 

in slabo samopodobo. Zaradi procesa individualizacije so se druţbeni problemi sprevrgli v 

individualne teţave, v osebno nezadostnost, občutenje krivde, strahove, konflikte in nervoze. 

S problemi se soočamo sami, jih doţivljamo kot osebni neuspeh in jih ne rešujemo. Kljub 

druţbeni problematiki se v svojih stiskah počutimo osamljeni. (prav tam) 

Nekdanji varnosti se večina ne more miselno odpovedati čez noč, zlasti ne brez alternativ, ki 

bi nam povrnile občutek nadzora nad ţivljenjem. Dobro se znajde le peščica vodilnih, ki 

zapovedujejo in postavljajo prioritete. Neizpodbitno pa je, da izgorevanje in izgorelost v 

svojih vzrokih in simptomih zrcali čas, v katerem ţivimo. (Pšeničny in Findeisen 2008, 49) 

Okoliščine dela in življenja predstavljajo ljubezen in delo. Psihološke delovne okoliščine so 

povezane s šestimi področji dela v podjetju, in sicer delovna obremenitev, nadzor nad delom, 

nagrada za opravljeno delo, delovna skupnost ter pravičnost in vrednote. Izgorelost pa je 

rezultat neravnoteţja med zahtevami dela in zaposlenimi. (prav tam) 

Rezultati mnogih raziskav s tega področja so pokazali, da je za izgorelost bolj pomembno 

subjektivno doţivljanje psiholoških okoliščin dela kot realna bremena, ker je pomembnejši 

občutek preobremenjenosti kot realno število ur. Občutek preobremenjenosti je pri različnih 

osebah različen in je povezan tudi z nezmoţnostjo, da bi postavili meje. Nezmoţnost reči 

»ne« je povezan s človekovo samopodobo ali pa s strahom, da za druge ne bi bili več 

sprejemljivi. (Pšeničny in Findeisen 2008, 49) 

Zadovoljstvo na enem ţivljenjskem polju je tesno povezano z zadovoljstvom na drugem 

(Hazan in Shaver 1990), zato izgorelost ni izključno povezana z delovnim mestom. Izvira 

lahko iz obremenitev na katerem koli področju in se prenaša med zasebnim in delovnim 

področjem pa tudi med partnerji. Načini in oblike odnosov se oblikujejo ţe v našem otroštvu 

in jih kot vzorec ponavljamo na vseh področjih v našem ţivljenju. (Pšeničny in Findeisen 

2008, 55) 
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Osebnostne značilnosti pojasnijo, zakaj se osebe v enakem delovnem okolju, enaki izobrazbi 

in izkušnjah ter ob istem nadrejenem različno odzivajo na isto obremenitev (funkcija ega, 

psihološki mehanizmi, samopodoba, deloholizem in zavzetost za delo, vrednote in temeljne 

potrebe). (Pšeničny 2009, 55) 

3.4 Izgorelost kot čustvena izčrpanost 

Maslacheva (Maslach in Leiter 1997) razlaga čustveno izčrpanost kot stanje izpraznjenih 

čustvenih rezerv. Zaradi pomanjkanja energije, ki je posledica prekomernih čustvenih 

pritiskov na delovnem mestu, zaposleni ne zmore več empatije do sodelavcev in strank in ne 

more več vlagati energije v odnose na delovnem mestu. Zmanjšana učinkovitost daje občutek 

manjše sposobnosti in neuspešnosti.  

Številni avtorji razlagajo, da je čustvena izčrpanost temeljna značilnost izgorelosti. Čustveno 

izčrpanost pa je mogoče razumeti tudi kot izgubo notranje motivacije. 

Nad kompenzirano delo, potlačevanje, odrinjanje in odrekanje zadovoljevanja temeljnih 

potreb sluţijo temu, da bi zmanjšali strah, zmanjšali občutek razvrednotenja, da bi se 

uveljavili v smislu potrditve oziroma občutka varnosti in nadzora. Ţal deloholizem tega ne 

prinese, narašča strah ob povečanih obremenitvah in zahtevah in ravno to pripelje do 

izčrpanosti. Sledi občutek nemoči in razočaranja, izguba entuziazma, izguba motivacije za 

delovanje. Sledi deidealizacija, razočaranje sproţi jezo, ki se lahko izraţa z zapuščanjem 

odnosa, v katerega je investirano delo. Aktivno zapuščanje delovnega mesta ali osebnega 

odnosa in pasivno zapuščanje skozi časovni umik. Končni rezultat je najverjetneje 

zmanjševanje učinkovitosti, posledica tega pa tesnoba, pritisk nadjaza. In končni rezultat je 

adrenalna izgorelost. (Pšeničny 2009, 15) 

3.5 Sindrom adrenalne izgorelosti in njegove posledice 

Adrenalna izgorelost je tretja stopnja izgorelosti. Izgorelost je dolgotrajna psihofizična 

izčrpanost, ki se kaţe na vseh področjih: telesnem, čustvenem, vedenjskem in miselnem. Je 

kronični proces, ki traja več let in napreduje po stopnjah. Za preizčrpanostjo in ujetostjo 

pridemo do adrenalne izgorelosti. Kaţe se kot skrajni in dolgotrajni upad telesne in psihične 

energije. Adrenalno izgorelost spremljajo hude motnje spanja, bolečine v mišicah ter močni 

depresivni in anksiozni simptomi, nastopi pa lahko tudi infarkt ali moţganska kap. (Schaufeli, 

Taris in van Rhenen 2008, 175) 

Adrenalna izgorelost je kompleksnejša od kroničnega stresa na delovnem mestu. Tu gre za 

stanje, ki je nasprotno zavzetosti za delo, odraţa se na vseh področjih človekovega bivanja in 

delovanja. (prav tam) 
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Posledice adrenalne izgorelosti so dolgotrajne. Dolgoročne posledice so hude telesne bolezni. 

Omeniti velja, da kljub temu, da oboleli za adrenalno izgorelost kaţe tudi znake depresije, pa 

izgorelost in depresija nista isti motnji. Raziskave, ki so bile narejene po vsem svetu, kaţejo, 

da se stanji razlikujeta po večjih pokazateljih, med katerimi sta raven bazičnega kortizola in 

značilnosti samopodobe. Pri izgorelih osebah je bazični kortizol največkrat zniţan, pri 

depresivnih pa največkrat povišan. Pri ljudeh, ki izgorevajo, je zaznati storilnostno pogojeno 

samopodobo, ki je labilna ter odvisna od doseţkov in priznanj. Človek se ceni toliko, kolikor 

okolica ceni njegove doseţke. Če mu telesna in psihična izčrpanost ne omogočata več 

»izjemnih« doseţkov, se počuti nesposobnega in krivega, boji se, da bo izgubil spoštovanje in 

naklonjenost okolice. (Pšeničny 2009, 26–30) 

V prvih raziskavah adrenalne izgorelosti so bili znanstveniki usmerjeni predvsem na delovne 

okoliščine, skupaj z neustreznim odzivanjem na stresne reakcije, ki naj bi bile glavni razlog 

izgorelosti. Danes pa se raziskovalci vse bolj usmerjajo na osebnostne značilnosti, ki 

pomenijo tveganje za izgorevanje. Storilnostna samopodoba je tesno povezana z 

izgorevanjem, pravi Andreja Pšeničny (prav tam). 

Inštitut za razvoj človeških virov iz Ljubljane je v Sloveniji opravil prvo tovrstno raziskavo na 

splošni populaciji. V raziskavo je bilo vključenih skoraj 1 000 ljudi, dvakrat toliko ţensk kot 

moških. Starostna skupina se je gibala od srednješolcev do upokojencev, vseh stopenj 

izobrazbe, iz ključnih poklicnih skupin pa tudi nezaposlene osebe. Rezultati so pokazali, da 

40 % oseb, zajetih v raziskavi, ne kaţe znakov izgorevanja. 30 % oseb kaţe znake 

preizčrpanosti, 22 % jih kaţe znake utrujenosti, 8 % vseh anketiranih pa je izgorelih in skoraj 

polovica jih je doţivela adrenalni zlom. Raziskava je pokazala, da so okoliščine ţivljenja in 

dela v Sloveniji zelo obremenjujoče in da veliko ljudi nosi v sebi storilnostno pogojeno 

samopodobo. (Inštitut Burnout, 2010) 

Raziskava je pokazala, da so ţenske in moški enako ogroţeni, kot tudi osebe vseh starosti in 

vseh izobrazbenih skupin, največjo stopnjo izgorelosti pa so pokazali managerji. (Pšeničny 

2007b, 39–40) 

Zanimivost raziskave je, da so ugotovili, da je stopnja izgorelosti pri ţenskah na vodilnih 

delovnih mestih in samostojnih podjetnicah precej višja kot pri moških na enakih delovnih 

mestih. Pri nezaposlenih in zaposlenih zunaj vodilnih mest med spoloma ni razlik. (prav tam) 

Managerji doţivljajo znake izgorelosti kot statusni simbol, nekaj kar spada k njihovemu delu. 

(prav tam) 

V raziskavi so preučevali tudi osebnostne značilnosti, ki pomenijo tveganje za izgorelost. 

Pokazalo se je, da nezadovoljenost temeljnih potreb, zlasti potrebe po spoštovanju, čustvenih 

potreb, potreb po osebni rasti, telesnih potreb in potreb po varnosti, vodi v izgorelost. Ljudje, 
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ki se odpovedujejo zadovoljevanju svojih temeljnih potreb, zato da bi zadovoljili potrebe 

drugih, bodo kmalu izgoreli. Pri takšnih ljudeh se je pokazala zelo močna povezanost med 

negativno storilnostno pogojeno samopodobo in izgorelostjo in med takšno samopodobo in 

nezadovoljenostjo potreb in nezadovoljstvom z ţivljenjem. Takšni ljudje ne znajo (ali nočejo) 

postaviti meja in ne rečejo ne, ko naloge presegajo njihove moči, ker se bojijo, da jih potem 

ne bodo marali, ker so naredili nekaj slabega. (prav tam)  

3.6 Poklicna izčrpanost oziroma izgorelost 

Poklicna izgorelost je psihološki sindrom in tudi kronična psihološka poškodba zaradi 

dolgotrajnih neugodnih psiholoških delovnih okoliščin in pritiskov, njegova pogostost pa 

vsako leto narašča. (Findeisen 2005, 37) 

Poklicna izgorelost ni ne kronični stres, ne posledica preobremenjenosti z delom, ne čustvena 

in nevrološka kriza, temveč je tudi kriza vrednot. (prav tam) 

Poklicna izčrpanost oz. izgorelost pomeni izgubo telesnih in moralnih moči. Izraz prikaţe 

izgubo energije, ki nastane zaradi izgorelosti. Stanje poklicne izčrpanosti je nujna etapa v 

procesu spreminjanja. Nastanek bolezenskega stanja, prekinitev dela, prisilita človeka, da se 

zazre vase, česar ni bil sposoben, dokler je bilo delo v polnem teku. Poklicna izčrpanost ni 

neizogibna. Izognemo se ji lahko, če sami sebi ali če nam delodajalci ne nalagajo dela brez 

premisleka, in če upoštevamo svojo potrebo po razvoju. Zgodi se nam lahko, da ugotovimo, 

da z delom nismo več zadovoljni, a v delu vztrajamo, ker nimamo moči za spreminjanje 

poloţaja. (prav tam) 

Poklicna izčrpanost lahko nastane pred vstopom v poklic, v času, ko izbiramo poklic, ob 

vstopu v poklic in ob soočenju z realnostjo in tudi v sredini ţivljenja, ko poklic obvladamo, 

vendar se pojavi potreba po razvoju. (Pšeničny 2006c, 68–69) 

Na prehodu med preutrujenostjo in izčrpanostjo se začne prva stopnja izgorelosti. Izčrpanost 

je zadnje stanje, iz katerega se lahko vrnemo brez pomoči. Ko pa »kandidat za izgorelost« v 

stanju izčrpanosti izrazito poveča svojo storilnost, ne uravnava razmerja med trošenjem in 

obnavljanjem energije, se pojavi prva stopnja izgorevanja. (prav tam) 

Ko prestopimo mejo med izčrpanostjo in preizčrpanostjo, se začne druga stopnja izgorevanja. 

V tem stanju panično spreminjamo odnose, menjamo okolje, delovno mesto, vendar ker s 

seboj prenašamo stare vzorce, vzrokov za izgorevanje ne moremo prekiniti in tako drsimo 

proti kroničnemu zlomu. To stanje lahko traja tudi nekaj let. (prav tam) 

Izgorevanje samo je posledica dolgotrajnega izčrpavanja, zato tudi zdravljenje traja več 

mesecev, predvsem zato, ker tudi zdravljenje pomeni za izgorelega človeka dodaten napor. 



 

29 

Večina izgorelih išče pomoč, ko je ţe prepozno - ko ne gre več. Do rezultatov zdravljenja pa 

lahko pripelje le, če terapevt prepozna stopnjo čustvene motnje. Terapevta Jurij Clemenz in 

Mojca Zvezdana Dernovšek ugotavljata, da močno izgoreli na začetku nimajo moči, da bi 

konstruktivno sodelovali in si pomagali iz teţav. Potrebno se je odločiti za strategijo manjših 

korakov. Ko se izgoreli izvijejo iz črnogledosti in apatije, največkrat sami prepoznajo vzroke 

izgorelosti. Ko izčrpana oseba začne uvajati nove vzorce odločanja in vedenja, so ljudje ob 

njej začudeni in potrebujejo čas, da se privadijo. Izgoreli, pa se morajo ravno tako privajati k 

novemu načinu ţivljenja, in sicer morajo prepoznati teţavo in jo skušati reševati. Prilagoditi 

pa se morajo tudi novemu ţivljenjskemu slogu v prehranjevanju in gibanju. V kolikor se 

oseba, ki je ozdravljena, vrne k starim vedenjskim vzorcem, se teţave lahko ponovijo. 

Vsekakor pa bolniki, ki se vrnejo, se veliko laţje ozdravijo, saj vedo, v katero past so se ujeli. 

(Jurij Clemenz, Mojca Zvezdana Drnovšek 2011, 14) 

3.7 Izgorevanje na delovnem mestu 

Današnje delovno mesto je v ekonomskem in psihološkem smislu hladno, negostoljubno in 

predvsem zahtevno. Zaposleni so čustveno, telesno in duhovno izčrpani. Predanost delu 

upada. Zamisel delovnega mesta kot učinkovitega stroja grozi, da bo spodkopal ideal 

delovnega mesta kot zdravo in varno okolje, v katerem lahko z delom, ki ga izpolnjuje, 

razvija vse svoje zmoţnosti in je za to tudi pošteno plačan. (Maslach in Leiter 2002, 1–3) 

Današnje ozračje na delovnih mestih izgorevanje pospešuje. Pojavi se takrat, kadar se med 

naravo dela in naravo človeka, ki ga opravlja, pojavijo velika neskladja. Danes delamo v 

delovnih okoljih, ki človekove vrednote postavljajo daleč za ekonomskimi. Vse kar nas 

določa kot človeka, vse kar nas ţene, da delamo dobro, se ignorira ali omalovaţuje, toda ko je 

prepad med človekom in zahtevami delovnega mesta preglobok, zahteva napredek visok 

človeški davek. (Maslach In Leiter 2002, 8–10) 

Izgorevanje na delovnem mestu pospešuje ozračje, ki prevladuje v delovnih organizacijah. 

Pojavi se takrat, kadar se med naravo dela in naravo človeka, ki ga opravlja, pojavijo velika 

neskladja. Danes delamo večinoma v delovnih okoljih, ki človeške vrednote postavljajo daleč 

za ekonomskimi. Preobremenjenost z delom je najočitnejši pokazatelj neskladij med 

človekom in delom, ki ga opravlja. Opraviti moramo preveč v prekratkem času. Tu ne gre za 

naprezanje ob novih izzivih, temveč za pretiravanje, ki sega daleč čez meje človekove 

zmoţnosti. Preobremenjenost z delom narašča z vedno hitrejšim delovnim ritmom, ta pa 

zmanjšuje kakovost, krha delovne odnose, ubija inovativnost in povzroča izgorevanje na 

delovnem mestu. (Maslach in Leiter 2002, 9–16) 

Izgorelost na delovnem mestu povzročajo naslednji dejavniki: preobremenjenost z delom, 

pomanjkanje nadzora nad delom, nezadostno nagrajevanje, odsotnost trdne skupnosti, 
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pomanjkanje poštenosti na delovnem mestu in konflikt vrednot, ki se pojavlja tam, kjer 

prihaja do nasprotij med zahtevami v sluţbi in osebnimi načeli. (prav tam) 

Izgorevanje na delovnem mestu ima tri razseţnosti, in sicer izčrpanost, cinizem in 

neučinkovitost. (Maslach in Leiter 2002, 16) 

Izgorevanje na delovnem mestu ni le problem ljudi, namreč druţbenega okolja, v katerem 

ljudje delajo. »Če delovno mesto ne priznava človeške plati opravljanja dela, tveganje zaradi 

izgorevanja raste in s seboj prinaša visoko ceno zanj.« (Maslach in Leiter 2002, 18) 

Dobro je, če vodilni delavci poznajo in prepoznavajo znake izgorevanja, kajti le tako bodo 

vedeli, kdaj razbremeniti zaposlenega in sebe. Ugotovili bodo, kako je do izgorevanja prišlo 

in kako odpraviti vzroke. V primeru, da vzrokov ne bodo odpravili, se bo izgorelost pojavila 

tudi pri drugih zaposlenih. Tako nastane velika škoda, kajti v druţbi znanja so zaposleni 

edino, s čimer si podjetje zagotovi prednost na trgu. V primeru, ko vodilni znakov izgorevanja 

ne bodo pravočasno prepoznali in bodo menili, da se je treba le še malo bolj potruditi, pa bo 

šlo, bodo zapravili človeške vire. Teh ni moč preprosto obnoviti ali jih brez teţav 

enakovredno nadomestiti. (Pšeničny in Perat 2006, 32–35) 

3.8 Izgorevanje pri managerjih 

Managerji so po raziskavah, narejenih v svetovnem merilu, najmočneje izgorela skupina, še 

zlasti managerke. 

Izvor izgorevanja pri managerjih je treba iskati v prepletu druţbenih vrednot, vzgoje in narave 

dela v managementu. Prevladujoče vrednote sodobne druţbe, v katere ţe starši usmerjajo 

svoje otroke, so uspešnost, storilnost in tradicionalna slovenska pridnost. Teţava nastopi, ko 

starši svojim otrokom dodajo čustveno sporočilo: »Ne razočaraj nas!« Takšna vzgoja pripelje 

do storilnostno pogojene samopodobe, kjer je vrednotenje samega sebe izenačeno z 

vrednotenjem doseţkov. (Andreja Pšeničny, 2007a, 12) 

Danes so zahteve dela v managementu tako velike, da ugotovimo, da je edini način, da 

zadovoljimo vsa zunanja in notranja pričakovanja – več delati. Pri tem nekateri managerji 

skoraj ne spijo. Začnejo se teţave z zdravjem, kajti delo managerja je pač stresno. Stres je 

danes statusni simbol. Če nismo pod stresom, naše delo ni pomembno. Andreja Pšeničny 

(2007a, 12) pravi, da to ne drţi, kajti delo in ţivljenje sta stresna toliko, kolikor se ne znamo 

organizirati in kolikor ne znamo skrbeti zase. Stresu se ne moremo izogniti, lahko pa 

določamo, koliko ga bomo vnesli v svoje ţivljenje. 
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Noel (1991), Aubert in de Gaulejac (1991) in Kets de Vries (1996) so izvedli psihoanalitične 

študije primerov in ugotovili, da je pri managerjih najpomembnejši motiv za močno in 

dolgotrajno zavzetost za delo moţnost, da skozi delo uresničijo svoj ego. 

Slovenska raziskava o izgorelosti, v kateri je sodelovalo 1 000 ljudi in je bila opravljena na 

Inštitutu Burnout, je pokazala, da so med vsemi poklicnimi skupinami najbolj izgoreli 

managerji oz. ţenske na vodilnih poloţajih. Ker pa na izgorelost vplivajo tudi osebnostne 

lastnosti, so pri raziskavah dali poudarek predvsem na čustveno labilnost in vestnost. Izkazalo 

se je, da so managerji manj čustveno labilni, zato pa bolj vestni. Ker pa so izgorelosti 

izpostavljene bolj osebe, ki so čustveno labilnejše in manj vestne, ugotovimo, da vir najvišje 

stopnje izgorelosti med managerji niso njihove osebnostne lastnosti, temveč obremenitve na 

delovnem mestu in storilnostno pogojena samopodoba. (Andreja Pšeničny, 2007a, 12) 

Storilnostno pogojena samopodoba pri managerjih povzroča, da vstopajo na visoko 

obremenilna delovna mesta, dajo vse od sebe, celo več kot je dobro za njihovo zdravje.  

Delo v managementu ima še eno zanko, in to je, da morajo vzdrţevati tudi svojo zunanjo 

podobo in tako postanejo tudi tisti dejavniki, ki so sicer sproščujoči, tekma za druţbeni 

poloţaj. (prav tam) 

Raziskava Inštituta za razvoj človeških virov kaţe, da so izgorelosti najbolj izpostavljene 

ţenske na vodilnih poloţajih. Zanje je značilno tudi, da so manj zadovoljne s svojim 

ţivljenjem in imajo slabše zadovoljene potrebe. Razlaga za takšno ugotovitev je, da so ţenske 

zadovoljne s seboj šele takrat, ko so »popolne« na delovnem in druţinskem področju. (prav 

tam) 

Prve simptome izgorelosti moramo razumeti kot resno opozorilo in začeti ukrepati. Pri nizki 

stopnji izgorevanja zadostuje ţe daljši počitek, temeljit razmislek o prioritetah in 

uravnoteţenje obremenilnih in razbremenilnih situacij. (prav tam) 

Pri srednji in visoki stopnji izgorelosti pa moramo poiskati pomoč. Najbolje je pri 

psihoterapevtu, ki nam pomaga obrzdati prisilo storilnostno pogojene samopodobe – naš 

program za samouničenje. (Pšeničny 2007a, 12) 

3.9 Kako iz izgorelosti 

V zahodnih drţavah so ţe ugotovili, da izgorelost povzroča tudi veliko gospodarsko škodo, ki 

jo prinašajo odsotnost od dela, menjava delovnih mest, zmanjšana učinkovitost dela in 

prezgodnje upokojevanje. Razvili so številne programe, ki bi usmerjali v zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu in v odpravljanje posledic izgorelosti. Programe zdravljenja so lahko 
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usmerjeni odnosi posameznik, delovna organizacija ali pa celotna delovna organizacija. 

(Bilban in Pšeničny, 2007) 

 

V zadnjem času je tovrstne ponudbe tudi pri nas vedno več, vendar splošnega odgovora, ki bi 

vsakemu posamezniku jasno pokazal, kako najbolje obvladati stres in zmanjšati nevarnost 

izgorevanja, ni. Vsak posameznik si mora poiskati svoj recept, ki bo v skladu z njegovo 

osebnostjo, ambicijami, potrebami in izkušnjami. Kljub vsemu pa je treba posamezniku, ki 

izgoreva, nujno omogočiti strokovno svetovanje, zdravila in terapevtsko pomoč. 

Priporočeni ukrepi pri osebah, ki začutijo izgorelost, so:  

postavite svoj lastni zaščitni program (vzemite si čas zase, za svoje konjičke, druţino, 

zabavajte se); 

določite meje vašega delovanja (spremenite svoj delovni čas, premislite o svojem delu, recite 

NE, določite meje svojega profesionalnega delovanja); 

določite ukrepe za prevladovanje stresa (določite osebo, s katero se boste lahko pogovorili); 

analizirajte sebe, določite vrednote in ţelje, kaj delate dobro in radi in česa ne ţelite in ne 

znate delati; 

premagajte kompleks, da so ostali vedno boljši. 

Pri premagovanju stresa in preprečevanju izgorelosti moramo opredeliti, kaj nas pri delu 

vzpodbuja in kaj nas spravlja v nelagodje. Preverimo svoja pričakovanja, ki jih imamo na 

delovnem mestu, in ne pozabimo na naš uspeh, nam svetujeta priznana strokovnjaka Bilban in 

Pšeničny (2007). 
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4 SAMOZAVEST, SAMOPODOBA IN STORILNOSTNO POGOJENA 

SAMOPODOBA 

4.1 Samopodoba 

Dr. Musek (2005, 162) pravi, da je osebnost nekaj objektivnega, samopodoba ali 

samospoštovanje pa je naša lastna predstava, zaznavna misel in pojmovanje o tem, kaj smo, in 

o tem, kakšna je naša zunanjost. To pa pomeni, da je osebnost to, kar smo, samopodoba pa to, 

kar mislimo, da smo. V resnici zajema pojem samopodobe več kot to, kar mislimo, da smo. 

Zajema naše predstave, zaznave, misli, prepričanja in pojmovanja in tudi čustva, ki jih gojimo 

do sebe ter vrednotenje samega sebe. Samopodoba je eden od najkompleksnejših pojavov, ki 

jih poznamo.  

Začetnik proučevanja človekovega jaza oz. samopodobe je psiholog W. Jameson, in sicer ţe 

od leta 1890. Pravi, da samopodoba zajema predstavo o sebi kot o delujočem objektu, 

predvsem to, kar mislimo o sebi, da smo, in to, kar ţelimo pokazati, da smo. Isti avtor 

samopodobo razčleni še po hierarhični strukturi, od katere najvišje področje zavzema duhovni 

jaz, ki vključuje pojmovanje in predstave, ki jih imamo o sebi kot o miselnem, psihičnem in 

duhovnem bitju. Drugo mesto zavzema socialni jaz, ki ga tvorijo doţivljanja in pojmovanja 

posameznika o tem, kakšen je in kakšen ţeli biti v očeh drugih. Nato pa sledi telesni jaz. 

Kasneje so različni avtorji te definicije jaza oz. samopodobe ovrgli. Kihlstrom in Cantor sta 

leta 1984 definirala samopodobo kot mentalno predstavitev samega sebe. Rogers in sodelavci 

so leta 1977 izhajali iz predpostavke, da je človekova samopodoba aktiven in močan agent pri 

organizaciji posameznikovega sveta. Kobalova pa 1994. leta zapiše, da je samopodoba 

organizirana celota lastnosti, potez, občutij in sposobnosti, za katere je značilno, da jih 

posameznik pripisuje sebi in da tvorijo okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja 

svoje ţivljenje. Enotna predpostavka vseh raziskav v zadnjih dvajsetih letih pa je, da 

človekova samopodoba odraţa trenutno vedenje in je hkrati posrednik in regulator tega 

vedenja. V takem smislu raziskovalci samopodobe vidijo to kot aktivno, vplivno in 

spremenljivo, ki interpretira in organizira relevantne akcije in izkušnje, ki se nanašajo nanjo, 

ki vpliva na motivacijo, oblikuje vedenjske intence, standardne plane in pravila vedenja. 

(Gazvoda 1996, 133–142) 

Samopodoba obsega predstave, zaznave, misli, pojmovanja in prepričanja o sebi ter 

vrednotenje samega sebe (Musek 2005, 129). Samopodoba je tesno povezana s 

samospoštovanjem vrednostne podobe samega sebe. 

Samopodoba je definicija zaznavanja posameznika v smislu poznavanja in zavedanja sebe. 

Samopodobo si mora vsak posameznik ustvariti sam, s pomočjo izkušenj prijateljev, staršev 

in okolja, kjer ţivi. Pozitivna samopodoba je pogoj osebnostnega in duševnega ravnovesja. 
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Drugače povedano je samopodoba razumsko-čustveni vrednostni odnos do samega sebe. 

Oblikujejo jo najrazličnejši dejavniki od zgodnjih izkušenj (druţina, šola, vrstniki, prvo 

delovno mesto …) do individualnih razlik (temperament, nagnjenost k optimizmu, 

pesimizmu, neprilagodljivost). Za uspešno in zadovoljno ţivljenje je pomembna dobra, zdrava 

samopodoba, to pa je tista samopodoba, ki vsebuje realno mnenje o lastnih slabostih, ne pa 

pretirane kritičnosti do njih. (Musek 2005, 129) 

Samopodoba je skupek pojmovanj in predstav, ki jih imamo o sebi, oziroma je to 

posameznikovo doţivljanje samega sebe. Samopodoba in samospoštovanje sta tesno 

povezana. Samospoštovanje nam pove, kako smo zadovoljni s seboj, ali se ocenjujemo 

pozitivno ali negativno, koliko se sprejemamo takšni, kot smo. (prav tam) 

Naša prepričanja o sebi nastanejo s kombinacijo tega, kar smo se naučili verjeti, in dinamiko 

zakona privlačnosti. Če je naše samospoštovanje majhno, nas v zelo pomembnih zgodnjih 

letih niso dovolj cenili. (Field 1999, 62) 

Velik in pomemben del samopodobe nam zgradijo drugi, od katerih dobimo bistvene 

informacije, ki postanejo temeljni del podobe, ki si jo ustvarimo o sebi. Drugi nam povedo, 

kakšni smo in kakšni naj bomo, povedo nam tudi to, kaj pomeni, da smo takšni. (prav tam) 

Vsa ta sporočila postanejo del predstave, ki jo gojimo o sebi. Naši jazi oz. samopodobe so v 

veliki meri proizvod procesov in socialnega konstruiranja in socialnega zrcaljenja. So kot 

zrcalo, v katerem vidimo sebe. (Musek 1993, 362) 

Naša samopodoba, naš jaz, doţivljanje in pojmovanje samega sebe dajejo pojmu osebnosti 

smisel in posebno vrednost. Vsaka osebnost je prav zato enkratna in neponovljiva – celo 

ljudje, ki so si po zunanjem videzu najbolj podobni, so osebnost zase in tako tudi doţivljajo 

samega sebe. (Musek 2000, 197) 

Samopodoba vpliva tudi na to, kako bomo procesirali informacije. Predstava, ki jo imamo o 

sebi, deluje kot filter, skozi katerega »spustimo« le informacije, ki se skladajo z njo, druge 

informacije pa spregledamo, si jih napačno interpretiramo ali pa v celoti zavrnemo. (Kompare 

2006, 113) 

Naš uspeh v prijateljstvu, poslovnem ţivljenju, športu in ljubezni je v veliki meri odvisen od 

naše samopodobe. Ljudje, ki imajo zaupanje vase, so kot magneti za uspeh in srečo. Po drugi 

strani so nekateri ljudje magnet za neuspeh in nesrečo. In slednje srečujemo tam, kjer delamo. 

Če analiziramo probleme sodelavcev, ugotovimo, da so njihovi problemi posledica teţav s 

sprejetjem samega sebe. In v trenutku, ko jim pomagajo pri pridobivanju samozavesti, se 

večina psiholoških problemov reši sama od sebe. (McGinnis 1999, 1) 
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Pri nastanku in razvoju individualne zavesti imajo zelo velik pomen informacije, ki jih 

pridobimo o sebi in jih zdruţimo v podobo oz. pojem samega sebe. Pomembne so 

informacije, ki jih prinašajo naše lastne neposredne izkušnje s samim seboj, in tiste, ki jih 

posredujejo drugi ljudje. Mnenja drugih postanejo del naše lastne zavesti o sebi, del naše 

samopodobe. (Musek 2000, 197) 

Dejstvo je, da ljudje lahko spremenimo percepcijo o samem sebi. Nekdo, katerega zaupanje v 

samopodobo je izredno nizko, ni nujno obsojen na nesrečno ţivljenje. Z upoštevanjem 

določenih pravil se je mogoče otresti mnogih negativnih vedenj in razmišljanj in si zgraditi 

samozavest (McGinnis 1999, 2) 

Podoba samega sebe zajema privatna, lastna sporočila in zahteve, kot tudi ponotranjene in 

zunanje zahteve okolja. Sposobni moramo biti, da kritično presojamo svoje notranje in 

socialne cilje in se zavestno odločamo med njimi. (Musek 1993, 366) 

Samopodoba je kompleksna, zajema tako pojmovanja in predstave o našem videzu in telesu, 

pojmovanja in predstave o duhovnem in duševnem dogajanju in predstave in pojmovanja o 

tem, kako nas vidijo drugi, in o naših odnosih z drugimi. Samopodoba in samospoštovanje 

postaneta nezavedno vodilo našega obnašanja, obnašamo pa se tako, da lahko ohranjamo 

pozitivno mnenje o sebi. (Musek 2000, 197) 

Samospoštovanje je opredeljeno kot zaupanje v lastne vrednote in predstave pozitivnega 

stališča do osebnega ţivljenja in sreče, do svobode uveljavljanja lastnih misli, ţelja, potreb, 

radosti. (prav tam) 

Tam in Watkins sta leta 1995 proučevala strukturo samopodobe v odraslosti. Ugotovila sta, da 

je samopodoba odraslega človeka strukturirana in hierarhično urejena, pri čemer je na vrhu 

hierarhične lestvice splošna samopodoba, ki se deli na individualno in medosebno. 

Individualna samopodoba pa se cepi na področje uspeha (akademska samopodoba, delo in 

uspeh) in na telesno samopodobo (telesne sposobnosti in zunanji videz). Medosebna 

samopodoba se deli na socialno samopodobo (socialni odnosi in socialne odgovornosti) in 

druţinsko samopodobo (odnosi in odgovornost v druţini). Vsa našteta področja se naprej 

delijo še na samooceno vedenja v specifičnih situacijah. (Kobal 2000, 125) 

Različne raziskave kaţejo, da so za razvoj posameznikove samopodobe zelo pomembni 

odnosi z drugimi. Na tej osnovi si ljudje ustvarjamo svojo identiteto. Odziv drugih nam 

pomaga, da razvijemo čim bolj točno predstavo o samem sebi. Če nas drugi doţivljajo kot 

vredne, se tako tudi sami vrednotimo. V odnosih z drugimi odkrivamo, kdo smo kot osebnost. 

(Kobal 2000, 173) 
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Samopodoba močno vpliva na naše ravnanje, včasih usodno in celo proti naši volji, je zapisal 

Musek (2005, 163). 

Vzdrţevanje pozitivne samopodobe o sebi je pomembno za vsakega. To pomeni, da bomo 

pozitivno ocenjevali svoje sposobnosti, svoj značaj in druge osebnostne značilnosti. Zmoţni 

bomo opravljati najzahtevnejše naloge, zmoţni bomo odločati in prevzeti odgovornost za 

svoje odločitve. Samopodoba in samospoštovanje nas pri odločitvah usmerjata. Če si ne 

ustvarimo pozitivne samopodobe o sebi, se začnemo podcenjevati in čutiti manjvredne od 

drugih. (Musek 2000, 197) 

Teţnja po vzdrţevanju pozitivne samopodobe je eden izmed najsplošnejših in najmočnejših 

človekovih motivov. Vpliv samopodobe se kaţe v naših prepričanjih, ţeljah, čustvovanju, 

stališčih, ocenah, presojah, v kratkoročnem in dolgoročnem načrtovanju in obnašanju. 

Samopodoba deluje kot notranji standard, kriterij ali merilo, s katerim zavestno, še bolj pa 

nezavedno primerjamo svoja spoznanja in dejansko obnašanje in ga glede na samospoštovanje 

in samopodobo uravnavamo. (Musek 2005, 163) 

4.2 Storilnostno pogojena samopodoba 

Storilnostno pogojeno samopodobo sestavlja več elementov in je odvisna od tega, v kolikšni 

meri so ti izpolnjeni. Pomeni, imeti posamezne značilnosti, biti član ali opraviti posamezne 

naloge, in je odvisna od zunanje potrditve. Bolj je povezana z načelom »delovati« kot z 

načelom »biti« in »imeti«. (Pšeničny 2009, 65) 

Tovrstna samopodoba je pogosto rezultat vzgoje s pogojevalno ljubeznijo, menijo med 

drugimi tudi Asor, Roth in Deci (2004). Ta lahko pripelje do zanemarjanja ali odlaganja 

lastnih potreb, saj zadovoljevanje potreb drugega prinese več zunanjega priznanja Ljudje, ki 

so bolj čustveno ranljivi, so izrazito samokritični in imajo do ljudi več negativnih občutkov, 

so izgorelosti bolj izpostavljeni. (prav tam) 

Storilnostno pogojena podoba se pojavlja kot najmočnejša človekova lastnost. Ko si v bitki, 

da se potrjuješ, si uspešen in si s tem zadovoljen, ko pa ne zmoreš več, energije ni več, se 

zadovoljstvo začne rušiti. Skupni imenovalec je pogojevalna ljubezen v otroštvu. Zaradi 

zunanjih zahtev otrok tuje zahteve ponotranji in se z njimi poistoveti. Če pohvale ne dobi, se 

sproţi tesnoba. Osnovni motiv za naprezanje najde otrok v izogibanju tesnobe in v 

neprestanem iskanju pohval. Če je uspeh nepopoln ali če ga ni, se pojavijo občutki sramu. 

(Pšeničny in Perat 2006, 32–35) 
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Zadovoljevanje potrebe po vzdrţevanju visoke storilnostno pogojene samopodobe kot 

agresivna notranja prisila ovira zadovoljevanje temeljnih potreb; ovira jih tudi tesnoba, ki se 

poraja ţe ob pojavljanju potlačenih temeljnih potreb. (prav tam) 

Osebe s storilnostno pogojeno samopodobo ne zmorejo reči ne niti tedaj, ko je to v nasprotju 

z njihovimi potrebami, ker bi si s tem rušili samopodobo. Takšna potreba se pri njih niti ne 

ozavesti, temveč sproţi tesnobo. Človek, ki ima nezadovoljene potrebe, bo delal manj, 

zahteval več ali pa izstopil iz neprimernih okoliščin ter tako uravnoteţil porabo in 

pridobivanje energije. Človek, ki pa je svoje potrebe potlačil, bo čutil tesnobo, kar bo skušal 

omiliti s »hlinjenjem« storilnostno pogojene samopodobe, zato iz te situacije ne bo izstopil in 

je ne bo poskušal spremeniti, vanjo bo vlagal vedno več. Končni rezultat privede do sindroma 

adrenalne izgorelosti. (Pšeničny 2009, 66–68) 

4.3 Samozavest 

Največji sovraţnik naše samozavesti je strah. Strah je kot epidemija današnje druţbe. Bojimo 

se začetkov in bojimo se konca. Bojimo se sprememb, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle. 

Bojimo se uspehov in bojimo se porazov. Bojimo se ţivljenja in bojimo se smrti. (McGrinns 

1999, 10–14) 

Naučiti se moramo premagati strah. Namesto bolečine, ohromelosti in potrtosti moramo 

začutiti moč in zagon in postati samozavestni. (prav tam) 

Samozavest vključuje opazovanje sebe, svojih čustev, zaupanje v svojo samopodobo, 

zaupanje v svoje sposobnosti, poznavanje odnosa med mislimi, občutki in odzivanji. (prav 

tam)  

Če smo nesrečni, tudi samozavest usiha. Kadar smo umirjeni, napravimo prostor tudi za svojo 

samozavest. Ko smo motivirani in dejavni ter obvladujemo svoja čustva, nam samozavest 

zraste. Takrat smo srečni in uspešni. (prav tam) 

Samozavest in stres sta tesno povezana. Bolj samozavestni ljudje zaupajo vase in se znajo 

bolje organizirati, zato na delovnem mestu redkeje zapadejo v stresno situacijo. (McGinnis 

1999, 15) 

Napačno je domnevati, da se bo s spremembo zunanjosti spremenila tudi naša notranjost. 

Največ sprememb nastane v notranjosti in šele potem delujejo navzven. Začne se z znanjem in 

oplemenitvijo. Povezano je s spreminjanjem našega mišljenja kot tudi vedenja. (prav tam) 

Sprememba mišljenja o nas samih pa se ne bo zgodila čez noč in ne brez našega prizadevanja. 

Vendar je mogoča in samozavest je lastnost, ki je na voljo vsakomur. (MCGinnis 1999, 15) 
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Največja past, v katero se utegnemo ujeti na poti skozi ţivljenje, je nepotrpeţljivost. Z 

nepotrpeţljivostjo in neučakanostjo se kaznujemo. V sebi ustvarjamo stres, nezadovoljstvo in 

strah. (Jeffers 1994, 148) 
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Slika 1: Povezave pri izgorelosti. 

 

Na osnovi teoretičnih spoznanj iz predhodnih poglavij 2, 3 in 4 naše naloge z naslovom 

Izgorelost v povezavi s storilnostno pogojeno samopodoba je nastala Slika št. 1. Prikazuje 

povezavo med izgorelostjo in storilnostno pogojeno samopodobo ter zadovoljenostjo potreb. 

Predvidevamo, in to bomo tudi v empiričnem delu naloge izračunali oz. statistično preverili, 

da na izgorelost pozitivno vpliva storilnostno pogojena samopodoba, zadovoljenost potreb pa 

je z izgorelostjo povezana v negativnem smislu. V teoretičnem delu smo opisali, da vsi tisti 

zaposleni, ki imajo močno pogojeno storilnostno samopodobo pri svojem delu izgorevajo, 

tisti, ki pa nimajo zadovoljenih potreb, so sicer na svojih delovnih mestih manj zadovoljni in 

morda manj uspešni, vendar ne izgorevajo. V nalogi pa bomo preučili tudi, kako na  

izgorelost, storilnostno pogojeno samopodobo in zadovoljenost potreb vplivajo spol, starost, 

izobrazba in delovno mesto. 



 

40 

5 RAZISKAVA O IZGORELOSTI IN STORILNOSTNO POGOJENI 

SAMOPODOBI 

Vsako raziskovanje je še vedno raziskovanje in mora odgovarjati zahtevam znanstvene 

discipline. Pri raziskovanju moramo dosledno upoštevati pristop in izvajanje raziskovanja, 

zagotavljanje veljavnosti, zanesljivost in objektivnost, vse z namenom, da ločimo znanstveno 

razmišljanje od vsakdanjega. (Tratnik 2002, 21) 

Po temeljitem pregledu in izbiri literature ter abstraktnem procesu postavljanja teorije sledi 

natančno opredeljen postopek zbiranja, analiziranja in obrazloţitve podatkov. (Tratnik 2002, 

22) 

Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere smo se 

opredelili v procesu raziskovanja. Ker je moţnosti izbire in kombinacij veliko, je vsaka 

raziskava edinstvena ţe zaradi izbrane metodologije. (Tratnik 2002, 23) 

5.1 Opredelitev in namen raziskave 

Da bi raziskavo uspešno izvedli, moramo natančno opredeliti problem. Formulacija problema 

pomeni vzpostavljanje odnosa med realnim druţbenim pojavom in problemom, ki se pojavlja 

v zvezi s tem. Da pa bomo prišli do zadovoljive rešitve, moramo natančno določiti, v čem je 

raziskovalni problem. (Toš in Hafner Fink 1998, 60) 

Predmet preučevanja je ugotoviti, kakšne so povezave med izgorelostjo in storilnostno 

samopodobo pri zaposlenih v javni upravi.  

Z metodo analize vsebin razpoloţljive literature s področja stresa in izgorelosti ter 

samopodobe – primarni in sekundarni viri (knjige, strokovni članki in ostala strokovna 

literatura) – smo iz razpoloţljivih podatkov pridobili ključne značilnosti, prisotne pri 

posameznih avtorjih.  

Kvantitativna analiza anketnih vprašalnikov bo slonela na podatkih, pridobljenih s strani 

zaposlenih v javni upravi. Znotraj javne uprave se bomo opredelili na lokalno samoupravo 

oziroma na občine v RS in s tem določili nenaključni vzorec. 

5.2 Klasifikacija spremenljivk 

Neodvisne spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke so tiste spremenljivke, ki pojasnjujejo odvisne spremenljivke. 
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Neodvisne spremenljivke v naši kvantitativni raziskavi so: spol, starost, delovno mesto in 

izobrazba zaposlenih v javni upravi – občinskih upravah v RS. 

Vprašanja pri neodvisnih spremenljivkah so bila: 

spol: udeleţenci so se opredelili za ţenski ali moški spol;  

starost: vprašanja so bila razdeljena po starostnih razredih do 20 let, od 20 do 30 let, od 30 do 

40 let, od 40 do 50 let, od 50 do 60 let in nad 60 let;  

izobrazba; udeleţence smo uvrstili glede na izobrazbo tako, da so se opredelili med stopnjo 

izobrazbe od 4., 5., 6., 7. stopnje in več; 

delovno mesto; udeleţenci so se opredeljevali med tem, ali so zaposleni na vodilnem 

delovnem mestu, delovnem mestu svetovalca ali pa na delovnem mestu referenta. 

 

Odvisne spremenljivke 

Odvisne spremenljivke so tiste, ki so v središču naše raziskave, in sicer: izgorelost, 

storilnostno pogojena samopodoba in zadovoljenost potreb. Odvisne spremenljivke so 

obeleţje pojava, ki ga raziskujemo. Obravnavamo jih v odnosu do nastalih spremenljivk, ki 

jih opisujejo, klasificirajo ali pojasnjujejo. Odvisne spremenljivke smo ugotavljali s pomočjo 

naslednjih vprašalnikov, ki so bili objavljeni na spletni strani Inštituta Burnout: 

Vprašalnik sindroma adrenalne izgorelosti (SAI); 

Vprašalnik o zadovoljenosti potreb (ZP); 

Vprašalnik storilnostno pogojene samopodobe (SPS). 

Omenjeni vprašalniki so bili razviti na Inštitutu Burnout na podlagi opisovanja telesnih in 

psihičnih znakov obolelih za izgorelostjo. Vprašalnik je sestavljen tako, da na podlagi 

pridobljenih rezultatov izgorele razvršča v razrede izgorelosti, in sicer: 

v prvi razred izgorelosti se uvrša izčrpane; 

v drugi razred izgorelosti se uvršča osebe z občutkom ujetosti in nemoči; 

v tretji razred se uvršajo vsi tisti, ki kaţejo znake adrenalne izgorelosti pred zlomom; 

v četrti razred pa se uvrščajo anketiranci po adrenalnem zlomu. 
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Da bi lahko uvrstili anketirance v razrede izgorelosti, smo uporabili preizkušeno metodologijo 

Inštituta Burnout. (Pšeničny 2009, 89-92) 

 

Moţni odgovori na vprašanja v anketnem vprašalniku  so: 1, 2, 3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6. 

Povedo nam,  kdaj se je znak pojavil, in ali se stopnjuje oziroma izginja. Za prisotne znake 

izgorelosti se šteje tiste, ki so se pojavili ali spreminjali v zadnjih 12 mesecih. 

Kombiniranje odgovorov o pojavljanju, stopnjevanju ali izginjanju vsakega znaka da 7 

moţnih kategorij odgovorov: 

1. ni znaka (odgovor 1 in odgovor 2),  

2. pojavljanje znaka, značilnega za 1. razred izgorelosti (odgovora 2−4 in 3 pri znakih, ki so 

značilni za 1. razred);  

3. pojavljanje znaka, značilnega za 2. razred izgorelosti ali stopnjevanje intenzivnosti znaka, 

značilnega za 1. razred izgorelosti (odgovora 2−4 in 3 pri znakih, ki se pojavijo v 2. 

stopnji, ter odgovora 2−5 ali 3−4 pri znakih, ki se pojavijo v 1. razredu izgorelosti); 

4. pojavljanje znaka, značilnega za 3. razred izgorelosti ali stopnjevanje oziroma močno 

intenzivnost znaka, značilnega za 1. in 2. razred izgorelosti (odgovora 2−5 ali 3−5 pri 

znakih, ki se pojavijo v 1. in 2. razredu, odgovor 3 pri znakih, ki se pojavijo v 3. razredu 

izgorelosti);  

5. spremembe samopodobe in odnosa do lastnih potreb (odgovori 3 ali 3−4 ter 3−5 pri 

znakih, ki kaţejo na spremembo samopodobe in odnosa do svojih potreb);  

6. zmanjševanje ali izginjanje znakov, ki so bili prisotni v daljšem obdobju − spreminjanje 

osebnostne značilnosti ali vrednote (odgovor 2−6). Ta ocena se ne uporablja pri telesnih 

znakih;  

7. zmanjševanje ali izginjanje znakov, ki so se pojavili v zadnjem letu (odgovor 3−6). 

Avtorji anketnega vprašalnika so najprej ovrednotili kategorije odgovorov glede na to, za 

kateri razred izgorevanja je značilen posamezen znak, oziroma o katerem je anketirana 

oseba poročala, da se je pojavil, in glede na to, kako se stopnjuje oziroma zmanjšuje 

njegova intenzivnost. Označili so jih: kategorije intenzivnosti znakov kot a in morebitne 

subjektivnosti ocen intenzivnosti simptomov kot b (število prisotnih znakov/število možnih 

znakov) x 100), o katerih poroča anketirana oseba. 
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a) Kategorije intenzivnosti znakov so ovrednotene na naslednji način: 

− ni znakov izgorevanja (vrednost 0);  

− 1. razred izgorelosti − izčrpanost (vrednost 1); 

− 2. razred izgorelosti − ujetost (vrednost 2). 

− 3. razred izgorelosti – adrenalna izgorelost pred zlomom (vrednost 3); 

− 4. razred izgorelosti – adrenalna izgorelost po zlomu (vrednost 3); 

− 4. razred izgorelosti – adrenalna izgorelost po zlomu (vrednost 3), razen pri vprašanjih, 

ki se nanašajo na spremembe samopodobe in odnosa do vrednot (vrednost 0); 

− 4. razred izgorelosti – adrenalna izgorelost po zlomu (vrednost 3). 

Odgovori, razvrščeni v kategorije 4, 5 in 6 so namenjeni razlikovanju med stanjem adrenalne 

izgorelosti pred zlomom (3. razred) in adrenalno izgorelostjo po zlomu (4. razred). Morebitna 

prisotnost  takšnih odgovorov kaţe, da je oseba preţivela adrenalni zlom. 

b) Ker so avtorji anketnega vprašalnika ţeleli zmanjšati vpliv morebitne subjektivnosti 

ocen intenzivnosti simptomov, so v kategorije razvrstili in ovrednotili tudi odstotke 

prisotnih znakov (število prisotnih znakov/število možnih znakov) x 100), o katerih 

poroča anketirana oseba:  

− 0 (ni znakov izgorelosti): </= 10 % znakov (vrednost 0); 

− 1. stopnja izgorevanja (izčrpanost): > 10 in </= 30 % znakov (vrednost 1); 

− 2. stopnja izgorevanja (ujetost): > 30 in </= 60 % znakov (vrednost 2); 

− 3. in 4. stopnja (adrenalna izgorelost): > 60 % znakov (vrednost 3). 

Število znakov se med 3. in 4. razredom izgorelosti ne razlikuje, saj začnejo nekateri kmalu 

po adrenalnem zlomu izginjati, nadomestijo pa jih novi znaki, kot so trajnejši upad energije, 

jeza itd. 

Avtorji anketnega vprašalnika so rezultat za posamezno osebo (stopnjo izgorelosti − SI) 

izračunali iz povprečne vrednosti obeh kategorij ((a+b)/2): 

a) povprečna vrednost kategorij intenzivnosti znakov (0, 1, 2, 3) vseh postavk Vprašalnika 

SAI; 

b) vrednost kategorije odstotka moţnih znakov.  

Najniţji moţni rezultat je 0, najvišji moţni je 3.  
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Rezultat posamezne osebe (SI) so razvrstili v enega od  razredov izgorelosti − RI: 

− ni znakov izgorelosti (SI < 0,3); 

− 1. razred: izčrpanost (SI >/= 0,3 in < 1); 

− 2. razred: ujetost (SI >/= 1 in < 2); 

− 3. razred: adrenalna izgorelost pred adrenalnim zlomom (SI >/= 2); 

− 4. razred: adrenalna izgorelost po adrenalnem zlomu (SI >/= 2 ter prisotnost 

odgovorov v kategorijah 4, 5 in 6 intenzivnosti znakov). (Pšeničny 2009, 89-92) 

Na inštitutu so naše anketne rezultate pripravili za izračunavanje rezultatov ter v Excell 

programu prednastavili formule za izračunavanje posameznikovega rezultata – stopnje 

izgorelosti (SI) in uvrstitev rezultata v razred izgorelosti (RI). Vprašalnik je bil v fazi 

konstruiranja preverjen s faktorsko strukturo vprašalnika. Oblikovan je na osnovi 

recipročnega modela izgorelosti (Pšeničny 2007), ki povezuje izgorelost s storilnostno 

pogojeno samopodobo in z njo povezano motivacijo ter deloholizmom. (Pšeničny 2009, 89–

92). 

Na podlagi strokovne literature smo ugotovili, da je zadovoljenost človekovih temeljnih 

potreb močno povezana z izgorelostjo, zato smo v raziskavo vključili tudi vprašalnik o 

zadovoljenosti potreb, s katerim smo ugotavljali, koliko so zadovoljene materialne in telesne 

potrebe, potrebe po varnosti, čustvene in socialne in intelektualne potrebe, potrebe po 

spoštovanju in po osebni rasti. Vprašalnik je zasnovan na osnovi 5-stopenjske Likertove 

lestvice, zasnovan na  Inštitutu Burnout. (Pšeničny 2009, 108) 

Ţe uvodoma smo povedali, da nas najbolj zanima, kako je izgorelost povezana s storilnostno 

pogojeno samopodobo, zato smo v anketo vključili tudi vprašalnik storilnostno pogojene 

samopodobe istega avtorja, z njim pa smo ţeleli preveriti, kakšna je storilnostno pogojena 

samopodoba v javni upravi. Odgovorna lestvica je Likertova lestvica, rezultat vprašalnika je 

spremenljivka oziroma ocena storilnostno pogojene samopodobe. Na Inštitutu Burnout so 

preverili zanesljivost vprašalnika po metodi Cronbach (alfa) in znaša od 0,72 do 0,89. 

Rezultat vprašalnika pa je spremenljivka ocene storilnostno pogojene samopodobe. (Pšeničny, 

2009, 109)  

Strokovni viri navajajo, da je tudi storilnostno pogojena samopodoba zelo povezana z 

izgorelostjo. Udeleţenci ankete so odgovarjali na štiri vprašanja s pomočjo petstopenjske 

lestvice, in sicer so na zastavljena vprašanja odgovarjali, v kakšni meri podana trditev drţi. 

Vprašanja so zastavljena tako, da so avtorji vprašalnika dobili iz odgovorov na zastavljena 
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vprašanja ključne odgovore, ki nakazujejo na odvisnost med storilnostno pogojeno 

samopodobo in izgorelostjo. 

Tudi naslednja vprašalnika, zadovoljenost potreb (ZP) in vprašalnik storilnostno pogojene 

samopodobe (SPS) so na Inštitutu Burnout zbrali podatke v Excellovi tabeli in nam jih 

posredovali za nadaljnjo uporabo. 

5.2.1 Hipoteze 

Oblikovanje hipotez in raziskovalnih vprašanj je bistveno za potek raziskave. Hipoteza je 

teoretična predpostavka, iz katere so razvidni odnosi med dejavniki, poimenovani variable. 

Izhaja iz teorije, ki smo jo oblikovali na podlagi teorije iz literature. Hipoteza lahko vsebuje 

odvisno in neodvisno spremenljivko, lahko pa tudi več odvisnih. (Tratnik 2002, 30) 

Vsebina hipoteze mora biti opredeljena, nanašati se mora na določene pojave, njihove 

lastnosti in odnose. (Toš in Hafner Fink 1998, 77) 

Na podlagi teoretičnih spoznanj in na podlagi ugotovitev različnih avtorjev smo zastavili 

naslednje hipoteze: 

– H1: Zaposleni v javni upravi se statistično pomembno ne razlikujejo od splošne 

populacije po tem, kako močno je pogojena njihova storilnostna samopodoba. 

Obrazloţitev: Iz literature izhaja, da storilnostna samopodoba vpliva na izgorelost, zato 

ţelimo raziskati, ali se zaposleni v javni upravi (na občinah) pomembno razlikujejo po 

tem, kako je pri izgorelih prisotna storilnostno pogojena samopodoba. Rezultate bomo 

primerjali z ţe znanimi rezultati splošne populacije. 

– H2: Delež izgorelih v javni upravi se ne razlikuje od  deleža izgorelih v  splošni 

populaciji.  

Obrazloţitev: V javni upravi se ravno tako vedno pogosteje srečujemo z vedno večjo 

količino dela, kratkimi roki, številni pa se pritoţujejo tudi nad slabo deligiranimi 

nalogami, zato menimo, da se deleţ zaposlenih v javni upravi v primerjavi z deleţem v 

splošni populaciji ne razlikujejo po stopnji izgorelosti.  

– H3: Izgorelost je pozitivno povezana s storilnostno pogojeno samopodobo. 

Obrazloţitev: Iz literature izhaja, da storilnostno pogojena samopodoba močno vpliva na 

izgorelost, zato ţelimo raziskati, ali tisti ljudje, ki imajo močno izraţeno storilnostno 

pogojeno samopodobo, močneje izgorevajo od tistih, ki te samopodobe nimajo posebej 

izraţene. Rezultate za javno upravo bomo primerjali z rezultati, zbranimi na Inštitutu 

Burnout za splošno populacijo. 
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– H4: Izgorelost je nenegativno povezana z zadovoljenostjo potreb. 

Obrazloţitev: Zbirali smo tudi podatke o zadovoljenosti potreb naših anketirancev. Ker 

smo zasledili v strokovni literaturi, da zadovoljenost potreb nima posebnih učinkov na 

izgorelost, ţelimo preveriti, ali je res zadovoljenost potreb negativno povezana z 

zadovoljenostjo posameznikovih potreb v javni upravi. Rezultate bomo primerjali s 

splošno populacijo. 

 

5.2.2  Metode zbiranja podatkov 

Da smo dosegli cilj raziskave in dokazali to, kar smo v teoretičnem delu zastavili, smo morali 

zbirati podatke. 

Odločili smo se za kvantitativno raziskavo v javni upravi, in sicer Izgorelost v povezavi s 

storilnostno pogojeno samopodobo v javni upravi. Ker je v Sloveniji v javni upravi zaposlenih 

več tisoč ljudi, smo se znotraj javne uprave odločili, da bodo naši udeleţenci raziskave 

zaposleni na občinah. Po temeljitem premisleku smo ugotovili, da so občine del javne uprave, 

razporejene znotraj cele Slovenije, zaposlujejo tako moške kot ţenske, vseh starosti, značilne 

za delovno aktivno prebivalstvo, na različnih delovnih mestih in z različno stopnjo izobrazbe. 

Torej bomo z anketami po občinah dobili primeren vzorec javne uprave v teritorialnem, 

organizacijskem in funkcionalnem smislu. Anketo bomo izvedli s pomočjo elektronskega 

medija, udeleţenci bodo dobili točna navodila o izpolnjevanju ankete, vrnili pa jo bodo prav 

tako preko elektronskega medija. 

Udeleţence raziskave bomo nato primerjali s podatki, pridobljenimi na Inštitutu Burnout, in 

naredili statistično značilne primerjave. 

5.2.3 Udeleženci raziskave in predstavitev občinske uprave 

Učinkovite in sodobne javne uprave si ni mogoče predstavljati brez kreativnih, visoko 

usposobljenih, osebno motiviranih zadovoljnih izvajalcev, ki si utrjujejo svoj poloţaj z 

dobrim delom in niso na prepihu vsakodnevne politike. Tudi v javni upravi – občinski upravi 

so pomembni kadri. Personalni vidik je eden ključnih dejavnikov profesionalizacije javne 

uprave in povečanja iniciativnosti njenega delovanja. Cilj uprave je vzpostavitev sistema, ki je 

jasno razviden, uporaben in primerljiv v celotni javni upravi, temeljiti pa mora na ločitvi 

političnega dela javne uprave od strokovnega dela, na spodbujanju in zagotavljanju moţnosti 

za učinkovito strokovno usposabljanje in čim večjo delovno učinkovitost zaposlenih. 
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Organizacija vsake občinske uprave je določena z odlokom o organizaciji in delovnem 

področju Občinske uprave. Odlok določa delovno področje notranjih organizacijskih enot 

občinske uprave in ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.  

Občinska uprava upravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolţnosti 

občine na delovnih področjih, določenih z odlokom. 

Predstojnik vsake občinske uprave je ţupan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, 

usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave. Ţupan lahko za posamezne naloge in 

svoje pristojnosti pooblasti podţupana. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske 

uprave, ki ga imenuje in razrešuje ţupan. 

Občinska uprava je organizirana tako, da se zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno 

izvrševanje nalog. Pomembno je zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, 

interesov in obveznosti strank in drugih udeleţencev v postopkih. Poleg tega mora biti 

zagotovljeno koordinirano in učinkovito izvajanje nalog, učinkovit pa mora biti tudi notranji 

nadzor upravljanja nalog ter učinkovito sodelovanje z drugimi inštitucijami in organi. V 

občinski upravi so ustanovljene notranje organizacijske enote, število enot je odvisno od 

velikosti občine. Te enote so na svojih področjih dela dolţne izdelati analize in ocene, 

planirati programe s svojega področja, pripravljati predloge za rešitev in izvedbo posameznih 

nalog, pripravljati splošne in posamične akte za izvedbo predlogov in nalog, skrbeti za 

izvedbo določenih in načrtovanih nalog in nadzorovati izvedbo le teh. Treba je nadzirati 

izvajanje nalog iz svojega delovnega področja in poročati o izvedbi nalog ter gospodariti s 

premoţenjem iz svojega področja. 

Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom 

občine, odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in pravilnikom o 

sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za upravljanje 

posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih predstojnika notranje 

organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni predstojniku, odškodninsko in disciplinsko 

pa ţupanu. 

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij 

sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeleţbo na konferencah, 

okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki javnega obveščanja. (Odlok o 

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine 2003) 

Kot v gospodarstvu tako se tudi v javni upravi zaposleni dnevno soočamo z nepričakovanimi 

izzivi, ki prinašajo in omogočajo razvoj elektronskih medijev in nenehno izpolnjevanje 

računalniške tehnike. Po drugi strani pa nam ta čas prinaša tudi številne omejitve in 

nezaţelene vsebine. Med takšnimi sopotniki sodobnega ţivljenja sta nedvomno stres in 
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izgorevanje na delovnem mestu, ki sta obenem neizogiben pojav uveljavitveno usmerjene 

druţbe. 

Vseh občin v RS je 210, s skupno zaposlenimi okoli 4 622. Vse zaposlene na vseh občinah v 

RS smo preko elektronske pošte seznanili z raziskovalnim namenom zbiranja podatkov. 

Izvedli smo spletno anketo. Uvršča se med računalniško podprto samoizpolnjevanje, ki 

zahteva uporabo spletnega brskalnika. Potencialne anketirance, to je zaposlene v občinah RS, 

smo z dopisom in internetnim naslovom pozvali, naj izpolnijo spletni vprašalnik SAI, preko 

spletne strani Inštituta Burnout. V navodila o izpolnjevanju smo napisali, naj poleg izobrazbe 

navedejo tudi kratico RP09. Vsi rešeni vprašalniki so se avtomatsko shranili na streţnik 

izvajalca ankete.  

Za raziskovalno metodo smo izbrali anketo. Anketa je najpogostejši način neposrednega 

zbiranja podatkov. Inštrument, s katerim zbiramo podatke v anketi, pa je vprašalnik. 

Sestavljajo ga vnaprej postavljena vprašanja, pri katerih je predvidena oblika odgovora. 

(Bregar, Ograjenšek in Bavdaţ 2005, 86) 

Spletni vprašalnik je bil anketirancem na voljo ves čas v  januarju in februarju 2010  in so ga 

zaposleni lahko rešili v svojem prostem času. Za izpolnjevanje vprašalnikov preko spletne 

strani smo se odločili tudi zato, ker smo tako zagotovili informiran pristanek udeleţencev, saj 

se je vsak posameznik na podlagi navodil lahko odločil, ali bo sodeloval. Vsem udeleţencem 

je bila zagotovljena anonimnost, izvajalec pa je rešen vprašalnik prejel takoj, ko ga je 

udeleţenec izpolnil, s čimer se je skrajšal čas anketiranja. Po drugi strani smo imeli ves čas 

vpogled, kakšen je odziv. Vsak udeleţenec je na podlagi izpolnjene ankete prejel povratno 

informacijo o svojih rezultatih. 

Ker zaposleni v javni upravi pri svojem delu uporabljajo računalnik in so torej računalniško 

pismeni, nismo imeli pomisleka glede tovrstne ankete.  

Glede na obseg dela, ki je tudi v javni upravi zelo široko zastavljen, in glede na 

nepripravljenost ljudi na prostovoljno sodelovanje v različnih anketah smo pričakovali 

neodzivnost, zato smo si postavili cilj vsaj 100 vrnjenih vprašalnikov. Tratnik (2002) v svojih 

navodilih za raziskovanje opisuje, da večji kot  je vzorec, bolje predstavlja.  

V drugi polovici decembra smo poslali elektronski naslov Inštituta Burnout, kjer je bil poslan 

vprašalnik vsem 4 622 zaposlenim v javni upravi – občinski upravi. Občine v RS smo vzeli 

kot vzorec javne uprave, saj nam je zagotovil vse elemente javne uprave tako v teritorialnem, 

organizacijskem kot tudi funkcionalnem smislu. Zagotovili smo pokritost in specifiko javne 

uprave na območju celotne RS in si zagotovili laţje komuniciranje, predvsem zaradi boljše 

dostopnosti zaposlenih tako na občinah, kot na posameznih Ministrstvih ali drugih vladnih 
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organizacijah. V zastavljenem roku dveh mesecev smo dobili vrnjenih 131 vprašalnikov. 

Pravilno izpolnjenih in primernih za obdelavo je bilo 120 vprašalnikov. 

Statistično smo obdelali tudi podatke, pridobljene na Inštitutu Burnout, kjer so za svojo 

raziskavo anketirali 1 856 prostovoljnih udeleţencev v času od januarja 2007 do decembra 

2009. Udeleţenci raziskave so zaposleni v gospodarstvu, privatnem sektorju, upravi in tudi 

študentje. Od anketiranih oseb je bilo 1 323 ţensk, največ udeleţencev je bilo uvrščenih v 

starostno skupino med 20. in 30. letom, in sicer 614 udeleţencev, sledili pa so jim udeleţenci 

starostne skupine med 30. in 40. letom, in sicer 584 udeleţencev. Izkazana stopnja izobrazbe 

med anketiranci splošne populacije je bila največkrat navedena sedma stopnja, in sicer kar v 

601 primeru. Glede na delovno mesto pa so na Inštitutu zabeleţili največ managerjev.  

5.2.4 Struktura anketnega vprašalnika 

Za potrebe raziskave smo uporabili spletni vprašalnik SAI, vprašalnik o zadovoljstvu potreb 

in vprašalnik o storilnostno pogojeni samopodobi. Vprašalniki so objavljeni na spletni strani 

Inštituta Burnout in so dostopni vsem uporabnikom spletnih strani. Udeleţencem v naši 

raziskavi smo dali pisna navodila in internetno povezavo, kako priti do vprašalnika.  

Prav tako so na spletni strani v začetku podana navodila, kako izpolnjevati vprašalnik. 

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika SAI 

Anketirance smo zaprosili, da pri vsakem sklopu vprašanj izberejo enega ali dva odgovora v 

skladu z navodili, in sicer: 

Najprej izberite med odgovori: 1 – se mi ne dogaja ali zelo redko; 2 – dogaja se mi, odkar 

pomnim; 3 – dogaja se mi šele v zadnjih 12 mesecih, prej se ni dogajalo. Če ste izbrali 

odgovor 2 ali 3, izberite še: 4 – se stopnjuje v zadnjih 12 mesecih; 5 – se močno stopnjuje v 

zadnjih 12 mesecih; 6 – se zmanjšuje ali je izginilo.  

Rezultate vprašalnika smo označili kot stopnjo izgorelosti pri posamezniku – SI in razred 

izgorelosti – RI. Ti rezultati so se kasneje pojavljali v vlogi odvisne in neodvisne 

spremenljivke (vprašalnik, priloga 1). 

Navodila za vprašalnik o zadovoljenosti potreb 

Naše anketirance smo zaprosili, da izpolnjeno tudi vprašalnik o zadovoljenosti potreb tako, da 

ocenijo na podlagi vprašanj, v kakšni meri so zadovoljene njihove potrebe.  

Vprašalnik zadovoljenosti potreb je sestavljen iz navodila »Prosimo, da ocenite, v kolikšni 

meri so zadovoljene vaše potrebe«. Nadalje je bilo podanih osem postavk – potreb, in sicer: 
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materialne, telesne, potrebe po varnosti, čustvene in socialne potrebe, potrebe po spoštovanju, 

intelektualne potrebe ter potreba po osebni rasti in razvoju. Vprašalnik je zasnovan na osnovi 

5-stopenjske Likertove lestvice, anketiranci pa se odločajo med naslednjimi odgovori: niso, 

slabo, srednje, preteţno, povsem (vprašalnik ZP, priloga 2). 

Navodila za vprašalnik storilnostno pogojene samopodobe 

Za oceno storilnostno pogojene samopodobe smo anketirancem poslali vprašalnik, katerega 

smo ravno tako dobili na internetni strani Inštituta Burnout in ki ima za osnovo Vprašalnik 

PBSa, ki ima štiri izjave. 

Anketirancem smo dali navodila v smislu »Spodaj so štiri izjave. Vaša naloga je, da pri 

vsakem stavku s pomočjo 5-stopenjske lestvice označite, v kolikšni meri drţi za vas. Lestvica: 

1 − povsem ne drţi; 2 − delno ne drţi; 3 − niti drţi niti ne drţi; 4 − preteţno drţi; 5 − povsem 

drţi« (vprašalnik, priloga 3). 

V vprašalniku so zastavljena vprašanja o spolu, stopnji izobrazbe, poklicu in delovnem mestu. 

Naše anketirance smo zaprosili za izpolnitev tudi teh, ki so nam prav tako sluţila pri 

raziskavi. 

5.3 Zbrani podatki ključnih področij 

Raziskava je bila opravljena na podlagi kvantitativne raziskave z uporabo anketnega 

vprašalnika o izgorelosti, ki je oblikovan na osnovi recipročnega modela izgorelosti, ki 

povezuje izgorelost s storilnostno pogojeno samopodobo in z njo povezano motivacijo in 

deloholizmom kot njenim vedenjskim pokazateljem. 

Vse vprašalnike smo vnesli v računalniške baze in obdelali podatke na podlagi navodil za 

izračunavanje rezultatov v Excellovem programu. Dobljeni rezultati so nam kasneje sluţili za 

vnos v statistični program SPSS za okolje Windows.  

SPSS je obširen nabor procedur, namenjenih analizi podatkov. Obdelava se vodi s pomočjo 

grafičnega vmesnika preko izbir v sistemu in pogovornih oken. (Rovan in Turk 2008, 9) 

Izbira vzorca je bistvenega pomena za raziskavo. Vzorec mora biti reprezentativen in mora 

upoštevati tiste značilnosti, ki so skupne vsej populaciji, ki je pomembna za našo raziskavo, 

navaja avtorica (Tratnik 2002, 67). Ker za javno upravo ni veliko dostopnih statističnih 

podatkov, na podlagi katerih bi lahko ocenjevali reprezentativnost, smo pridobili vzorec za 

demografske podatke (spol, starost, izobrazba).  
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Delo na vzorcu ima svoje prednosti, predvsem je cenejše in hitrejše, kot če bi delali raziskavo 

na celotni populaciji. Praksa raziskovanja kaţe, da če izberemo pravi vzorec, se rezultati 

vzorca in populacije bistveno ne razlikujejo. (Tratnik 2002, 67) 

Na osnovi te strokovne trditve smo se odločili, da izberemo iz celotne javne uprave vzorec 

občin v RS. V raziskavi je prostovoljno sodelovalo 130 udeleţencev, pravilno izpolnjene 

vprašalnike pa je vrnilo 120 udeleţencev. 

Pri izbiri vzorca smo upoštevali: cilj raziskave, metode statističnega raziskovanja, značilnosti 

ciljne populacije, moţnost dostopa do posameznikov in vzorca ter sredstva in čas, s katerim 

smo razpolagali. (Tratnik 2002, 68) 

5.3.1 Analiza demografskih in drugih podatkov 

Na podlagi pridobivanja demografskih podatkov na občinah v RS in na sluţbi vlade za 

lokalno samoupravo smo pridobili podatek, da je v RS zaposlenih na vseh 210-ih občinah 4 

622 usluţbencev, od tega 1 501 moški oz. 32,47 % in 3 121 ţensk, kar znaša 67,53 %. 

Po starosti so zaposleni na občinah razvrščeni v razrede do 20 let, kamor sodi 9 zaposlenih oz. 

0,2 %, v skupini od 20 do 30 let je 1 321 zaposlenih ali 28 %, od 30 do 40 let je zaposlenih  

1 738, kar je 38 % celote, v starostni razred od 40 do 50 let se uvršča 1 498 zaposlenih ali 

32 % in v razred od 50 do 60 let se je zvrstilo 56 zaposlenih ali 12 %. 

Na sluţbi vlade RS so nam posredovali podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih na vseh 

210-ih občinah v RS, konec leta 2010. 187 zaposlenih oz. 4 % na občinah RS imajo še vedno 

manj kot četrto stopnjo izobrazbe. Četrto stopnjo izobrazbe ima 206 zaposlenih oz. 4,5 %, 

peto stopnjo izobrazbe ima 1 028 zaposlenih oz. 22 %, šesto stopnjo 588 zaposlenih oz. 13 %, 

sedmo stopnjo izobrazbe ima kar 2 449 zaposlenih oz. 53 % in več kot sedmo stopnjo ima 164 

vseh zaposlenih oz. 3,5 % na občinah na celotnem območju RS. 

Pridobili pa smo tudi podatek, kako so ti zaposleni razporejeni po delovnih mestih. Tudi te 

podatke nam je posredovala Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in veljajo na dan 31. 12. 

2010. 

Na vseh 210-ih občinah je bilo konec leta 2010 zaposlenih 64 pripravnikov ali 1,4 %. Na 

delovnem mestu referenta je bilo zaposlenih 1 828 ali 40 %, na delovnem mestu svetovalca je 

zaposlenih 1 821 oz. 39 % in na vodilnih delovnih mestih je zaposlenih 909 managerjev oz. 

19 % vseh anketiranih.  
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Podatki o spolu anketirancev 

Anketni vprašalnik je rešilo 85 ţensk in 34 moških, en udeleţenec ni napisal spola. To 

pomeni, da je bilo med preizkušanci 71 % ţensk in 28 % moških. 

Tabela 1:   Podatki o spolu za vzorec in populacijo 

spol vzorec  %  populacija % 

moški 34  28  1501 32,5 

ţenski 85  72  3121 67,5 

Vir-populacija: zaposleni v javni upravi po podatkih SVRL. 

 

Tabela 2: χ
2
 test za primerjavo porazdelitve našega vzorca s porazdelitvijo v populaciji 

glede na spol 

χ
2
 test stopnje svobode p 

0,889 1 0,346 

 

Za primerjavo našega vzorca s populacijo glede na spol smo izračunali χ
2
. Rezultat je nizek in  

statistično značilen. Naš vzorec je glede na spol udeleţencev torej dobro zastopan, saj obstaja 

zelo podobno razmerje v populaciji, s katero smo ga primerjali. Rezultat odziva je glede na 

procent zaposlenih v celotni RS na vseh občinah pričakovan, saj je zaposlenih kar 67,53 % 

ţensk in le 32,47 % moških. 

 

Podatki o starosti anketirancev 

Starost je bila v vprašalniku razporejena tako, da so se udeleţenci raziskave odločali za starost 

do 20 let, in sicer pet udeleţencev, kar predstavlja 4 % vseh anketirancev. Od 20 do 30 let je 

anketo izpolnilo 34 udeleţencev ali 28 % celote. V skupini 30 do 40 let smo imeli 33 

udeleţencev, kar je 28 %. Od starostnikov med 40. in 50. leti jih je vprašalnik izpolnilo 35, 

kar predstavlja 29 %. Od 50 do 60 let jih je bilo osem, to je 7 %, in od zaposlenih, starhi nad 

60 let so anketo izpolnili štirje udeleţenci, kar predstavljajo 3 % vseh udeleţencev. 
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Tabela 3:   Podatki o starosti za vzorec in splošno populacijo 

razvrstitev v 

razrede 
vzorec % populacija % 

do 20 let 

od 20 do 30 let 

od 30 do 40 let 

od 40 do 50 let 

od 50 do 60 let 

nad 60 let 

5 

34 

33 

35 

8 

4 

4 

28 

28 

29 

7 

3 

9 

1321 

1738 

1498 

56 

0 

2 

28 

38 

32 

12 

0 

Vir-populacija: zaposleni v javni upravi po podatkih SVRL. 

 

 

Tabela 4: χ
2
 test za primerjavo porazdelitve našega vzorca s porazdelitvijo v populaciji 

glede na starost 

χ
2
 test stopnje svobode 

 

p 

14,415 3 0,002 

 

Izračunali smo χ
2
 test  in ugotovili, da je vrednost χ

2 
zelo visoka in tudi statistično značilna. 

Kljub temu menimo, da  naš vzorec dobro zastopa starostno populacijo v javni upravi. Če 

naše anketirance primerjamo z zaposlenimi po občinah v RS, ugotovimo, da je starostno 

povprečje naših anketirancev primerljivo s starostjo zaposlenih na občinah v RS. Najvišji 

procent zaposlenih v javni upravi na področju RS se nahaja v starostnem razredu od 30 do 40 

let, našo anketo pa je izpolnilo največ udeleţencev, ki so se uvrščali v starostni razred od 40 

do 50 let, vendar je razlika zanemarljiva. Verjetno pa udeleţenci med 40. in 50. letom bolj 

čutijo izčrpanost in obremenjenost od svojih kolegov, ki so v starostnem razredu 30 do 40 let. 

 

Podatki o izobrazbi anketirancev 

Naši anketiranci so se glede na izobrazbo razvrstili sledeče: s četrto stopnjo izobrazbe so 

anketo rešili 3 udeleţenci, kar predstavlja 3 %. Peto stopnjo izobrazbe je imelo 13 

udeleţencev, kar predstavlja 11 % vseh udeleţencev, s šesto stopnjo izobrazbe je sodelovalo 

44 udeleţencev ali 37 %, s sedmo stopnjo 50 udeleţencev ali 42 % vseh udeleţenih v 

raziskavi, več kot sedmo stopnjo pa je izkazalo 6 udeleţencev ali 5 % vseh anketiranih. 
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Tabela 5:   Podatki o izobrazbi za vzorec in splošno populacijo 

izobrazba vzorec % populacija % 

4.stopnja 

5.stopnja 

6.stopnja 

7.stopnja 

več kot 7.stopnja 

3 

13 

44 

50 

6 

3 

11 

38 

43 

5 

206 

1028 

588 

2449 

164 

4.5 

22 

13 

53 

3.5 

Vir-populacija: zaposleni v javni upravi po podatkih SVRL. 

 

 

Tabela 6: χ
2
 test za primerjavo porazdelitve našega vzorca s porazdelitvijo v populaciji 

glede na stopnjo izobrazbe 

χ
2
 test stopnje svobode p 

39,793 4 0,000 

Vrednost χ
2 

 je visoka in je tudi statistično značilna. Formalni test pokaţe, da razlike so, 

vendar je iz tabele razvidno, da odstotki ne odstopajo znatno pri vzorcu od populacije, zato 

lahko trdimo, da naš vzorec dobro zastopa stopnjo izobrazbe v primerjavi z zbranimi podatki 

za javno upravo na občinah v  Sloveniji.  187 zaposlenih oz. 4 % na občinah RS imajo še 

vedno manj kot četrto stopnjo izobrazbe. Četrto stopnjo izobrazbe ima 206 zaposlenih oz. 

4,5 %, peto stopnjo izobrazbe ima 1 028 zaposlenih oz. 22 %, šesto stopnjo 588 zaposlenih 

oz. 13 %, sedmo stopnjo izobrazbe ima kar 2 449 zaposlenih oz. 53 % in več kot sedmo 

stopnjo ima 164 vseh zaposlenih oz. 3,5 % na občinah na celotnem območju RS. 

 

Podatki o delovnih mestih anketirancev 

Na vodilnih delovnih mestih je anketni vprašalnik rešilo 12 anketirancev, kar predstavlja 

10 %. Na mestu svetovalca je rešilo anketo 43 udeleţencev ali 36 % vseh anketiranih in na 

mestu referenta je našo anketo rešilo 65 zaposlenih, kar predstavlja 54 %. 



 

55 

Tabela 7:   Podatki o delovnih mestih za vzorec in populacijo 

delovno mesto vzorec % populacija % 

referent 

svetovalec 

manager 

65 

43 

12 

54 

36 

10 

1828 

1821 

909 

40 

39 

19 

Vir-populacija: zaposleni v javni upravi po podatkih SVRL. 

 

Tabela 8:  χ
2
 test za primerjavo porazdelitve našega vzorca s porazdelitvijo v populaciji 

glede na delovno mesto 

χ
2
 test stopnje svobode 

 

p 

16,812 2 0,000 

Primerjava našega vzorca s populacijo s pomočjo χ
2
 testa je pokazala, da se vzorec razlikuje 

od populacije, saj je χ
2 

visok in statistično značilen,  vendar je iz tabele razvidno, da odstotki 

ne odstopajo znatno pri vzorcu od populacije, zato kljub temu menimo, da je naš vzorec glede 

na delovna mesta primerljiv s populacijo za javno upravo - občine RS. Na vseh 210-ih 

občinah je bilo konec leta 2010 zaposlenih 64 pripravnikov ali 1,4 %. Na delovnem mestu 

referenta je bilo zaposlenih 1 828 ali 40 %, na delovnem mestu svetovalca je zaposlenih 1 821 

oz. 39 % in na vodilnih delovnih mestih je zaposlenih 909 managerjev oz. 19 % vseh 

anketiranih.  

Na podlagi analize demografskih podatkov za vzorec in populacijo smo preverili 

reprezentativnost vzorca glede spola, starosti, izobrazbe in delovnega mesta. Podatke za 

populacijo - zaposleni na občinah v RS - smo pridobili na Sluţbi vlade za lokalno 

samoupravo (SVRL). Pri primerjavah na podlagi χ
2
 testa so se nekje pokazale statistično 

značilne razlike med porazdelitvijo v vzorcu in populaciji, vendar številke pokaţejo, da ta 

razlika ni velika, zato bomo nadaljevali z delom na našem vzorcu. 
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5.3.2 Empirični rezultati 

Tabela 9: Opisne statistike za stopnjo izgorelosti za naš vzorec 

 

 

najmanjša  

vrednost 

najvišja 

vrednost 

aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

stopnja izgorelosti (SI) 0,00 2,26 0,43 0,60 

Iz zgornje tabele lahko razberemo aritmetično sredino, standardni odklon ter najniţjo in 

najvišjo vrednost za stopnjo izgorelosti pri anketiranih v javni upravi. V našem vzorcu je 

aritmetična sredina za stopnjo izgorelosti 0,43.  

Najniţja vrednost je 0, ker so avtorji anketnega vprašalnika rezultat za posamezno osebo 

(stopnjo izgorelosti − SI) izračunali iz povprečne vrednosti obeh kategorij ((a+b)/2): 

a) povprečna vrednost kategorij intenzivnosti znakov (0, 1, 2, 3) vseh postavk 

Vprašalnika SAI;  

b) vrednost kategorije odstotka moţnih znakov.  

Najniţji moţni rezultat je 0, najvišji moţni je 3.  

 

Tabela 10: Opisne statistike za storilnostno pogojeno samopodobo za naš vzorec 

 
najmanjša 

vrednost 

najvišja 

vrednost 

 

aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

storilnostno pogojena 

samopodoba (SPS) 

 

1,00 
4,67 2,95 1,01 

Iz tabele 10 so razvidni aritmetična sredina, standardni odklon ter najniţja in najvišja 

vrednost, ki so se pojavili v naših rezultatih. V našem vzorcu v javni upravi znaša aritmetična 

sredina za storilnostno pogojeno samopodobo 2,95.  

 

Tabela 11: Opisne statistike za zadovoljenost potreb za naš vzorec 

 najmanjša vrednost 
najvišja 

vrednost 

aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

zadovoljenost potreb (ZP) 1,00 5,00 3,52 0,75 

Iz tabele 11 lahko razberemo aritmetično sredino, standardni odklon ter najniţjo in najvišjo 

vrednost, ki so se pojavili v naših rezultatih. V vzorcu je aritmetična sredina za zadovoljenost 
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potreb 3,52. Da bi preverili normalnost porazdelitve izgorelosti, storilnostno pogojene 

samopodobe in zadovoljenosti potreb, smo naredili tudi Kolmogorov-Smirnov test 

normalnosti distribucije (glej prilogo, tabela 1), ki nam je pokazal, da se naši podatki ne 

razporejajo normalno. 

 

Tabela 12: Uvrstitev udeležencev v razrede izgorelosti 

razred izgorelosti f  % koumulativni % 

ni znakov 77  64  64 

1. razred 18  15  79 

2. razred 20  17  96 

3. razred 5     4  100 

skupaj             120 100 

Razredi izgorelosti so nastali na Inštitutu Burnout, in sicer na podlagi opisovanja telesnih in 

psihičnih znakov, obolelih za izgorelostjo. Dr. Andreja Pšeničny, kot avtorica, je razrede 

izgorelosti sestavila tako, da v 1. razred izgorelosti razvršča izčrpane, v drugi razred se 

uvrščajo osebe z občutkom ujetosti in nemoči, v tretji razred so uvrščeni vsi, ki kaţejo znake 

adrenalne izgorelosti pred zlomom, in v četrtem razredu so uvrščeni vsi tisti, ki so adrenalni 

zlom ţe doţiveli. 

Naredili smo razvrstitev po razredih izgorelosti. Ugotovili smo, da 77 anketiranih oz. 64,2 % 

ne kaţe znakov izgorelosti, v prvi razred izgorelosti se je uvrstilo 18 anketirancev ali 15 %, v 

drugi razred izgorelosti uvrščamo 20 anketiranih ali 17 %, v tretji razred izgorelosti pa je 

uvršenih 5 anketiranih oseb ali 4 % vseh anketiranih. 

 

Tabela 13:   Aritmetična sredina in standardni odklon za ljudi zaposlene v upravi in 

splošni populaciji za stopnjo izgorelosti 

  vzorec 
aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

standardna 

napaka 

stopnja izgorelosti (SI) 
 splošni 0,84 0,72 0,02 

 uprava 0,43 0,60 0,06 

V zgornji tabeli lahko razberemo opisne statistike za dva vzorca in sicer za udeleţence 

raziskave splošne populacije in udeleţence raziskave, narejene v javni upravi. Vidimo lahko, 

da je v splošni populaciji aritmetična sredina stopnje izgorelosti višja kot pri ljudeh, 

zaposlenih v javni upravi. 
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Tabela 14:   Aritmetična sredina in standardni odklon za ljudi zaposlene v upravi in 

splošni populaciji 

  
vzorec 

aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

standardna 

napaka 

storilnostno pogojena 

samopodoba (SPS) 

splošni 2,20 1,18 0,03 

uprava 2,95 1,01 0,09 

Iz tabele 14 je razvidno, da imajo anketiranci splošne populacije niţjo aritmetično sredino za 

storilnostno pogojeno samopodobo kot zaposleni v javni upravi. 

 

Tabela 15: Aritmetična sredina in standardni odklon za ljudi zaposlene v upravi in 

splošni populaciji 

  
vzorec 

aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

standardna 

napaka 

zadovoljenost potreb (ZP)  
splošni  3,05 0,79 0,02 

uprava 3,52 0,75 0,07 

Tabela 15 nam pokaţe pri splošni populaciji niţjo aritmetično stredino zadovoljenosti potreb 

kot pri udeleţencih ankete, zaposlenih v javni upravi. 

Ţeleli smo preveriti, kakšna je stopnja izgorelosti v primerjavi s splošno populacijo in 

ugotovili, da je stopnja izgorelosti v javni upravi v primerjavi s splošno populacijo nizka.  

 

 

Tabela 16: Primerjava izraženosti stopnje izgorelosti (SI) pri splošni populaciji in 

zaposlenimi v upravi  

 Levenov test t-test 

SI 

F p t 

 

prostost

ne 

stopnje p 

razlike v 

povpreč-

jih 

razlike v 

standardni 

napaki 

95 % 

interval 

zaupanja 

za razlike F 

varianci 

enaki 
8,654 0,003 6,195  1974 0,000 0,417 0,067 0,285 0,549 

varianci 

različni 
  7,224  141,774 0,000 0,417 0,058 0,303 0,531 

Izvedli smo t-test (z vrednostjo 6,19) in ugotovili, da imajo anketiranci v javni upravi 

statistično značilno niţjo stopnjo izgorelosti od splošne populacije.  
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Tabela 17: Primerjava izraženosti storilnostno pogojene samopodobe (SPS) pri splošni 

populaciji in zaposlenimi v upravi  

 Levenov test t-test 

SPS 

F p t 

Prostost

ne 

stopnje p 

razlike v 

povpreč-

jih 

razlike v 

standardni 

napaki 

95 % 

interval 

zaupanja 

za razlike F 

varianci 

enaki 

 

 
7,155 0,008 -6,733 1971 0,000 -0,743 0,110 -0,959 -0,527 

varianci 

različni 

 

 
 -7,751 141,128 0,000 -0,743 0,096 -0,933 -0,554 

T-test (z vrednostjo -7,75) nam je tudi pokazal, da imajo anketiranci v javni upravi statistično 

značilno višjo storilnostno pogojeno samopodobo v primerjavi s splošno populacijo. 

 

Tabela 18: Primerjava izraženosti zadovoljenosti potreb (ZP) pri splošni populaciji in 

zaposlenimi v upravi  

 Levenov test t-test 

ZP 

F p t 

Prostostn

e stopnje p 

razlike v 

povpreč-

jih 

razlike v 

standardni 

napaki 

95 % 

interval 

zaupanja 

za razlike F 

varianci 

enaki 

 

 
0,804 0,370 -6,313 1974,000  0,000 -0,469  0,074  -0,614  -0,323 

varianci 

različni 

 

 
 -6,586 136,504  0,000 -0,469 0,071 -0,609 -0,328 

V tabeli 18 so prav tako prikazani rezultati t-testa (z vrednostjo -6,313), ki nam povedo, da 

imajo naši udeleţenci iz javne uprave statistično pomembno bolj zadovoljene potrebe v 

primerjavi s splošno populacijo. Predvidevamo, da je niţja stopnja izgorelosti v javni upravi 

rezultat bolje zadovoljenih potreb. 
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Tabela 19:   Pearsonov korelacijski koeficient med stopnjo izgorelosti, storilnostno 

pogojeno samopodobo in zadovoljenostjo potreb 

 

stopnja 

izgorelosti (SI) 

storilnostno 

pogojena 

samopodoba 

(SPS) 

zadovoljenost 

potreb (ZP) 

stopnja 

izgorelosti (SI) 

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

120 

0,482 (**) 

0,000 

120 

- 0,463 (**) 

0,000 

120 

storilnostno 

pogojena 

samopodoba 

(SPS) 

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,000 

120 
120 

- 0,374 (**) 

0,000 

120 

zadovoljenost 

samopotreb 

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

- 0,463 (**) 

0,000 

120 

- 0,374 (**) 

0,000 

120 

1 

120 

Opomba: **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Za povezavo med storilnostno pogojeno samopodobo in izgorelostjo ter zadovoljenostjo 

potreb smo računali povezanost oziroma korelacijo s Pearsonovim r-koeficientom. Ugotovili 

smo, da je stopnja izgorelosti v našem vzorcu srednje močno statistično značilno povezana s 

storilnostno pogojeno samopodobo in zadovoljenostjo potreb. Rezultati kaţejo, da tisti, ki 

imajo boj izraţeno storilnostno pogojeno samopodobo, imajo slabše zadovoljene potrebe. 

 

Tabela 20: Korelacija med storilnostno pogojeno samopodobo in starostjo ter stopnjo 

izobrazbe 

  Starost STIZOB 

Spearman r              -0,27
*
  0,20

*
 

p  0,00 0,02 

Opomba: * Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,05. 

Ker se naši podatki ne razporejajo normalno, smo se odločili za izračun korelacije med 

storilnostno pogojeno samopodobo in starostjo ter stopnjo izobrazbe na podlagi  

Kolmogorovega-smirnovega testa. Normalnost distribucije je pokazala, da spremenljivka 
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starost značilno odstopa od normalne porazdelitve, zato smo namesto Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta izvedli korelacije računa Spermanov. 

Pokazali sta se dve statistično značilni povezavi, in sicer pozitivna povezanost med 

storilnostno pogojeno samopodobo in stopnjo izobrazbe ter negativna povezanost med 

storilnostno pogojeno samopodobo in starostjo. Upoštevati pa je treba, da so te povezave 

kljub statistični pomembnosti nizke.  

Lahko pa bi rekli, da rezultati nakazujejo na to, da imajo višjo storilnostno pogojeno 

samopodobo mlajše osebe in tisti, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe. 

 

Tabela 21: Povprečja in standardni odkloni storilnostno pogojene samopodobe glede na 

spol 

 
vzorec aritmetična sredina standardni odklon 

storilnostno pogojena 

samopodoba 

 

 

  moški 3,020 1,081 

  ţenske 3,255 1,064 

Aritmetični sredini storilnostno pogojene samopodobe, izračunani posebej za moške in 

posebej za ţenske, sta zelo podobni. Enako velja za standardni odklon. 

 

Tabela 22: Primerjava izraženosti storilnostno pogojene samopodobe med moškimi in 

žensklami 

 Levenov test t-test 

SPS 

F p t df p 

razlike v 

povpreč-

jih 

razlike v 

standardni 

napaki 

95 % 

interval 

zaupanja 

za razlike F 

varianci 

enaki 0,045 0,833 -1,131 128,000 0,260  -0,235  0,208  -0,646  0,176 

varianci 

različni     -1,124 65,344 0,265  -0,235  0,209  -0,653 0,183 

S pomočjo t-testa (z vrednostjo -1,131) smo ugotavljali, ali se moški in ţenske v našem 

vzorcu razlikujejo glede svoje storilnostno pogojene samopodobe. Ugotovili smo, da med 

njimi ne prihaja do razlik. 
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Tabela 23: Multipla korelacija med starostjo in stopnjo izobrazbe ter storilnostno 

pogojeno samopodobo 

R R
2
 popravljen R

2
 standardna napaka ocene 

0,300 0,090 0,074 0,973 

Opombe: prediktorji:  starost, stopnja izobrazbe; odvisna spremenljivka: storilnostno pogojena samopodoba. 

Zgornja tabela prikazuje multiplo korelacijo med starostjo in stopnjo izobrazbe kot prediktorji 

in storilnostno pogojeno samopodobo kot odvisno spremenljivko. 

V model smo prvotno vključili vse tri spremenljivke. Ker smo ugotovili, da spremenljivka 

spol ni statistično značilna, smo ocenili model, ki vključuje samo statistično značilni 

spremenljivki in sicer starost in stopnjo izobrazbe, kar prikazujejo tabele.  

 

Tabela 24: Statistična pomembnost multiple korelacije 

 

vsota kvadratov stopnje prosti  srednji kvadrat F p 

regresija 

rezidual 

 

 

10,520 2 5,260 5,556 0,005 

106,026 112 0,947   

skupaj  116,546 114    

Opombe: prediktorji:  starost, stopnja izobrazbe; odvisna spremenljivka: storilnostno pogojena samopodoba. 

Multipla korelacija je statistično značilna, čeprav ni visoka. Trije prediktorji pojasnijo le 

desetino variance kriterija.  

 

Tabela 25: Regresijski koeficienti 

 
Nestandard. 

koeficienti 
Standrard. koeficienti 

95 % interval 

zaupanja za B 

Statistike 

kolinearnosti 

 B 
stand. 

napaka 
Beta t p 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 
toleranca VIF 

(konstanta) 
 2,443 0,794   3,079 0,003  0,871  4,016   

Starost 
-0,186 0,081 -0,208 -2,302 0,023 -0,347 -0,026 0,992 1,008 

stopnja 

izobrazbe  0,235 0,107  0,198 2,192 0,030  0,023  0,448 0,992 1,008 

Opombe: odvisna spremenljivka: storilnostno pogojena samopodoba. 
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V tabeli 25 si lahko ogledamo regresijske koeficiente. Kot vidimo, imata spremenljivki starost 

in stopnja izobrazbe statistično pomembna regresijska parametra. Starost ima regresijski 

koeficient s negativnim predznakom, stopnja izobrazbe pa ima regresijski koeficient s 

pozitivnim regresijskim predznakom. Poleg tega lahko iz zadnjih dveh stolpcev razberemo, da 

le malo med seboj korelirata in zatorej nista kolinearna. Na podlagi rezultatov iz zgornje 

tabele bi lahko prediktorja starost in stopnjo izobrazbe vključili v regresijsko enačbo za 

napovedovanje storilnostno pogojene samopodobe, čeprav nimata zelo velike napovedne 

moči.  

Ţeleli smo vedeti, kako so anketiranci v javni upravi izgoreli, kakšno imajo storilnostno 

pogojeno samopodobo in kako zadovoljene potrebe glede na delovna mesta. 

  

Tabela 26: Povprečja in standardni odkloni glede na delovno mesto 

  delovno mesto aritmetična sredina 
standardni 

odklon 

stopnja izgorelosti (SI)  

vodilno delovno mesto 0,61 0,75 

svetovalec 0,37 0,60 

referent 0,43 0,58 

skupaj 0,43 0,60 

Iz zgornje tabele lahko razberemo aritmetične sredine in standardne odklone stopnje 

izgorelosti glede na delovna mesta, ki jih zasedajo naši udeleţenci. Najvišjo aritmetično 

sredino stopnje izgorelosti smo izračunali pri osebah na vodilnem delovnem mestu, najniţjo 

pa pri svetovalcih. 

 

Tabela 27: Primerjava stopnje izgorelosti (SI) glede na delovno mesto udeležencev 

  
vsota 

kvadratov 

prostostne 

stopnje 
srednji kvadrat F p 

SI 
med skupinami 0,54 2 0,27 0,73 0,49 

znotraj skupin 42,98 117 0,37  

S pomočjo analize variance smo ugotovili, da razlike med aritmetičnimi sredinami v stopnji 

izgorelosti po delovnih mestih niso statistično značilne. 
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Tabela 28: Povprečja in standardni odkloni glede na delovno mesto 

delovno mesto aritmetična sredina 
standardni 

odklon 

storilnostno pogojena 

samopodoba (SPS) 

 

 

vodilno delovno mesto 3,10 0,97 

svetovalec 2,82 1,01 

referent 3,00 1,02 

skupaj  2,95 1,01 

Iz tabele 28 lahko odčitamo aritmetične sredine in standardne odklone za storilnostno 

pogojene samopodobe glede na delovna mesta, ki jih zasedajo naši udeleţenci. Najvišjo 

aritmetično sredino imajo tisti na vodilnem delovnem mestu, najniţjo pa svetovalci. 

 

Tabela 29: Primerjava storilnostne samopodobe (SPS) glede na delovno mesto 

udeležencev 

 vsota kvadratov 
prostostne 

stopnje 
srednji kvadrat F p 

SPS 
med skupinami 1,21 2 0,60 0,59  0,55 

znotraj skupin 119,25 117 1,02  

Analiza variance nam je pokazala, da pri storilnostno pogojeni samopodobi razlike v 

aritmetičnih sredinah delovnih mest niso statistično značilne. 

 

Tabela 30:   Korelacije med stopnjo izgorelosti in starostjo ter stopnjo izobrazbe 

 starost stopnja izobrazbe 

Spearman r -0,136 0,139 

p  0,140 0,138 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da v našem vzorcu ni prišlo do statistično značilnih 

povezav med starostjo in stopnjo izgorelosti. Enako se je pokazalo za povezavo med stopnjo 

izgorelosti in  stopnjo izobrazbe. 

 

Tabela 31:   Povprečja in standardni odkloni stopnje izgorelosti glede na spol 

 
vzorec aritmetična sredina standardni odklon 

Stopnja izgorelosti  
moški 0,224 0,421 

ţenske 0,505 0,652 
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Glede na aritmetično sredino imajo ţenske v našem vzorcu višjo stopnjo izgorelosti kot 

moški. 

 

Tabela 32:   Primerjava izraženosti stopnje izgorelosti med moškimi in ženskami 

R R
2
 popravljen R

2
 standardna napaka ocene 

0,295 0,087 0,053 0,575 

Opombe: prediktorji:  spol ; odvisna spremenljivka: stopnja izgorelosti. 

Zgornja tabela prikazuje multiplo korelacijo med delovnim mestom, spolom, starostjo in 

stopnjo izobrazbe kot prediktorji in stopnjo izgorelosti kot odvisno spremenljivko.  

 

Tabela 33: Regresijski koeficient za napovedovanje stopnje izgorelosti 

 
Nestandard. 

koeficienti 
Standrard. koeficienti 

95 % interval 

zaupanja za B 

Statistike 

kolinearnosti 

 B 
stand. 

napaka 
Beta t p 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 
toleranca VIF 

(konstanta) -0,057 0,214  -0,267 0,790 -0,482 0,367   

spol  0,281 0,121 0,210  2,324 0,022  0,042 0,521 1,000 1,000 

Opombe: neodvisna spremenljivka: spol; odvisna spremenljivka: stopnja izgorelosti. 

V zgornji tabeli si lahko ogledamo regresijski koeficient. Kot vidimo, ima spremenljivka spol 

statistično pomemben regresijski parameter. Na podlagi rezultatov iz zgornje tabele bi lahko 

prediktor spol vključili v regresijsko enačbo za napovedovanje stopnje izgorelosti, čeprav 

nima zelo velike napovedne moči.  
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Tabela 34: Povprečja in standardni odkloni glede na delovno mesto 

 delovno mesto 
aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

zadovoljenost potreb (ZP)  

vodilno delovno mesto 2,91 0,63 

svetovalec 3,57 0,78 

referent 3,59 0,71 

skupaj 3,52 0,75 

Tabela 34 prikazuje aritmetične sredine in standardne odklone zadovoljenosti potreb glede na 

delovna mesta naših udeleţencev. Najvišjo aritmetično sredino imajo referenti in najniţjo 

tisti, na vodilnem delovnem mestu. 

Tabela 35: Primerjava zadovoljenosti potreb (ZP) glede na delovno mesto udeležencev 

 vsota kvadratov 
prostostne 

stopnje 
srednji kvadrat F p 

ZP 
med skupinami 4,96 2   2,48  4,64 0,01 

znotraj skupin 62,53 117 0,53  

S pomočjo analize variance smo ugotovili, da imajo udeleţenci na vodilnih delovnih mestih 

statistično značilno slabše zadovoljene potrebe. 

 

Tabela 36:   Korelacije med zadovoljenostjo potreb in starostjo ter stopnjo izobrazbe 

 starost stopnja izobrazbe 

Spearman r  0,166 0,081 

p 0,072 0,388 

Zadovoljenost potreb se v našem vzorcu ne povezuje statistično značilno niti s starostjo niti s 

stopnjo izobrazbe. 

 

Tabela 37:   Povprečja in standardni odkloni zadovoljenosti potreb glede na spol 

 
vzorec aritmetična sredina standardni odklon 

stopnja izgorelosti 
moški 3,625 0,585 

ţenske 3,468 0,812 

Aritmetične sredine stopnje izgorelosti moških in ţensk, izračunanih za naš vzorec, se le malo 

razlikujejo. 
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Tabela 38:   Primerjava zadovoljenosti potreb med moškimi in ženskami 

 Levenov test t-test 

SPS 
F p t df p 

razlike v 

povprečjih 

razlike v 

standardni 

napaki 

varianci 

enaki 3,721  0,056 1,027 117 0,307  0,157 0,153 

varianci 

različni   1,178 83,862 0,242 0,157 0,134 

S pomočjo t-testa (z vrednostjo 1,178) smo ugotavljali, ali se moški in ţenske v našem vzorcu 

razlikujejo glede zadovoljenosti potreb. Ugotovili smo, da se moški in ţenske v tem med 

seboj ne razlikujejo. 

 

Tabela 39: Multipla korelacija med delovnim mestom, spolom, starostjo in stopnjo 

izobrazbe ter zadovoljenostjo potreb 

R R
2
 popravljen R

2
 standardna napaka ocene 

0,195  0,038 0,003 0,757 

Opombe: prediktorji: delovno mesto, spol, starost, stopnja izobrazbe; odvisna spremenljivka: zadovoljenost 

potreb. 

Zgornja tabela prikazuje multiplo korelacijo med delovnim mestom, spolom, starostjo in 

stopnjo izobrazbe kot prediktorji in zadovoljenostjo potreb kot odvisno spremenljivko.  

 

Tabela 40:   Statistična pomembnost multiple korelacije 

 
vsota kvadratov prostostne stopnje srednji kvadrat F P 

regresija 

rezidual 

 

 

2,463 4 0,616 1,073 0,373 

62,524 109 0,574   

skupaj  64,986 113    

Opombe: prediktorji: delovno mesto, spol, starost, stopnja izobrazbe; odvisna spremenljivka: zadovoljenost 

potreb. 

Multipla korelacija, ki smo jo izračunali, je nizka in ni statistično značilna. 
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Tabela 41:   Regresijski koeficienti 

 
Nestandard. 

koeficienti 

Standrard. 

koeficienti 
  

95 % interval 

zaupanja za B 

Statistike 

kolinearnosti 

 B 
stand. 

napaka 
Beta t p 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 
toleranca VIF 

(konstanta) 2,338 1,055  2,217 0,029 0,284 4,429   

spol -0,123 0,159 -0,073 -0,773 0,441 -0,438 0,192 0,987 1,013 

starost 0,098 0,064 0,146 1,520 0,131 -0,030 0,225 0,960 1,041 

stopnja 

izobrazbe 
0,129 0,106 0,146 1,221 0,225 -0,081 0,339 0,619 1,615 

delovno 

mesto 
0,073 0,133 0,065 0,547 0,586 -0,191 0,336 0,626 1,596 

Opombe: odvisna spremenljivka: zadovoljenost potreb. 

Vsi uporabljeni prediktorji imajo nizko napovedno moč in noben od njih nima statistično 

značilnega regresijskega parametra. Na podlagi rezultatov iz zgornje tabele lahko zaljučimo, 

da noben od uporabljenih prediktorjev ni primeren za napovedovanje zadovoljenosti potreb. 

 

Tabela 42:   Primerjava zadovoljenosti potreb (ZP) glede na delovno mesto 

udeležencev 

 vsota kvadratov 
prostostne 

stopnje 
srednji kvadrat  F p 

ZP 
med skupinami 4,96 2 2,48  4,64  0,01 

znotraj skupin 62,53 117 0,53  

S pomočjo analize variance smo ugotovili, da imajo udeleţenci na vodilnih delovnih mestih 

statistično značilno slabše zadovoljene potrebe. 

 



 

69 

Tabela 43: Primerjava med splošno populacijo in zaposlenimi v javni upravi glede na 

tiste z znaki izgorelosti in tiste brez znakov izgorelosti 

  

vzorec 

skupaj splošni uprava 

brez znakov izgorelosti  
f  703 77  780 

%  37,90 % 64,20 %  39,50 % 

z znaki izgorelosti  
f  1153 43  1196 

%  62,10 % 35,80 %  60,50 % 

skupaj  
f  1856 120  1976 

% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Rezultati so pokazali, da je v javni upravi brez znakov izgorelosti 64,2 %, v splošni populaciji 

pa 37,9 % vseh anketiranih. Znake izgorelosti kaţe 35,8 % zaposlenih v javni upravi, med 

splošno populacijo pa 62,1 %. 

Izdelali smo tudi χ
2
 test za primerjavo splošne populacije in zaposlenih v upravi glede na tiste, 

z znaki izgorelosti, in tiste, brez znakov izgorelosti. χ
2
 test znaša 32,61, kar je statistično 

značilno in nam predstavlja odstopanje po stopnji izgorelosti. V primerjavi s splošno 

populacijo so zaposleni v javni upravi statistično značilnono manj izgoreli.  

 

Tabela 44: Uvrščanje splošne populacije in zaposlenih v upravi v razrede izgorelosti 

vzorec 

  splošni uprava skupaj 

razred izgorelosti (RI)  

ni znakov  713 77 790 

1. razred  545 18 563 

2. razred  433 20 453 

3. razred  107 5 112 

4. razred  58 0 58 

skupaj 1856 120 1976 

Glede na stopnjo izgorelosti smo razvrstili udeleţence tudi v razrede izgorelosti.   

V prvi razred izgorelosti spadajo tisti anketiranci, ki imajo manj značilnih znakov, zato se jim 

dozdeva, da gre za začasno stanje, ki ga je moţno odpraviti z ignoriranjem počutja in krajšim 

dopustom. Pšeničny (2009, 23) pravi, da take osebe ne zaznajo občutka kronične utrujenosti, 

zato si nalagajo vedno nove naloge. Ljudje postanejo »deloholični« in zanikajo slabo počutje. 

Tako stanje lahko traja celo 20 let. 
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V drugi razred izgorelosti se uvršajo vsi tisti, ki občutijo močan občutek ujetosti in nemoči, da 

bi kar koli spremenili, navdajajo jih močni simptomi pretirane izčrpanosti, občutki krivde in 

jeze ter upadanje storilnostno pogojene samopodobe. Ljudje v tem obdobju in tem stanju 

menjujejo ţivljenjsko in delovno okolje, a ţal s seboj prinašajo vzroke za izgorevanje, zato 

jim prične upadati samopodoba. Tako stanje običajno traja do dve leti. (Pšeničny 2009, 25) 

V tretjem razredu izgorelosti so uvrščeni vsi tisti, ki so ţe oboleli za adrenalno izgorelostjo 

pred zlomom. Osebe, uvrščene v tretji razred izgorelosti, se sicer še vedno trudijo biti aktivne, 

ţal pa se ne morejo prilagajati zahtevam. Značilnosti za ta razred izgorelosti so tudi motnje 

spanja, nezmoţnost odločanja in načrtovanja, izguba občutka za čas, izguba nadzora, smisla 

in občutka za varnost. Tako stanje lahko traja do nekaj mesecev. (prav tam) 

Največ udeleţencev se uvršča v prvi razred, saj ne kaţejo znakov izgorelosti, v četrti razred 

izgorelosti pa se ni uvrstil nihče od udeleţencev javne uprave, kar pomeni, da še niso doţiveli 

adrenalnega zloma. Podobno velja za splošno populacijo, kjer največ oseb ne kaţe znakov 

izgorelosti, v četrtem razredu izgorelosti pa jih je najmanj. 

 

Tabela 45: χ
2
 test za primerjavo splošne populacije in zaposlenih v upravi glede na 

razred izgorelosti 

χ
2
 Df  p 

33,30 4 0,00 

Izvedli smo tudi χ
2
 test za primerjavo naših udeleţencev s splošno populacijo pri uvrščanju v 

razrede izgorelosti. Vzorca se statistično značilno razlikujeta. 
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Tabela 46: Primerjava med splošno populacijo in zaposlenimi v javni upravi glede na 

tiste s podpovprečno in tiste z nadpovprečno storilnostno pogojeno 

samopodobo 

vzorec 

   splošni uprava skupaj 

nadpovprečna / 

podpovpečna SPS 

 

 

podpovprečna  
f 1016  36  1052 

% 55  30  53 

nadpovprečna  
f 840  84  924 

% 45  70  47 

skupaj  
f 1856  120  1976 

% 100 100 100 

Zaposlene v javni upravi smo primerjali s splošno populacijo glede izraţenosti njihove 

storilnostno pogojene samopodobe. Ugotavljali smo, koliko anketirancev v javni upravi ima 

nadpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo in koliko je takih v splošni populaciji. 

Rezultati nam kaţejo, da ima v javni upravi 30 % zaposlenih podpovprečno storilnostno 

pogojeno samopodobo in 70 % vseh anketiranih nadpovprečno storilnostno pogojeno 

samopodobo. Med splošno populacijo pa nam je rezultat anketiranih povedal, da je 55 % s 

podpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo in 45 % z nadpovprečno storilnostno 

pogojeno samopodobo. 

 

Tabela 47:  χ2 test za primerjavo splošne populacije in zaposlenih v upravi glede na 

storilnostno pogojeno samopodobo 

χ
2
 df     p 

27,71 1 0,00 

S pomočjo χ
2
 testa smo ugotovili, da so razlike v izraţenosti storilnostno pogojene 

samopodobe med splošno populacijo in zaposlenimi v javni upravi statistično značilne. 
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Tabela 48: Primerjava med storilnostno pogojeno samopodobo in izgorelostjo pri 

splošni populaciji in zaposlenih v upravi 

vzorec 
  nadpovprečna - podpovpečna SPS 

  podpovrečna nadpovprečna skupaj 

splošni 

brez znakov 

izgorelosti 
 

f 620 83  703 

 % 33 % 5 %  38 % 

z znaki izgorelosti  
f 396 757  1153 

 % 21 % 41 %  62 % 

skupaj  
f 1016 840  1856 

 % 55 % 45 %  100 % 

uprava 

brez znakov 

izgorelosti 
 

f 31 46  77 

 % 26 % 38 %  64 % 

z znaki izgorelosti  
f 5 38  43 

 % 4 % 32 %  36 % 

skupaj  f 36 84  120 

  % 30 % 70 % 100 % 

Iz tabele 48 lahko razberemo, da ima 70 % zaposlenih v javni upravi nadpovprečno 

storilnostno pogojeno samopodobo, a le 36 % ima znake izčrpanosti. Od tega so delovno 

izčrpani 4 % (11,6 % tistih z znaki izčrpanosti, v prilogi tabela 2), izgoreva pa jih 32 % 

(88,4 % tistih z znaki izčrpanosti, v prilogi tabela 2). V javni upravi je kandidatov za 

izgorevanje (tistih, ki imajo visoko storilnostno pogojeno samopodobo in nimajo znakov 

izgorevanja) 38 %. V splošni populaciji je 62 % tistih, z znaki izčrpanosti, od tega 21 % 

delovno izčrpanih, 41 % pa jih izgoreva. Kandidatov za izgorelost je 11,8 % (priloga tabela 

2).  

 

Tabela 49:  χ2 test za primerjavo storilnostno pogojene samopodobe glede na znake 

izgorelosti pri splošni populaciji in zaposlenih v upravi 

 χ
2
 prostostne stopnje  p 

splošni 511,13 1  0,00 

uprava 10,77 1  0,00 

V tabeli 49 lahko vidimo, da so razlike v storilnostno pogojeni samopodobi pri tistih, z znaki 

izgorelosti, in tistih, brez znakov izgorelosti, statistično značilne. To velja tako za naše 

udeleţence kot tudi za splošno populacijo. 
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Tabela 50: Primerjava med splošno populacijo in zaposlenimi v upravi glede na 

storilnostno pogojeno samopodobo in izgorelost 

Cochran's Q df  p 

1425,02 2 0,00 

V zgornji tabeli je prikazan rezultat Cochranovega Q, s katerim smo ugotavljali razlike v 

izraţenosti storilnostno pogojene samopodobe in izgorelosti med splošno populacijo in 

zaposlenimi v javni upravi, ki smo jih prikazali v tabeli 48. Razlike med vzorcema so 

statistično značilne. 

 

Tabela 51:   Povprečja in standardni odkloni glede na prisotnost znakov izčrpanosti 

 prisotnost znakov izčrpanosti 
aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

storilnostno pogojena samopodoba 

(SPS) 

brez znakov  2,62 0,93 

z znaki  3,52 0,87 

V tabeli 51 lahko odčitamo aritmetično sredino in standardni odklon storilnostno pogojene 

samopodobe tistih, brez znakov, in tistih, z znaki izčrpanosti. Aritmetična sredina je višja pri 

tistih, z znaki izčrpanosti. 

 

Tabela 52: Primerjava med tistimi z znaki izčrpanosti in tistimi brez znakov 

izčrpanosti  

  Levenov test t-test 

 

F p t df p 

razlike v 

povprečjih 

razlike v 

standardni 

napaki 

95 % interval 

zaupanja za 

razlike 

SPS 

varianci 

enaki 
1,373 0,244 -5,19 118 0,00 -0,90 0,17 -1,24  -0,56 

varianci 

različni 
  -5,29 29,30 0,00 -0,90 0,17 -1,24 -0,56 

V zgornji tabeli smo izračunali t-test (z vrednostjo -5,19) in vidimo, da imajo udeleţenci z 

znaki izčrpanosti statistično značilno višjo storilnostno pogojeno samopodobo kot udeleţenci 

brez znakov izčrpanosti.  
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Tabela 53: Povprečja in standardni odkloni glede na prisotnost znakov izčrpanosti 

 prisotnost znakov izčrpanosti 
aritmetična  

sredina 

standardni 

odklon 

zadovoljenost potreb (ZP) 
brez znakov  3,77 0,66 

z znaki 3,06 0,70 

V tabeli 53 lahko razberemo aritmetično sredino in standardni odklon zadovoljenosti potreb 

tistih udeleţencev, brez znakov, in tistih, z znaki izčrpanosti. Aritmetična sredina je višja pri 

tistih, brez znakov izčrpanosti. 

 

Tabela 54: Primerjava med tistimi z znaki izčrpanosti in tistimi brez znakov 

izčrpanosti glede na SPS in ZP 

  Levenov test t-test 

  

  F    p   t  df     p 

razlike v 

povprečjih 

razlike v 

standardni 

napaki 

95 % 

interval 

zaupanja za 

razlike 

ZP 

varianci 

enaki 
0,000  0,997 5,52 118 0,00 7,08 0,13 0,45 0,96 

varianci 

različni 
  5,41 81,97 0,00 7,08 0,13 0,45 0,97 

Udeleţenci z znaki izčrpanosti imajo statistično pomembno niţjo zadovoljenost potreb kot 

udeleţenci brez znakov izčrpanosti. 

 

Tabela 55:  Razvrstitev po delovnih mestih ter izgorelosti 

  izgorelost  

delovno mesto        delovno izčrpani          izgoreli        skupaj 

vodilno delovno 

mesto 

 

 

f 6 6  12 

% 50 50  100 

svetovalec  
f 25 18  43 

% 58 42  100 

referent  
f 46 19  65 

% 71 29  100 

skupaj  
f 77 43  120 

% 64 36  100 
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Iz tabele 55 lahko razberemo, koliko oseb na različnih delovnih mestih je bilo izgorelih in 

koliko le delovno izčrpanih. Vidimo lahko, da je bilo več referentov in svetovalcev le delovno 

izčrpanih in ne izgorelih, pri vodilnem delovnem mestu pa razlik ni. 

 

Tabela 56: χ
2
 test za ugotavljanje povezanosti med delovnim mestom in izgorelostjo 

χ
2
 df p 

2,96 2 0,23 

Zgornja tabela prikazuje χ
2
 test, s katerim smo preverjali statistično značilnost razlik iz tabele 

zgornje tabele. Test ni pokazal povezave med delovnim mestom posameznika in tem ali je ta 

izgorel ali le delovno izčrpan. 

 

Tabela 57: Multipla korelacija med zadovoljenost potreb, storilnostno pogojeno 

samopodobo ter stopnjo izgorelosti 

R R
2
 popravljen R

2
 standardna napaka ocene 

0,552 0,304 0,293 0,511 

Opombe: prediktorji: zadovoljenost potreb, storilnostno pogojena samopodoba; odvisna spremenljivka: stopnja 

izgorelosti. 

Zgornja tabela prikazuje multiplo korelacijo med zadovoljenostjo potreb in storilnostno 

pogojeno samopodobo kot prediktorji ter stopnjo izgorelosti kot odvisno spremenljivko.  

 

Tabela 58: Statistična pomembnost multiple korelacije 

 
vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 
 

srednji 

kvadrat 
F p 

regresija 14,595 2 7,298 27,988 0,000 

rezidual 33,375 128 0,261   

skupaj 47,970 130   

Opombe: prediktorji: zadovoljenost potreb, storilnostno pogojena samopodoba;  odvisna spremenljivka: stopnja 

izgorelosti. 

Multipla korelacija je statistično značilna. Dva prediktorja pojasnita tri desetine variance 

kriterija.  
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Tabela 59: Regresijski koeficienti 

 
Nestandard. 

koeficienti 

Standrard. 

koeficienti 
  

95 % interval 

zaupanja za B 

Statistike 

kolinearnosti 

 B 
stand. 

napaka 
Beta t p 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 
toleranca VIF 

(konstanta) 0,996 0,324  3,072 0,003 0,354 1,637   

sps 0,155 0,046  0,273 3,355 0,001 0,064 0,247 0,822 1,216 

ZP -0,305 0,066 -0,378 -4,648 0,000 -0,435 -0,175 0,822 1,216 

Opombe: neodvisni spremenljivki: storilnostno pogojena samopodoba in zadovoljenost potreb. 

V zgornji tabeli  si lahko ogledamo regresijske koeficiente. Obe spremenljivki, storilnostno 

pogojena samopodoba in zadovoljenost potreb, imata statistično značilna regresijska 

parametra. Storilnostno pogojena samopodoba ima regresijski koeficient s pozitivnim 

predznakom, zadovoljenost potreb pa ima regresijski koeficient z negativnim predznakom. 

Poleg tega lahko iz zadnjih dveh stolpcev razberemo, da le malo med seboj korelirata in 

zatorej nista kolinearna. Na podlagi rezultatov iz zgornje tabele bi lahko prediktorja 

storilnostno pogojena samopodoba in zadovoljenost potreb vključili v regresijsko enačbo za 

napovedovanje stopnje izgorelosti, čeprav nimata zelo velike napovedne moči. Rezultati 

regresijske analize potrjujejo našo raziskavo, s katero dokazujemo, da je izgorelost povezana s 

storilnostno samopodobo, kar pomeni, da tisti, pri katerih je zaznati izraţeno storilnostno 

pogojeno samopodobo, izgorevajo. Nasprotno pa tisti, ki nimajo zadovoljenih potreb, ne 

izgorevajo na svojih delovnih mestih.  

 

5.4 Ugotovitve in razprava 

5.4.1 Rezultati izgorelosti 

V okviru raziskave smo ţeleli ugotoviti, kako so ljudje v javni upravi – zaposleni na občinah 

v RS – izgoreli. Raziskava je bila narejena na vzorcu 120-ih zaposlenih na občinah v območju 

celotne Slovenije.  

Zaposlene smo ţeleli razvrstiti v razrede izgorelosti, pri čemer smo se posluţevali lestvice 

razporejanja anketiranih, razvite na Inštitutu Burnout. 

V prvi razred izgorelosti spadajo tisti anketiranci, ki imajo manj značilnih znakov, zato se jim 

dozdeva, da gre za začasno stanje, ki ga je moţno odpraviti z ignoriranjem počutja in krajšim 

dopustom. Pšeničny (2009, 23) pravi, da take osebe ne zaznajo občutka kronične utrujenosti, 



 

77 

zato si nalagajo vedno nove naloge. Ljudje postanejo »deloholični« in zanikajo slabo počutje. 

Tako stanje lahko traja celo 20 let. 

V drugi razred izgorelosti se uvršajo vsi tisti, ki občutijo močan občutek ujetosti in nemoči, da 

bi kar koli spremenili, navdajajo jih močni simptomi pretirane izčrpanosti, občutki krivde in 

jeze ter upadanje storilnostno pogojene samopodobe. Ljudje v tem obdobju in tem stanju 

menjujejo ţivljenjsko in delovno okolje, a ţal s seboj prinašajo vzroke za izgorevanje, zato 

jim prične upadati samopodoba. Tako stanje običajno traja do dve leti. (Pšeničny, 2009, 25) 

V tretjem razredu izgorelosti so uvrščeni vsi tisti, ki so ţe oboleli za adrenalno izgorelostjo 

pred zlomom. Osebe uvrščene v tretji razred izgorelosti se sicer še vedno trudijo biti aktivne, 

ţal pa se ne morejo prilagajati zahtevam. Značilnosti za ta razred izgorelosti so tudi motnje 

spanja, nezmoţnost odločanja in načrtovanja, izguba občutka za čas, izguba nadzora, smisla 

in občutka za varnost. Tako stanje lahko traja do nekaj mesecev. (prav tam) 

Na podlagi izračuna v računalniškem programu SPSS, smo dobili podatek za aritmetično 

sredino, standardni odklon ter najmanjšo in največjo vrednost za izgorelost na delovnem 

mestu v javni upravi. Ugotovili smo, da kar 77 oseb ali 64,2 % vseh anketiranih zaposlenih v 

javni upravi ne kaţe znakov izgorelosti, v prvi razred izgorelosti se jih je uvrstilo 18 

anketiranih ali 15 %, v drugi razred izgorelosti  se je uvrstilo 20 anketiranih oseb ali 17 % in v 

tretji razred izgorelosti se je uvrstilo 5 anketiranih oseb ali 4 %. 

Da bi ugotovili, kaj pomeni stopnja izgorelosti zaposlenih v javni upravi v primerjavi z 

anketiranimi osebami splošne populacije, smo izvedli t-test in ugotovili, da imajo zaposleni v 

javni upravi statistično pomembno niţjo stopnjo izgorelosti v primerjavi s splošno populacijo. 

Predvidevamo, da je niţja stopnja izgorelosti rezultat bolje zagotovljenih potreb, zato ne 

moremo potrditi hipoteze št. 2, v kateri smo napovedali, da se deleţ izgorelih v javni upravi 

ne razlikuje od deleţa izgorelih v splošni populaciji. 

Pridobljene rezultate smo povezali s teorijo izgorelosti in raziskavami, ki so bile narejene na 

omenjenem področju. Ugotovimo lahko, da se izgorelost kot poklicna bolezen vse večkrat 

pojavlja tako med splošno populacijo kot v javni upravi.  

Raziskave v javni upravi, ki so bile narejene v ZDA, nas opozarjajo na to, da velika količina 

stresa in izgorelost med managerji kot tudi med ostalimi zaposlenimi v javni upravi 

povzročata uzakonjeno, pravno, politično in vsiljeno vodenje. Manjšo kreativnost in 

profesionalnost pa je v javni upravi zaradi izčrpanosti zaznati predvsem zaradi časovnega 

pritiska. (Im 2009, 69) 

V raziskavah, narejenih v javni upravi v ZDA, so ugotovili, da je delo v javni upravi časovno 

bolj zahtevno in omejeno kot v privatnem sektorju. Zaposleni morajo obvladati časovne 
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omejitve zaradi obveznosti, ki si jih ne morejo sami planirati in so večinoma nenapovedane 

(proračun, volilno obdobje, čas za stranke ...). (prav tam) 

Raziskave tudi kaţejo, da stres in izgorelost postajata glavni poklicni bolezni 21. stoletja. Na 

Nizozemskem so raziskave pokazale, da je izgorelost v zadnjih letih najpogostejša diagnoza 

»psiholoških zdravstvenih teţav«. Tudi podatki drugih evropskih drţav kaţejo, da ima več kot 

polovica zaposlenih simptome izgorelosti. (prav tam) 

V Sloveniji je bila narejena tovrstna raziskava na vzorcu splošne populacije. Rezultati 

raziskave kaţejo, da je znake izgorelosti pokazalo v povprečju od 20 do 40 % v raziskavah 

zajetih ljudi. (Pšeničny 2009, 35) 

Ker smo ţeleli tudi na našem vzorcu dokazati, da na izgorelost vplivata tako storilnostno 

pogojena samopodoba kot zadovoljenost potreb smo izračunali regresijske koeficiente. Obe 

spremenljivki, storilnostno pogojena samopodoba in zadovoljenost potreb, imata statistično 

pomembna regresijska parametra. Storilnostno pogojena samopodoba ima pozitiven, 

zadovoljenost potreb pa negativen regresijski nagib. Na podlagi teh izračunov lahko potrdimo 

hipotezi tri in štiri, ki pravita, da je izgorelost pozitivno povezana s storilnostno pogojeno 

samopodobo in negativno povezana z zadovoljenostjo potreb. 

Da bi dokazali povezavo med storilnostno pogojeno samopodobo in izgorelostjo ter 

zadovoljenostjo potreb smo računali korelacijo s Pearsonovim r-koeficientom. Ugotovili smo, 

da je stopnja izgorelosti, v našem vzorcu, srednje močno statistično značilno povezana s 

storilnostno pogojeno samopodobo in zadovoljenostjo potreb. Rezultati kaţejo, da tisti, ki 

imajo boj izraţeno storilnostno pogojeno samopodobo, imajo slabše zadovoljene potrebe. 

Ker smo našo raziskavo ţeleli dodatno podkrepiti z analizami in izračuni, smo poleg vpliva 

storilnostno pogojene samopodobe na izgorelost izračunali tudi, kako na izgorelost vpliva 

zadovoljenost potreb. Ţeleli smo preveriti tudi, kakšne so povezave med izgorelostjo in 

spolom, stopnjo izobrazbe, starostjo in delovnim mestom. Enake izračune pa smo naredili tudi 

za zadovoljenost potreb. Pri tem smo se posluţevali korelacij s pomočjo Spearmanovega r-

koeficienta, multivariatnih analiz in regresijskih koeficientov. Ugotovili smo, da imajo ţenske 

v našem vzorcu višjo stopnjo izgorelosti kot moški. Ostali predikatorji (starost, stopnja 

izobrazbe in delovno mesto) pa nimajo napovedne moči za stopnjo izgorelosti. 

Raziskava s področja izgorelosti na področju javne uprave – občin v Sloveniji je bila tokrat 

izdelana prvič in tako dodaja prispevek k znanosti na tem področju. Ugotovitve, da v javni 

upravi, v primerjavi s splošno populacijo, izgorevajo počasneje, oziroma imajo niţjo stopnjo 

izgorelosti, pa nas ne smejo uspavati, saj se politične razmere spreminjajo tudi v javni upravi 

(odpuščanje delavcev, niţji osebni dohodki …) in predvsem vplivajo na zadovoljenost potreb 

zaposlenih, le to pa posledično tudi na izgorelost. 
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5.4.2 Rezultati storilnostno pogojene samopodobe  

Iz strokovne literature in na podlagi raziskav je ugotovljeno, da je storilnostno pogojena 

samopodoba zelo povezana z izgorelostjo. Ugotovljeno je, da je pri izgorelih samopodoba 

močno odvisna od uspehov. Tisti ljudje, pri katerih ne prevladuje storilnostno pogojena 

samopodoba in tudi veliko delajo, ne izgorijo, ker jih v delo ne vodi potreba po vzdrţevanju 

labilne samopodobe in se zato ne izčrpavajo. Tisti, pri kateri je samopodoba odvisna od 

doseţkov in se psihično in telesno naprezajo, da bi zastavljen cilj dosegli, izgorijo. (Pšeničny 

2009, 202)  

Na podlagi t-testa, s katerim smo primerjali izraţenost storilnostno pogojene samopodobe pri 

splošni populaciji in med zaposenimi v javni upravi, smo ugotovili, da imajo delavci v javni 

upravi statistično pomembno višjo storilnostno pogojeno samopodobo v primerjavi s splošno 

populacijo. 

Pearsonov r-koeficient korelacije med storilnostno pogojeno samopodobo in izgorelostjo 

(poleg zadovoljenosti potreb) nam je povedal, da je stopnja izgorelosti v našem vzorcu,  

srednje močno statistično značilno povezana s storilnostno pogojeno samopodobo in 

zadovoljenostjo potreb. 

Izračunali smo statistično pomembnost multiple korelacije in ugotovili, da je statistično 

pomembna, čeprav ni visoka. Izračunali smo regresijske koeficiente in ugotovili, da imata 

starost in stopnja izobrazbe statistično pomembna regresijska parametra. Starost ima 

negativen regresijski nagib, stopnja izobrazbe ima pozitiven regresijski nagib. Ugotovimo 

tudi, da regresijska koeficienta malo medsebojno korelirata, zatorej nista kolinearna. V 

regresijsko enačbo za napovedovanje storilnostno pogojene samopodobe v javni upravi bi 

lahko vključili starost in stopnjo izobrazbe, čeprav predikatorja nimata velike napovedne 

moči.  

Ţeleli smo ugotoviti, ali tudi spol pomembno vpliva na storilnostno pogojeno samopodobo, 

zato smo  s  pomočjo t testa  ugotavljali, ali se moški in ţenske v našem vzorcu razlikujejo 

glede svoje storilnostno pogojene samopodobe. Ugotovili smo, da med njimi ne prihaja do 

razlik. Naredili smo tudi multiplo koleracijo med spolom, starostjo in stopnjo izobrazbe kot 

predikatorji in storilnostno pogojeno samopodobo kot odvisno spremenljivko in ugotovili, da 

je multipla korelacija statistično pomembna, čeprav ni visoka. 

Nadalje smo izračunali aritmetične sredine in standardne odklone za storilnostno pogojeno 

samopodobo glede na delovna mesta, ki jih zasedajo naši udeleţenci, in ugotovili, da imajo 

najvišjo aritmetično sredino tisti na vodilnih delovnih mestih in najniţjo svetovalci. Analiza 

variance pa nam je pokazala, da pri storilnostno pogojeni samopodobi razlike v aritmetičnih 
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sredinah delovnih mest v primerjavi s storilnostno pogojeno samopodobo niso statistično 

pomembne. 

Zaposlene v javni upravi smo primerjali s splošno populacijo glede izraţenosti njihove 

storilnostne samopodobe in ugotovili, da ima v javni upravi 30 % zaposlenih podpovprečno 

pogojeno storilnostno samopodobo in 70 % nadpovprečno storilnostno pogojeno 

samopodobo. Rezultati med splošno populacijo pa govorijo, da je 55 % vseh anketiranih 

izkazalo podpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo in 45 % anketiranih nadpovprečno 

storilnostno pogojeno samopodobo.  

S pomočjo χ
2
 testa smo ugotovili, da so razlike med splošno populacijo in anketiranimi v 

javni upravi statistično pomembne. 

Raziskavo smo usmerili tudi tako, da smo ugotovili oz. primerjali prav tako na našem vzorcu, 

kakšne so povezave med tistimi, ki so brez znakov izčrpanosti, in tistimi, ki kaţejo znake 

izčrpanosti, in povezava s storilnostno pogojeno samopodobo ter zadovoljenost potreb. 70 % 

zaposlenih v javni upravi ima nadpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo, a le 36 % 

ima znake izčrpanosti. Od tega so delovno izčrpani 4 % (11,6 % tistih z znaki izčrpanosti, v 

prilogi tabela 2), izgoreva pa jih 32 % (88,4 % tistih z znaki izčrpanosti, v prilogi tabela 2). V 

javni upravi je kandidatov za izgorevanje (tistih, ki imajo visoko storilnostno pogojeno 

samopodobo in nimajo znakov izgorevanja) 38 %. V splošni populaciji je 62 % tistih, z znaki 

izčrpanosti, od tega 21 % delovno izčrpanih, 41 % pa jih izgoreva. Kandidatov za izgorelost 

je 11,8 % . Razlike med vzorcema so statistično pomembne (Cochranov Q test). 

Rezultati, pridobljeni na Inštitutu Burnout, narejeni na splošni populaciji, kaţejo, da je 

storilnostno pogojena samopodoba močneje povezana z izgorelostjo. Udeleţenci raziskave 

navajajo različne vrste objektivnih odnosov, v katerih so odraščali. (Pšeničny 2009, 113) 

5.4.3 Rezultati ugotovitve zadovoljenosti potreb 

Na podlagi teorije smo ugotovili, da zadovoljenost potreb vpliva na izgorelost, zato smo ţeleli 

obdelati tudi to poglavje. Zadovoljenost potreb v povezavi s storilnostno pogojeno 

samopodobo smo preučili ţe v prejšnjem poglavju. Osebe, ki močneje izgorevajo, običajno 

odlagajo zadovoljevanje svojih potreb, zato v anketnem vprašalniku ocenjujejo temeljne 

potrebe kot slabše zadovoljene. 

Aritmetična sredina za zadovoljenost potreb nam je pokazala, da imajo pri splošni populaciji 

niţjo aritmetično sredino kot pri udeleţencih ankete zaposlenih v javni upravi. 
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Primerjava izraţenosti zadovoljenosti potreb pri splošni populaciji in zaposlenimi v javni 

upravi je pokazala, da imajo naši udeleţenci raziskave iz javne uprave statistično pomembno 

bolj zadovoljene potrebe kot udeleţenci raziskave za splošno populacijo. 

Izvedli smo tudi analizo zadovoljenosti potreb v povezavi s starostjo in izobrazbo in ugotovili, 

da  se zadovoljenost potreb  v našem vzorcu ne povezuje statistično pomembno niti s starostjo 

niti s stopnjo izobrazbe. Pri primerjavi zadovoljenosti potreb med moškimi in ţenskami smo 

ugotovili, da se moški in ţenske v zadovoljenosti potreb  ne razlikujejo. 

Iz izračuna statistične pomembnosti multiple korelacije in regresijskih koeficientov smo 

ugotovili, da imajo tako starost, delovno mesto, spol in stopnja izobrazbe nizko napovedno 

moč in noben od njih nima statistično pomembnega regresijskega parametra, noben predikator 

(starost, delovno mesto, spol in izobrazba) ni primeren za napovedovanje zadovoljenosti 

potreb. 

Zanimalo nas je, koliko zadovoljenost potreb poleg storilnostno pogojene samopodobe vpliva 

na izgorelost. Korelacija izračunana s Pearsonovim r-koeficientom, nam je povedala, da 

zadovoljenost potreb, v našem vzorcu, srednje močno statistično značilno povezuje izgorelost 

tudi z zadovoljenostjo potreb. Rezultati nam povedo, da tisti, ki imajo bolj izraţeno 

storilnostno pogojeno samopodobo, imajo slabše zadovoljene potrebe.  

S pomočjo analize variance smo ugotovili, da imajo udeleţenci na vodilnih delovnih mestih 

statistično pomembno slabše zadovoljene potrebe in hkrati močneje izgorevajo, čeprav razlika 

v stopnji izgorelosti ni statistično pomembna. 

Najvišjo aritmetično sredino (3,52) za zadovoljenost potreb imajo referenti, malo niţjo 

aritmetično sredino imajo svetovalci (3,57) in najniţjo izkazujejo zaposleni na vodilnih 

delovnih mestih, kjer aritmetična sredina znaša 2,91. Torej ugotavljamo, da imajo v javni 

upravi managerji najslabše zadovoljene potrebe in najbolje zadovoljene potrebe imajo 

referenti, torej tisti, ki so zaposleni na niţjih, predvsem pa manj odgovornih delovnih mestih. 

Računali smo tudi povprečje in standardni odklon glede na prisotnost znakov izčrpanosti in 

ugotovili, da je aritmetična sredina večja pri tistih, brez znakov izčrpanosti. Ugotovili pa smo, 

da imajo naši udeleţenci, ki kaţejo znake izčrpanosti, statistično pomembno niţjo 

zadovoljenost potreb, kot udeleţenci brez znakov izčrpanosti. 

Multipla korelacija nam je pokazala, da obstaja povezava med zadovoljenostjo potreb in 

storilnostno pogojeno samopodobo kot predikatorja in izgorelostjo kot odvisno spremenjivko. 

Multipla korelacija je statistično pomembna, saj oba predikatorja pojasnjujeta tri desetine 

variance kriterija.  
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Regresijski koeficienti so pokazali, da ima tudi zadovoljenost potreb statistično pomembne 

regresijske parametre. Zadovoljenost potreb ima negativen regresijski nagib, a kljub temu bi 

lahko zadovoljenost potreb vključili v regresijsko enačbo za napovedovanje stopnje 

izgorelosti, čeprav v našem vzorcu  nima zelo velike napovedne moči. Ugotovimo lahko, da 

zadovoljenost potreb negativno vpliva na izgorelost. 

 Na Inštitutu Burnout so izvedli na vzorcu splošne populacije raziskavo, ki je pokazala, da 

vrednote pojasnjujejo le majhen deleţ variabilnosti izgorelosti. Srednje močno je stopnja 

izgorelosti povezana z odlaganjem zadovoljevanja lastnih potreb. Pri tistih, ki bolj odlagajo 

zadovoljevanje svojih potreb, so potrebe slabše zadovoljene in močneje izgorevajo. (Pšeničny 

2009, 187) 

5.4.4 Povezava izgorelosti in storilnostno pogojene samopodobe ter zadovoljenosti potreb 

. 

Naredili smo primerjavo med udeleţenci raziskave s področja splošne populacije in 

udeleţenci raziskave zaposlenih na občinah v RS glede izraţenosti njihove storilnostno 

pogojene samopodobe. Ugotavljali smo, koliko udeleţencev ima nadpovprečno storilnostno 

pogojeno samopodobo. Rezultati nam povedo, da ima v javni upravi 30 % zaposlenih 

podpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo in 70 % vseh naših udeleţencev raziskave 

nadpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo. 

 

Med splošno populacijo pa nam rezultati raziskave povedo, da je 55 % anketiranih s 

podpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo in 45 % z nadpovprečno storilnostno 

pogojeno samopodobo.  

S pomočjo χ
2
 testa smo ugotovili, da so razlike med splošno populacijo in zaposlenimi v javni 

upravi statistično pomembne, zato ne moremo potrditi hipoteze št.1. 

 

Primerjava med deleţem za splošno populacijo in deleţem zaposlenih v javni upravi glede na 

stopnjo izgorelosti nam pove, da v javni upravi znaša deleţ tistih brez znakov izgorelosti, 

64,2 % pri anketirancih v splošni populaciji pa je ta deleţ  37,9 %. Znake izgorelosti v javni 

upravi kaţe 35,8 % vseh anketiranih, pri splošni populaciji pa kar 62,1 %. 

Če primerjamo deleţ udeleţencev ankete v splošni populaciji in deleţ udeleţence v javni 

upravi, ugotovimo, da so v javni upravi statistično pomembno manj izgoreli, torej, hipoteze št. 

2 ne moremo potrditi.  
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Ţeleli smo dokazati, da je storilnostno pogojena samopodoba povezana s spolom. S pomočjo 

t-testa smo ugotavljali, ali se moški in ţenske v našem vzorcu razlikujejo glede svoje 

storilnostno pogojene samopodobe. Ugotovili smo, da med njimi ne prihaja do razlik. 

Pri izračunu korelacije med storilnostno pogojeno samopodobo in starostjo, smo prišli do 

podatka, da je storilnostno pogojena samopodoba negativno povezana s starostjo. Rezultati so 

kljub statistični pomembnosti nizki, zato lahko rečemo, da imajo višjo storilnostno pogojeno 

samopodobo mlajše osebe. 

Pri izračunu korelacije med storilnostno pogojeno samopodobo in stopnjo izobrazbe pri 

zaposlenih v javni upravi smo ugotovili, da obstaja pozitivna povezanost med storilnostno 

pogojeno samopodobo in stopnjo izobrazbe. Povezanost je sicer statistično pomembna, 

vendar nizka. Rezultati kaţejo, da imajo višje pogojeno storilnostno pogojeno samopodobo 

tisti, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe. 

S pomočjo analize variance smo ugotovili, da so udeleţenci raziskave v javni upravi na 

vodilnih delovnih mestih bolj izgoreli od svojih kolegov na niţjih delovnih mestih, čeprav 

razlika v stopnji izgorelosti ni statistično pomembna. 

 

Za povezavo med storilnostno pogojeno samopodobo in izgorelostjo smo računali korelacijo s 

Pearsonovim r-koeficientom in ugotovili, da je stopnja izgorelosti močno statistično značilno 

povezana s storilnostno pogojeno samopodobo, kar pomeni da je pozitivno povezana z 

izgorelostjo. Na podlagi tega izračuna lahko potrdimo hipotezo št. 3. 

Zanimalo nas je, koliko zadovoljenost potreb poleg storilnostno pogojene samopodobe vpliva 

na izgorelost. Z statističnimi izračuni smo preverili, koliko vplivajo spol, starost, izobrazba in 

delovno mesto na zadovoljevanje potreb in ugotovili, da imajo vsi predikatorji nizko 

napovedno moč in zato noben ni primeren za napovedovanje zadovoljenosti potreb. 

Korelacija, izračunana s Pearsonovim r-koeficientom, nam je povedala, da zadovoljenost 

potreb v našem vzorcu srednje močno statistično značilno povezuje izgorelost tudi z 

zadovoljenostjo potreb, in sicer je zadovoljenost potreb negativno povezana z izgorelostjo. Na 

podlagi te ugotovitve pa lahko potrdimo hipotezo št. 4. 

Iz izračuna  regresijskih  koeficientov za spremenljivki, storilnostno pogojena samopodoba in 

zadovoljenost potreb, smo ugotovili, da imata statistično pomembna regresijska parametra. 

Storilnostno pogojena samopodoba ima regresijski koeficient s pozitivnim predznakom, kar 

pomeni, da je storilnostno pogojena samopodoba močno povezana z izgorelostjo. Zaposleni, 

pri katerih je storilnostno pogojena samopodoba močno izraţena, imajo vse moţnosti, da 

bodo pri svojem delu izgoreli. Zadovoljenost potreb pa ima regresijski koeficient z 

negativnim predznakom, to pa pomeni, da tisti zaposleni, ki nimajo dobro zadovoljenih 

potreb, še niso kandidati za izgorelost.  
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Na podlagi teoretičnih spoznanj in empiričnih raziskav smo podali rezultate naše raziskave in 

s temi ugotovitvami potrdili tudi zastavljene hipoteze. 

5.5 Zaključek 

V magistrskem delu z naslovom Izgorelost v povezavi s storilnostno pogojeno samopodobo v 

javni upravi smo preučevali izgorelost zaposlenih v javni upravi - na občinah v RS v povezavi 

s storilnostno pogojeno samopodobo in zadovoljenostjo potreb ter rezultate primerjali z 

rezultati s splošno populacijo, zbranimi na Inštitutu Burnout. 

V teoretičnem delu naloge smo podrobneje opisali izgorelost in stres na delovnem mestu, 

razloge za izgorelost in človekovo storilnostno pogojeno samopodobo. Ugotovili smo, da je 

izgorelost kriza vrednot in odnosov. Pojavlja se vse večkrat in prizadene vse več ljudi, zato 

moramo biti zaskrbljeni. Pri izgorelosti se posameznikovi energetski viri izčrpajo, zato se ti 

slabše prilagajajo zahtevam poklica. Sindrom izgorelosti najbolj prizadene tiste, ki ţelijo 

opraviti vse sami. Povezan je s povečano storilnostno pogojeno samopodobo. Izčrpanost je 

danes statusni simbol managerjev. (Pšeničny, 2007) 

S pomočjo raziskave smo ţeleli ugotoviti, kako je izgorelost prisotna v javni upravi, in sicer 

na občinah v RS. Zaposleni na občinah v RS predstavljajo vse elemente javne uprave, zato 

smo jih uporabili kot vzorec, ki predstavlja teritorialni, funkcionalni in organizacijski vzorec 

javne uprave. Izvedli smo anketo preko elektronskega medija ter s kvantitativno raziskavo 

prišli do naslednjih rezultatov. 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika o izgorelosti, ki je oblikovan na 

osnovi recipročnega modela izgorelosti, ki povezuje izgorelost s storilnostno pogojeno 

samopodobo in z njo povezano motivacijo in deloholizmom kot njenim vedenjskim 

pokazateljem. V anketi, objavljeni na spletni strani Inštituta Burnout, je sodelovalo 120 

anketirancev javne uprave – občin RS. 

Pridobljene podatke smo statistično obdelali in prišli do glavnih izsledkov raziskave: 

 Na podlagi razvrstitve po razredih izgorelosti smo ugotovili, da 77 anketiranih oz. 64,2 % 

ne kaţe znakov izgorelosti, v prvi razred izgorelosti se je uvrstilo 18 anketirancev oz. 

15 %, v drugi razred izgorelosti uvrščamo 20 anketiranih ali 17 %, v tretji razred 

izgorelosti pa je uvršenih pet anketiranih oseb ali 4 %. Ţeleli smo preveriti, kakšna je 

stopnja izgorelosti v primerjavi s splošno populacijo, in ugotovili, da je stopnja izgorelosti 

v javni upravi v primerjavi s splošno populacijo nizka.  

 Izvedli smo t-test in ugotovili, da imajo delavci v javni upravi statistično pomembno niţjo 

stopnjo izgorelosti, višjo storilnostno pogojeno samopodobo in bolje zadovoljene potrebe v 
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primerjavi s splošno populacijo. Niţja stopnja izgorelosti v javni upravi je najverjetneje 

rezultat bolje zadovoljenih potreb. 

 Glede na teoretična izhodišča bi lahko rekli, da je verjetno vzrok za izgorevanje 

posameznikov v njih samih in so delovne okoliščine le dodatno sproţile proces 

izčrpavanja. Kljub temu, pa bi bilo dobro, da bi njihovi vodje preverili posameznikove 

sposobnosti in funkcionalna znanja in se prepričali, ali sploh ustrezajo zahtevnosti 

njihovega delovnega mesta. (Pšeničny 2009) 

Pri ugotavljanju storilnostno pogojene samopodobe v povezavi s spolom, starostjo in 

izobrazbo sta se pokazali dve statistično pomembni povezavi, in sicer pozitivna povezanost 

med storilnostno pogojeno samopodobo in stopnjo izobrazbe ter negativna povezanost med 

storilnostno samopodobo in starostjo. Lahko pa bi rekli, da rezultati nakazujejo na to, da 

imajo višjo storilnostno pogojeno samopodobo mlajše osebe in tisti, ki imajo višjo stopnjo 

izobrazbe. Razlik v storilnostno pogojeni samopodobi med moškimi in ţenskami, ni. 

Teoretična izhodišča nakazujejo, da se storilnostno pogojena samopodoba pojavlja kot 

najmočnejša človekova lastnost. Ljudje, pri katerih je prisotna, se stalno ţelijo potrjevati in 

ţelijo biti uspešni, zato preveč delajo, ko pa jim zmanjka energije, izgorijo. (Pšeničny 2006) 

Ţeleli smo vedeti, kako so delavci izgoreli, kakšno imajo storilnostno pogojeno samopodobo 

in kako zadovoljene potrebe glede na delovna mesta. Podatke o razporejenosti na delovna 

mesta za vse občine v RS smo pridobili na občinah in Sluţbi vlade za lokalno samoupravo.  

S pomočjo analize variance smo ugotovili, da imajo udeleţenci na vodilnih delovnih mestih – 

managerji statistično pomembno slabše zadovoljene potrebe in tudi močneje izgorevajo. 

Svetovalci imajo najniţjo storilnostno pogojeno samopodobo in stopnjo izgorelosti, najvišjo 

zadovoljenost potreb pa imajo referenti. Treba je poudariti, da razlike med delovnimi mesti v 

stopnji izgorelosti in v storilnostno pogojeni samopodobi niso velike. 

Če rezultate raziskave poveţemo s teoretičnimi izhodišči, ugotovimo, da obstaja zelo velika 

povezava med zadovoljenostjo potreb in izgorelostjo. Dr. Pšeničny v svoji raziskavi 

ugotavlja, da osebe, ki odlagajo zadovoljevanje svojih potreb, močneje izgorevajo. Dejstvo, 

da je med vodilnimi in svetovalci več takih, ki imajo slabše zadovoljene potrebe, kaţe na to, 

da je najmočnejša povezava med zadovoljenostjo telesnih, socialnih in čustvenih potreb, manj 

pa je izgorelost povezana z materialnimi potrebami, kar ugotavljajo tudi v svojih dolgoletnih 

raziskavah na Inštitutu Burnout. 

Raziskovali smo tudi, kako na zadovoljenost potreb vplivajo spol, starost, stopnja izobrazbe. 

Ugotovili smo, da na zadovoljevanje potreb bistveno ne vpliva noben od navedenih 

predikatorjev. 
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Ţeleli smo tudi ugotoviti, kako na izgorelost vplivajo stopnja izobrazbe, starost, spol in 

delovno mesto. S pomočjo t-testa smo ugotovili, da je v stopnji izgorelosti razlika med 

moškimi in ţenskami, in sicer ţenske bolj izgorevajo. Če rezultat poveţemo s teorijo, 

ugotovimo, da so ţenske bolj obremenjene od moških in je verjetno to rezultat večjega 

izgorevanja. Starost, izobrazba in delovno mesto pa na izgorelost nimajo neposrednega 

vpliva.   

Izvedli smo tudi primerjavo med splošno populacijo in zaposlenimi v javni upravi glede na 

anketirane, ki kaţejo znake izgorelosti, in na tiste anketirane osebe, ki nimajo znakov 

izgorelosti. Rezultati so pokazali, da je v javni upravi brez znakov izgorelosti 64,2 %, v 

splošni populaciji pa 37,9 % vseh anketiranih. Znake izgorelosti kaţe 35,8 % zaposlenih v 

javni upravi, med splošno populacijo pa 62,1 %. V primerjavi s splošno populacijo so 

zaposleni v javni upravi manj izgoreli.  

Zaposlene v javni upravi smo primerjali s splošno populacijo glede izraţenosti njihove 

storilnostno pogojene samopodobe. Ugotavljali smo, koliko ljudi v javni upravi ima 

nadpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo in koliko je takih v splošni populaciji. 

Rezultati nam kaţejo, da ima v javni upravi 30 % zaposlenih podpovprečno storilnostno 

pogojeno samopodobo in 70 % vseh anketiranih nadpovprečno storilnostno pogojeno 

samopodobo. Med splošno populacijo pa nam je rezultat anketiranih povedal, da je 55 % s 

podpovprečno samopodobo in 45 % z nadpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo. 

Primerjava med storilnostno pogojeno samopodobo in izgorelostjo pri splošni populaciji in 

zaposlenimi v javni upravi je pokazala, da ima 70 % zaposlenih v javni upravi nadpovprečno 

storilnostno pogojeno samopodobo, a le 36 % jih izkazuje tudi znake izčrpanosti. Od tega so 

delovno izčrpani 4 % (11,6 % tistih z znaki izčrpanosti), izgoreva jih 32 % (88,4 % tistih z 

znaki izčrpanosti). V javni upravi je kandidatov za izgorevanje (tistih, ki imajo visoko 

storilnostno pogojeno samopodobo in nimajo znakov izgorevanja) 38 %. V splošni populaciji 

je 62 % tistih z znaki izčrpanosti, od tega 21 % delovno izčrpanih, 41 % pa jih izgoreva. 

Kandidatov za izgorelost je 11,8 %. Ugotovili smo, da imajo udeleţenci z znaki izčrpanosti 

statistično pomembno višjo storilnostno pogojeno samopodobo kot udeleţenci brez znakov 

izčrpanosti. Udeleţenci z znaki izčrpanosti imajo statistično pomembno niţjo zadovoljenost 

potreb kot udeleţenci brez znakov izčrpanosti. 

Razvrstitev po delovnih mestih ni pokazala povezave med delovnim mestom posameznika in 

tem ali je le-ta izgorel ali le delovno izčrpan. Ugotovimo lahko le, da je bilo več referentov in 

svetovalcev delovno izčrpanih in ne izgorelih, vendar pa razlike niso velike. 

Razlike med vzorcema so statistično pomembne. Povečan rezultat izgorelosti v splošni 

populaciji lahko pripisujemo specifičnemu vzorcu. Vprašalnik, na podlagi katerega smo dobili  

rezultate izgorelosti za javno upravo – občine RS, je dostopen na internetni strani Inštituta 
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Burnout, le tega pa običajno izpolnjujejo tiste osebe, ki ţe zaznavajo znake izgorelosti, oz. se 

počutijo izčrpane in iščejo pomoč. Prav tako pridejo po pomoč na Inštitut tiste osebe, ki 

pomoč potrebujejo. Vzorec za javno upravo – na občine v RS pa je bil poslan vsem 

zaposlenim, ne glede na to, kako se počutijo, ali ţe zaznavajo znake izgorelosti.  

Na podlagi teoretičnega in empiričnega dela bi podala naslednji sklep: 

V javni upravi je zaposlenih nadpovprečno veliko kandidatov za izgorelost, vendar njihove 

delovne okoliščine niso izrazito obremenilne in omogočajo boljšo zadovoljenost potreb. Pri 

podrobnejši analizi smo ugotovili, da je le malo teh, ki kaţejo znake izgorelosti, delovno 

izčrpanih (wornout), večina jih izgoreva (burnout). 

Predvidevamo, da zaradi svojih osebnostnih značilnosti okoliščine dela doţivljajo kot bolj 

obremenjujoče, morda pa so bolj obremenjujoče njihove ţivljenjske okoliščine v primerjavi s 

kandidati za izgorelost. 

Delavci v javni upravi imajo statistično pomembno niţjo stopnjo izgorelosti, višjo 

storilnostno pogojeno samopodobo in bolje zadovoljene potrebe v primerjavi s splošno 

populacijo. Najverjetneje je niţja stopnja izgorelosti tudi rezultat bolje zadovoljenih potreb. 
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6 SKLEP 

Raziskovali smo stres na delovnem mestu in delovno izčrpanost ter to povezovali s 

storilnostno pogojeno samopodobo in zadovoljenostjo potreb. Raziskavo smo izvedli v javni 

upravi in ugotovili, da imajo zaposleni v javni upravi statistično značilno niţjo stopnjo 

izgorelosti, storilnostno pogojeno samopodobo in bolje zadovoljene potrebe v primerjavi s 

splošno populacijo. 

Ugotovili smo tudi, da je v javni upravi zaposlenih nadpovprečno veliko kandidatov za 

izgorelost, da obstaja povezava med izgorelostjo in zadovoljenostjo potreb, ki nakazuje na to, 

da ti kandidati za izgorelost še niso izgoreli, ker imajo še vedno bolje zagotovljene potrebe. 

Rezultati raziskave so pokazali, da ima velika večina zaposlenih v javni upravi nadpovprečno 

storilnostno pogojeno samopodobo, vendar je le del teh tudi izgorelih.  

Storilnostno pogojena samopodoba pa je pri izgorelih močneje odvisna od zunanjih potrditev. 

Slednji imajo tudi slabše zadovoljene potrebe. 

Storilnostno pogojena samopodoba je pogojena s starostjo in izobrazbo, vendar noben 

predikator nima velike napovedne moči. Razlik med spoloma ni. Čeprav smo ţeleli dokazati, 

da je storilnostno pogojena samopodoba odvisna od spola, smo morali na podlagi t testa to 

trditev negirati.  

Zanimivost raziskave je, da je med zaposlenimi v javni upravi – na občinah v RS več 

izgorelih kot delovno izčrpanih, kar nakazuje na to, da izčrpani okoliščine dela doţivljajo bolj 

obremenjujoče. Obstaja moţnost, da so bolj obremenjujoče njihove ţivljenjske okoliščine. 

Glede na to, da je danes vedno bolj prisotna izgorelost tako v javni upravi kot pri splošni 

populaciji, bi bilo smiselno nadaljevati z raziskavami, ki nam bodo pokazale vzroke za 

izgorelost in delovno izčrpanost. Nato pa je treba narediti vse, da se trend izgorelosti omeji.  

Različne raziskave v Evropi in pri nas so pokazale, da je več kot polovica vseh stroškov in 

bolniških odsotnosti povezanih z izgorevanjem na delovnem mestu. Zato je najpomembnejše, 

da vodilni delavci – managerji poznajo in prepoznajo znake izgorevanja, kajti le tako bodo 

vedeli, kdaj razbremeniti zaposlene in sebe. Ugotoviti bodo morali, kdaj in kako je do 

izgorevanja prišlo in kako lahko odpravijo vzroke. Vsak manager se mora zavedati, da so v 

druţbi znanja zaposleni edino, s čimer si podjetje zagotovi prednost na trgu. V primeru, da teh 

znakov ne bodo hoteli prepoznati, bodo zapravili človeške vire. Le teh pa ni moţno preprosto 

obnoviti ali jih brez teţav enakovredno nadomestiti. Raziskave s področja izgorelosti na 

delovnem mestu so po našem mnenju velik prispevek k skrbi za zaposlene, saj ko vodstveni 
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delavci prepoznajo znake izgorelosti pri svojih zaposlenih, lahko ukrepajo in jih napotijo 

pravočasno po nujno psihoterapevsko pomoč. 

Teoretična izhodišča, da na izgorelost vplivata storilnostno pogojena samopodoba in 

zadovoljenost potreb, smo tekom naše raziskave lahko potrdili. Na podlagi regresijskih 

koeficientov smo dokazali, da obe spremenljivki, storilnostno pogojena samopodoba in 

zadovoljenost potreb, vplivata na izgorelost, da pa v našem vzorcu, nimata zelo velike 

napovedne moči in da je storilnostno pogojena samopodoba pozitivno povezana z 

izgorelostjo, medtem ko je  zadovoljenost potreb z izgorelostjo negativno povezana.  

Naloga je prispevek k znanosti, saj do sedaj tovrstne raziskave na področju javne uprave v 

Sloveniji še ni bilo. 

Menim, da je potrebno s tovrstnimi raziskavami nadaljevati tako v javni upravi kot v 

gospodarstvu in na podlagi pridobljenih rezultatov pravočasno ukrepati.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik sindrom adrenalne izgorelosti (Vprašalnik SAI) 

Priloga 2: Vprašalnik zadovoljenosti potreb (Vprašalnik ZP) 

Priloga 3: Vprašalnik storilnostno pogojene samopodobe (Vprašalnik SPS) 

Priloga 4: Tabele iz analize vprašalnikov 

Priloga 5: Rezultati statistične analize s programom SPSS 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK SINDROM ADRENALNE IZGORELOSTI (VPRAŠALNIK SAI) 

Navodilo za izpolnjevanje:  

Vsako trditev pazljivo preberite. Sprašujemo vas po vašem POČUTJU v ZADNJIH 12 

MESECIH. Za vsako trditev lahko izberete ENEGA ALI DVA ODGOVORA.  

Najprej izbirajte med odgovori 1, 2 ali 3. Če ste izbrali odgovor 1,  

NE NADALJUJETE z odgovarjanjem. Če ste izbrali odgovor 2 ALI 3, potem izbirate še 

med odgovori 4, 5 ali 6. 

Najprej izberite med odgovori: 

1 – se mi ne dogaja ali zelo redko 

2 – dogaja se mi, kar pomnim 

3 – dogaja se mi šele v zadnjih 12 mesecih, prej se ni dogajalo 

 

Če ste izbrali odgovor 2 ali 3, izberite še: 

4 – se stopnjuje v zadnjih 12 mesecih 

5 – se močno stopnjuje v zadnjih 12 mesecih 

6 – se zmanjšuje ali je izginilo 

 

Primer: 1 

 1 2 3 4 5 6 

Po vsakem telesnem naporu me bolijo mišice in sklepi.       

Primer: 2 

 1 2 3 4 5 6 

Po vsakem telesnem naporu me bolijo mišice in sklepi.       

Primer: 3 

 1 2 3 4 5 6 

Po vsakem telesnem naporu me bolijo mišice in sklepi.       

Spol: M Ţ   Starost:  



Priloga 1 

 

Stopnja izobrazbe:  IV V VI VII več 

Poklic, ki ga opravljate: _____________________________________________________ 

Delovno mesto:  

1. nezaposlen 2. zaposlen 3. sam. zaposlitev 4. management 

 

Najprej izberite med odgovori: 

1 – se mi ne dogaja ali zelo redko 

2 – dogaja se mi, kar pomnim 

3 – dogaja se mi je šele v zadnjih 12 mesecih, prej se ni dogajalo 

Če ste izbrali odgovor 2 ali 3, izberite še: 

4 – se stopnjuje v zadnjih 12 mesecih 

5 – se močno stopnjuje v zadnjih 12 mesecih 

6 – se zmanjšuje ali je izginilo 

 

 SAI – F 1 2 3 4 5 6 

1. Imam hude mišične krče.        

2. Ob najmanjšem naporu se neustavljivo znojim.        

3. Zbujam se s povišanim pulzom.        

4. Ko leţem v posteljo, zaradi bolečin in napetosti pogosto ne morem 

zaspati. 

      

5. Imunski sistem je slabši – imam pogoste glivične, virusne ali 

bakterijske okuţbe.  

      

6. Zgubljam menstruacijo, povsem ali občasno.        

7. Ne prenesem glasbe z močnimi in hitrimi ritmi.        

8. Po vsem telesu me obliva srh ali vročina.        

9. Skoraj vsako jutro se zbudim z bolečinami v hrbtenici.        

10. Stanje in čakanje doţivljam kot velik telesni napor.       

11. Brez posebnega razloga mi srce močno tolče v prsih.        

12. Imam moten ritem spanja: ne morem spati ali pa potrebujem zelo veliko 

spanja.  

      

13. Boli me ţelodec, imam črevesne krče, imam zapeke ali driske .        

14. Ne najdem ustreznega poloţaja, da bi razbremenil/a telo.       

15. Po najmanjšem telesnem naporu me bolijo mišice in sklepi.        

16. Po večjem obroku se me loti nepremagljiva utrujenost.       

17. Tako sem brez moči, da ne morem niti vstati iz postelje.        

18. Doţivljam nenadne, popolne padce telesne in psihične energije (v 

trenutku ne morem ničesar več). 
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 SAI – F 1 2 3 4 5 6 

19. Teţa se mi je opazno spremenila navzgor ali navzdol.        

20. Imam teţave z erekcijo ali ne občutim zadovoljstva v spolnosti.        

21. Moti me dnevna svetloba.        

22. Imam občutek notranjega hladu, čez dan se nikakor ne morem dovolj 

ogreti.  

      

23. Pogosto me boli glava.        

24. Zbujam se enako utrujen/a kot sem bil/a pred spanjem.        

25. Četudi čutim potrebo, ne zmorem vstati, da bi šel/šla ponoči na vodo.        

26. Doţivljam hude hipertenzijske krize (močno povečan krvni tlak).        

27. Kar naprej samo spim in dremam.        

28. Nimam jutranjih erekcij.        

29. Pojavljajo se mi alergije, dermatitisi ali luskavica.        

30. Imam občutek, da mi bo »iztrgalo« pleksus.        

31. Po vsem telesu občutim mravljinčenje, kot da mi gomazi pod koţo.        

32. Prebujam se z otrdelimi, bolečimi mišicami, vstajanje mi povzroča 

bolečino. (bil-a sem brez telesnih obremenitev pred tem). 

      

33. Ne počutim se čilega/o.        

34. Počutim se teţkega, kot da bi bil pokrit z svinčeno odejo, kar se čez dan 

stopnjuje.  

      

35. Krvni tlak mi zelo močno niha.        

36. Spanje je plitko in najmanjši hrup me prebudi.        

37. Prebujam se z zatečenimi prsti in/ ali sklepi, telo se zdi polno vode.       

38. Potrebujem tišino.        

39. Čutim močno potrebo po lebdenju v topli vodi.        

40. Doţivljam panične napade.        

41. Tišči me v prsih, kot da mi prsni koš stiska obroč.       

42. Ne znam vzpostavljati in ohranjati psihičnega in telesnega ravnovesja.       

43. Telo mi je tuje in v breme.        

44. Bolečine ne doţivljam kot opozorilo telesa, ampak kot oviro, ki jo je 

treba odstraniti.  

      

45. Izgubljam mišično moč.        

 

 SAI -E 1 2 3 4 5 6 

1. Ljudje me hitro spravijo v bes.        

2. Počutim se, kot da sem prevarant/ka, če pripovedujem o svoji 

utrujenosti in teţavah.  

      

3. Bojim se konfliktov.        

4. Čustveni pritiski me močno ogroţajo in jezijo.        

5. Če ne obvladujem ţivljenja, se mi zdi, kot da nisem jaz.        

6. Spoštujem se tudi takrat, ko zmorem precej manj kot običajno.        

7. Razočaran/a sem, če za svoje delo in rezultate dela ne dobivam 

ustreznih priznanj.  
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 SAI -E 1 2 3 4 5 6 

8. Delo mi ne nudi nikakršnega zadovoljstva.        

9. Stiki s prijatelji in druţinskimi člani so mi odveč.        

10. Čutim se odgovornega/no za vse.       

11. Počutim se negotovega/vo, če nimam nadzora nad vsem.       

12. Čutim, da nisem neodvisen/na in samostojen/na.        

13. Čutim, da ne morem dati ničesar.        

14. Utrujen/a sem od utrujenosti.        

15. Sem brez volje.        

16. Počutim se, kot da to ni moje ţivljenje.        

17. Močno sem depresiven/na.        

18. Sem nepotrpeţljiv/a, ţe najmanjšo oviro ali nasprotovanje čutim kot 

provokacijo.  

      

19. Čutim močno jezo.        

20. Mislim, da bi ljudje okrog mene morali videti, kaj vse naredim zanje.        

21. Čutim se nekoristnega/no in odvečnega/no.        

22. Čutim se krivega/vo, če ne zmorem več vsega.        

23. Kljub zmanjšanim delovnim zmoţnostim zaupam v svoje sposobnosti.       

24. Jaz moram, tudi če drugi ne zmorejo.        

25. Bojim se, da bi prizadela/a druge ljudi.       

26. Ţe misel na kakršenkoli, celo najmanjši napor, me spravlja v stisko.        

27. Stresem se ob vsakem zvoncu ali telefonu, saj od vsakega človeka 

pričakujem nove zahteve.  

      

28. Počutim se kot preobremenjena električna centrala.        

29. Ţelim pobegniti iz svojega okolja       

30. Ravnodušen/na sem do drugih.        

31. Počutim se nemočnega/no.        

32. Nič me ne navdušuje.        

33. Počutim se, kot da sem izgubil/a dolgo in naporno borbo.        

34. Moje najmočnejše čustvo je ţalost.        

35. Čutim napetost in razdraţljivost, ki jo nikakor ne zmorem pomiriti.        

36. Doţivljam napade besa.        

37. Počutim se odtujenega/no od ljudi.        

38. Ne prenašam nikakršne grobosti do sebe in do drugih.        

39. Jezen/a sem nase, če zmorem manj kot prej.        

40. Ne zaupam več v svoje sposobnosti.        

41. Ves čas tečem tekmo sam/a s sabo.        

42. Delo me dolgočasi.        

43. Čutim odpor do dela.        

44. Ne prenašam druţabnih dogodkov.        

45. Čutim, da neprestano dajem.        

46. Počutim se kot na drvečem vlaku, iz katerega ne morem izskočiti.        

47. Skoraj ničesar me ni strah.        
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 SAI -E 1 2 3 4 5 6 

48. Čutim, da ne zmorem več.        

49. V mojem ţivljenju ni ničesar, na kar bi lahko z gotovostjo računal/a.        

50. Vse me dolgočasi.        

51. Pogosto jočem.        

52. Če stvari ne gredo po moje, sem hitro frustriran/a.        

53. Svojih čustev ne morem nadzorovati.        

54. Čutim se osamljenega/no navzlic številnim ljudem okrog mene.        

55. Ne prenesem stika z ljudmi, ki se ne znajo vţiveti v moje stanje.        

56. Razočaran/a sem nad sabo, če ne zmorem vsega.        

57. Če ne zmorem vsega, izgubljam zaupanje vase.        

58. Čutim odpor do ljudi, ki me ne spoštujejo, ko ne morem delati.        

59. Utrujenost mi stopnjuje zavzetost za delo.       

60. Nisem zavzet za delo.        

61. Čutim odpor do bliţnjih ljudi in ţelim prekiniti odnos z njimi.       

62. Moram spremeniti svoje ţivljenje, ker se počutim ujetega/to.        

63. Čeprav se čutim ujetega v način ţivljenja in dela, ki me izčrpava, nimam 

moči, da bi ga spremenil/a.  

      

64. Sem izpraznjen/a, otopel/a, brez ţivljenja, brez čustev.        

65. Čeprav ţelim, ne zmorem reči ne.        

66. Ne počutim se varnega/no.        

67. Do vsega čutim odpor.        

68. Počutim se zelo ciničnega/no.        

69. Pomislil/a sem na to, da bi naredil/a samomor, če svojega ţivljenja ne 

morem drţati v svojih rokah.  

      

70. Teţko se sprostim.        

71. Ţe majhne spremembe pri delu ali v ţivljenju me spravljajo v stisko.        

72. Za vse, kar gre narobe, se čutim krivega/vo.       

73. Razočaran/a sem nad ljudmi iz svoje okolice.        

74. Čutim se skrajno ranljivega/vo, brez kakršnekoli obrambe.        

75. Strah me je, da bom razočaral/a ljudi in ostal/a sam/a, če ne zmorem 

vsega.  

      

76. Jezen/na sem na tiste, ki pričakujejo, da bom naredil/a vse, tudi ko tega 

ne zmorem.  

      

77. Čutim jezo in krivdo, ker me delo ne veseli.        

78. Razočaran/a sem nad svojim delom.        

79. Stiki z druţinskimi člani so mi naporni.        

80. Ljudje okrog mene me ves čas potrebujejo.        

81. Imam občutek, da ne napredujem.        

82. Ţelim si, da bi bilo vsega konec.       

83. Nove zahteve ali pričakovanja drugih me spravljajo v stisko in sproţijo 

občutek nemoči.  

      

84. Oprem se lahko le nase.        

85. Vseeno mi je, kaj bo z menoj.        
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 SAI -E 1 2 3 4 5 6 

86.  Počutim se zlorabljenega/o.       

87. Ničesar ni, kar je dajalo smisel mojemu ţivljenju.        

88. Nič me ne zanima ali motivira.       

89. Pomislil/a sem na samomor.       

90. Ponosen/na sem, da imam tako malo potreb.       

91. Delo je edina stvar, ki mi daje občutek varnosti.        

92. Če ne delam, se počutim nekoristnega/no.        

93. Dobro opravljeno delo mi ne daje zadovoljstva.        

94. Kritika rezultatov mojega dela me jezi.        

 

 SAI – V 1 2 3 4 5 6 

1. Ne morem sedeti pri miru, begam po prostoru.       

2. V sluţbo prihajam pred drugimi, da se v tišini pripravim na delovni 

dan.  

      

3.  Delam več, vendar sem manj učinkovit/a.        

4. Iz najrazličnejših razlogov izostajam z dela.        

5. Socialne stike na delovnem mestu omejim na čas premorov.        

6. Izogibam se prijateljev, z mnogimi sem pretrgal/a stik.        

7. Poudarjam svoje doseţke.        

8. Domov hodim samo še spat.        

9. Dogajajo se mi nesreče.        

10. Dokler še lahko stojim na nogah, se izogibam počitku.        

11. Spolnost uporabljam za sprostitev, pogosto menjavam partnerje.        

12. Dogaja se mi, da zadremam v kinu ali gledališču, čeprav prestava ni 

dolgočasna.  

      

13. Čakam na vikende ali praznike, da se lahko malo umaknem od vsega.        

14. Vse delo opravljam mehanično.       

15. Čeprav potrebujem pomoč, ne zaprosim zanjo ali jo celo odklanjam.        

16. Z druţinskimi člani imam pogoste konflikte.        

17. Odgovarjam le na telefonske klice nekaterih ljudi.        

18. Sem prezirljiv/a in ciničen/na, v pogovorih dajem cinične pripombe.        

19. Iz stanovanja grem samo, kadar je nujno.        

20. Neprestano odlagam zadovoljevanje svojih potreb ali ţelja.        

21. Po prihodu iz sluţbe začnem delati doma.        

22. Posegam po zdravilih, ki vplivajo na razpoloţenje in počutje.        

23. Izogibam se odločanju.        

24. Popoldne ohranjam budnost s kofeinskimi napitki.        

25. Vse več in več delam.        

26. Kljub utrujenosti prevzemam naloge, ki jim ostali niso kos.       

27. Naprezam se da bi čim hitreje končal/a z delom.        

28. Ne morem delati.        
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 SAI – V 1 2 3 4 5 6 

29. Pogosto izklapljam telefon in/ali radio, televizijo.        

30. Dogaja se, da dremam na stolu, ker sem preutrujen/a, da bi odšel/la v 

posteljo.  

      

31. Z večino ljudi sem pretrgal/a stike.        

32. Jutranje spanje mi je pomembnejše od zajtrka.       

33. Nakupovanje mi je odveč.        

34. Posegam po alkoholu, najraje po ţganih pijačah.        

35. Sprejmem odločitve, ki vnaprej ne zagotavljajo varnosti.       

36. Počitek si dovolim samo takrat, ko kdo prevzame vsaj del mojih 

obveznosti.  

      

37. Samo počivam, ker drugega ne zmorem.        

38. Teţko mi je govoriti, zato stvari raje naredim.        

39. Izstopil-a sem iz nekaterih delovnih in osebnih obveznosti, ker jih ne 

zmorem.  

      

40. Tudi najenostavnejša opravila so mi zelo teţka ali celo nemogoča.        

41. Do ljudi sem grob/a, okruten/na.        

42. Potrebujem samoto.        

43. Zamenjal/a sem številko mobilnega telefona in novo sporoči/la le nekaj 

najbliţjim ljudem. 

      

44. Ne počenjam stvari, ki so namenjene le zabavi ali uţitku.        

45. Jutranje oblačenje in urejanje mi je naporno in odveč.        

46. Odločanje me spravlja v stisko, zato ga prepuščam drugim ljudem.        

47. Budilko nastavim vsaj uro pred vstajanjem.       

48. Pogosto v skrbeh pogledujem na uro, koliko noči je še ostalo.        

49. Zamujam.        

50. Ne dajem pobud.       

51. Izogibam se ljudi, ki mi pravijo, da ne izgledam dobro.        

52. Izogibam se sodelavcev.        

53. Laţje komuniciram z neznanimi kot z znanimi ljudmi.        

54. Potrebujem dopust, a si ne znam vzeti časa zanj.       

55. Ne borim se za svoje potrebe.        

56. Zahtevam, da drugi upoštevajo moje potrebe.        

57. Ne čutim potrebe po spolnosti, izogibam se je.        

58. Urejam stvari za primer, da bi naredil/a samomor.        

59. Svoje potrebe načrtno zmanjšujem.       

60. Kadar zbolim (se poškodujem), ne vzamem bolniških dopustov, ali pa 

delam med njimi. 

      

61. Brez pomisleka posegam po najodgovornejših in najobseţnejših 

delovnih nalogah.  

      

 

 SAI -K 1 2 3 4 5 6 

1. Vem, kaj bi bilo treba narediti, a nimam energije za ukrepanje.       
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 SAI -K 1 2 3 4 5 6 

2. Hrup me popolnoma dekoncentrira.        

3. V meni ni sledu igrivosti.        

4. Brez zunanjega vzroka se mi pretrga miselni tok in »izgubim rdečo 

nit«.  

      

5. Pozabljiv/a sem.        

6. Ne vem, kaj je bolj in kaj je manj pomembno.        

7. Močno sem spremenil/a pogled na moje ţivljenje in odnose z ljudmi.        

8. Posvečam se samo konkretnim opravilom.        

9. Telefonski klici med delom me popolnoma iztirijo in s teţavo 

nadaljujem z začetim delom.  

      

10. Nimam smisla za humor.        

11. Ko končno sedem, nastopi duševna otopelost.        

12. Z lahkoto neposredno uvidim svari, ne da bi se moral/a naprezati.       

13. Sprašujem se, kdo sem in kaj hočem.        

14. Moje vrednote so se močno spremenile.        

15. Začenjam več stvari hkrati, ki jih ne dokončam.        

16. Ne zmorem improvizirati.        

17. Ne morem se zbrati za kakršnokoli delo.        

18. Nimam novih idej.        

19. Izgubil sem občutek za čas, tedni in meseci beţijo mimo mene.        

20. Pozabljam tudi pomembne obveznosti.        

21. Ne opazim, da me nekdo skuša prevarati oziroma, da mi nekdo laţe.        

22. Zavedam se svoje vrednosti in doseţkov.        

23. Svoje potrebe in ţelje sem postavil/a na prvo mesto.       

24. Ne morem se drţati načrtov.       

25. Moje delovne sposobnosti so manjše vsaj za polovico.       

26. Ne morem slediti pripovedovanju drugega, čeprav me zanima.       

27. Ne spominjam se sanj.       

28. Iščem besede.        

29. Za cele dneve, tedne ali mesece se moram zelo potruditi, da bi se 

spomnil/a, kaj sem počel/a.  

      

30. Slutim manipulacijo, a se ji ne morem upreti.        

31. Sem prezirljiv/a in ciničen/na.        

32. Ob prebujanju so mi misli usmerjene samo v delo.        

33. Nimam energije, da bi začel/a z novimi projekti.        

34. Ne morem brati oziroma nenadoma ne razumem, kaj berem.        

35. Ne sanjarim.        

36. Misli mi begajo, teţko jih urejam.        

37. Ne najdem stvari, ne vem, kam se jih odloţil/a.        

38. Teţko se odločam.        

39. Ne vem, kaj zares zmorem.        

40. Potrebe drugih so mi pomembnejše od mojih.       
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 SAI -K 1 2 3 4 5 6 

41. Opravljeno delo mi je pomembnejše od dopusta.       

42. Ne dovolim si, da bi me občutek utrujenosti oviral pri delu .        

43. Delo se mi zdi najpomembnejše.       

44. Ko se zaţenem v delo, bi lahko delal v nedogled       

45. Spanje se mi zdi izguba časa.       

46. 
Ko prekinem svoj delovni tempo, se počutim izčrpanega/no in 

zmedenega/no.  

      

Hvala za sodelovanje! 





Priloga 2 

 

VPRAŠALNIK ZADOVOLJENOSTI POTREB (VPRAŠALNIK ZP) 

Prosimo, da ocenite, v kolikšni meri so zadovoljene vaše potrebe. 

 

  1 – niso 2 – slabo 3 – srednje 4 – preteţno 5 – povsem 

1 Materialne potrebe      

2 Telesne potrebe      

3 Potreba po varnosti      

4 Čustvene potrebe      

5 Socialne potrebe      

6 Potreba po spoštovanju      

7 Intelektualne potrebe      

8 Potreba po osebni rasti      

 

 





Priloga 3 

 

VPRAŠALNIK STORILNOSTNO POGOJENE SAMOPODOBE (VPRAŠALNIK SPS) 

Spodaj so štiri izjave. Vaša naloga je, da pri vsakem stavku s pomočjo 5-stopenjske lestvice 

označite, v kolikšni meri drţi za vas. 

1 − povsem ne drži 

2 − delno ne drži  

3 − niti drži niti ne drži  

4 − pretežno drži 

5 − povsem drži 

  1 2 3 4 5 

1 Zdi se mi, da včasih skušam svojo vrednost dokazovati skozi sposobnost.       

2 Moje samozaupanje je vse preveč odvisno od trenutnih doseţkov.       

3 Od časa do časa se počutim manjvrednega/o, če nisem najboljši/a.       

4 Včasih sem zadovoljen/na samo, kadar je moj doseţek izjemen.      

 





Priloga 4 

 

TABELE IZ ANALIZE VPRAŠALNIKOV 

 

Tabela 1: Podatki o spolu za vzorec in populacijo 

spol vzorec  %  populacija % 

moški 34  28  1501 32,5 

ţenski 85  72  3121 67,5 

 

Tabela 2: Podatki o starosti za vzorec in populacijo 

razvrstitev v 

razrede 
vzorec % populacija % 

do 20 let 

od 20 do 30 let 

od 30 do 40 let 

od 40 do 50 let 

od 50 do 60 let 

nad 60 let 

5 

34 

33 

35 

8 

4 

4 

28 

28 

29 

7 

3 

9 

1321 

1738 

1498 

56 

0 

2 

28 

38 

32 

12 

0 

 

Tabela 3: Podatki o izobrazbi za vzorec in populacijo  

izobrazba vzorec % populacija % 

4.stopnja 

5.stopnja 

6.stopnja 

7.stopnja 

več kot 7.stopnja 

3 

13 

44 

50 

6 

3 

11 

38 

43 

5 

206 

1028 

588 

2449 

164 

4.5 

22 

13 

53 

3.5 

 

Tabela 4: Podatki o delovnem mestu za vzorec in populacijo  

delovno mesto vzorec % populacija % 

referent 

svetovalec 

manager 

65 

43 

12 

54 

36 

10 

1828 

1821 

909 

40 

39 

19 

 

 

 

 





Priloga 5 

 

REZULTATI STATISTIČNE ANALIZE S PROGRAMOM SPSS 

Tabela 1: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti distribucije 

  K-S test p 

sindrom izgorelosti      0,27  0,00 

storilnostno pogojena samopodoba 0,10  0,00 

 

Razporeditve podatkov statistično pomembno odstopajo od normalne. 

Tabela 2: Primerjava oseb brez znakov izgorelosti in z znaki izgorelosti z nadpovprečno 

in podpovprečno storilnostno pogojeno samopodobo  

vzorec 
znaki 

izgorelosti 

 nadpovprečna – podpovprečna SPS 

 
podpovprečna 

STSMP 

nadpovprečna 

STSMP 
skupaj 

splošni 

brez znakov 

izgorelosti 

f 620 83 703 

 % znotraj znaki 

izgorelosti 
88,2 % 11,8 % 100,0 % 

skupni % 33,4 % 4,5 % 37,9 % 

z znaki 

izgorelosti 

f 396 757 1153 

 % znotraj znaki 

izgorelosti 
34,3 % 65,7 % 100,0 % 

skupni % 21,3 % 40,8 % 62,1 % 

skupaj 

f 1016 840 1856 

 % znotraj znaki 

izgorelosti 
54,7 % 45,3 % 100,0 % 

 % skupaj 54,7 % 45,3 % 100,0 % 

uprava 

Brez znakov 

izgorelosti 

f 31 46 77 

 % znotraj znaki 

izgorelosti 
40,3 % 59,7 % 100,0 % 

skupni % 25,8 % 38,3 % 64,2 % 

Z znaki 

izgorelosti 

f 5 38 43 

 % znotraj znaki 

izgorelosti 
11,6 % 88,4 % 100,0 % 

skupni % 4,2 % 31,7 % 35,8 % 

skupaj 

f 36 84 120 

 % znotraj znaki 

izgorelosti 
30,0 % 70,0 % 100,0 % 

 % skupaj 30,0 % 70,0 % 100,0 % 

 



Priloga 5 

 

Tabela 3: χ
2
 test za primerjavo splošne populacije in zaposlenih v upravi glede na 

tiste z znaki izgorelosti in tiste brez znakov izgorelosti 

χ
2
 df p 

32,61 1 0,00 

 


