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III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi so predstavljena teoretična izhodišča s področja izgorelosti na delovnem 

mestu. Opredeljen je življenjski slog ter elementi zdravega življenjskega sloga: prehrana, 

zdravstveno stanje, športna aktivnost in uživanje alkohola, zdravil, drog in tobaka, 

predstavljene pa so tudi že opravljene raziskave na omenjenih področjih. Ugotovitve 

empiričnega dela kažejo na to, da na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih 

šolah statistično značilno vplivata športna dejavnost in zdravstveno stanje. Spol, 

prehranjevalne navade, velikost vzgojno-izobraževalnega zavoda ter razmerje med 

pedagoškim in managerskim delom nimajo statistično značilnega vpliva na izgorelost.  

Ključne besede: delo, zaposlitev, delovno mesto, izgorelost, ravnatelji, življenjski slog, 

prehranjevalne navade, športna aktivnost, zdravstveno stanje. 

 

 

SUMMARY 

This Master thesis presents the theoretical frameworks in the field of burnout at workplace. 

Lifestyle and elements of a healthy lifestyle have been defined: nutrition, health condition, 

sports activity and the consumption of alcohol, drugs, medicines and tobacco. The thesis 

presents studies already carried out in these areas. The findings of empirical work suggest that 

sports activity and the state of health present a significant influence on burnout of head 

teachers in kindergartens, primary and secondary schools. On the other hand, gender, eating 

habits, the size of educational instituition and the relationship between teaching and 

managerial work do not represent a statistically significant effect on burnout.  

Keywords: burmout at workplace, head teacher, lifestyle, eating habits, sports, state of health. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Današnja družba je usmerjena bolj v rezultate dela kot v posameznike. Zaposleni ostanejo 

ujeti med pritiski na delovnem mestu ter privatnim življenjem. Delodajalci premalo 

spremljajo, spodbujajo, nagrajujejo zaposlene, kar pripomore k višji stopnji stresa. Hiter 

tempo in pomanjkanje časa nam preprečujeta razmišljanje o sebi. Ljudje so odvisni od dela, 

denarja in razvad.  

Kakovost življenja se zmanjšuje, saj je kakovost medsebojnih odnosov čedalje šibkejša, ljudje 

pa so vedno bolj odtujeni sebi in drugim. Tak način življenja načenja njihovo osebnost, zlasti 

duhovno področje. Zmanjša se sposobnost doživljanja, stika s samim sabo, vrednotenja in 

iskanja smisla. Sčasoma pride do neravnotežja med posameznikom in okoljem, kar privede do 

izgorelosti (Ščuka 2008a). 

Ščuka (2009a) kot konkretne znake izgorelosti navaja malodušnost in brezbrižnost, površnost, 

pozabljivost, zmanjšano delovno storilnost, prepirljivost, odpor do dela in sodelavcev, 

razdiralen odnos do nadrejenih, sumničavost, odtujitev, zavračanje pomoči, slabo počutje, 

bolečine v mišicah, nespečnost, utrujenost, nagnjenost k zlorabi hrane, alkohola ali 

pomirjeval, spolno hladnost, povišan krvni pritisk, krvni sladkor, maščobe, holesterol, težave 

na ožilju, srcu in pljučih, zmanjšano imunost in psihosomatske motnje, ki prerasejo v nevarna 

obolenja.  

Študije opozarjajo, da managerji spadajo v eno izmed tistih skupin, ki so ogrožene z vidika 

stresa in izgorelosti. Na stres in izgorelost vplivajo izzivi sodobnega poslovnega okolja, 

zaostrena tekmovalnost, pomanjkanje časa, nenadzorljivi dejavniki, tehnološki in 

informacijski razvoj. Med vzroke štejejo tudi konfliktne zahteve različnih skupin deležnikov 

do negotovosti, ki se jim v zadnjem času pridružujeta pešanje globalne ekonomije in splošni 

dvig cen (Musek Lešnik 2009). Bilban (2009) meni tudi, da so še posebej izpostavljena 

vodilna delovna mesta.  

Pogosto se pri osebah na managerskih položajih dogaja, da ne preverjajo lastnega 

življenjskega sloga in si ne vzamejo dovolj prostega časa zase. Skrb za človekovo zdravje je v 

današnji družbi porazdeljena med posameznika, organizacijo in državo. Žal pa zaradi visokih 

stroškov dela ter raznih ukrepov organizacije na področju zdravja zaposlenih skrbijo 

večinoma samo za tisto, kar je zapisano v skladu z zakonom za Varstvo pri delu ter v 

kolektivni pogodbi. Ostalo je odvisno od posameznega vodje. Današnji hiter tempo nam 

namreč onemogoča primerno prehranjevanje, ukvarjanje s telesno aktivnostjo.  

Življenjski slog je način življenja vsakega posameznika in je ključni dejavnik za pojav 

izgorelosti (Ščuka 2009a). Zdrav življenjski slog obsega uravnoteženo, zdravo prehrano, 
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neodvisnost mehkih in trdih drog, omejitev soli ter uživanje alkoholnih pijač. Zelo pomembna 

je redna telesna aktivnost, ki neposredno vpliva na osebe s povečano čezmerno telesno težo. 

Gibanje je ena izmed metod, ki zelo učinkovito vplivajo na naše počutje, saj ima pomembno 

vlogo pri preprečevanju  razvoja marsikatere bolezni in zmanjševanju morebitnih 

zdravstvenih težav. Športna aktivnost krepi in vzdržuje duševno zdravje in prispeva k višji 

samopodobi in samovrednotenju (Karpljuk idr. 2009). 

Bilban (2009) svetuje, da je ena izmed poti izogibanja izgorelosti opredelitev svojih ciljev, ki 

temeljijo na realnih osnovah. Potrebno je povečati pozornost lastnemu zdravju, kar vključuje 

tako prehranjevalne in pivske navade, kot tudi zdravo telesno aktivnost. Eden izmed ukrepov 

preprečevanja izgorelosti je tudi preživljanje vsaj nekaj časa brez vnaprej določenih opravil, 

rezerviranje časa za sprostitev, osvežitev starih prijateljstev in vzpostavitev novih ter 

prenehanje zadrževanja svojih frustracij in jeze v sebi (Bilban 2009). 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na izgorelost pri ravnateljih ter vpliv življenjskega 

sloga na le-to. Ravnateljstvo je zagotovo eden od poklicev, v katerih se zaradi odgovornosti 

samega delovnega mesta ter ostalih dejavnikov lahko pričakuje visoko stopnjo psihičnega 

stresa. Med stresne situacije štejejo kontakti z velikim številom oseb različnih profilov, stalni 

problemi v komunikaciji z osebami različnih mnenj in interesov, veliko število učencev, 

obremenjenost učiteljev z neustreznimi pogoji dela (Davies 2007, po Krespi, Kvesić in Zenić 

2009). Med različne potencialne stresne dejavnike štejemo tudi velikost šole, ki korelira z 

odgovornostjo, količino dela v šoli in zunaj nje ter z drugimi dejavniki, ki vplivajo na 

doživljanje stresa (Halas 2006). 

Delo ravnatelja pogosto obsega več nepredvidljivih dogodkov, ki so eden izmed poglavitnih 

vzrokov stresa. Najbolj uporabljene strategije spoprijemanja s stresom, ki se jih uporablja v 

šoli, so, na primer, obdržanje realistične perspektive, pozitivno mišljenje, dobri programi, 

namenjeni telesnemu zdravju, ter vključevanje v aktivnosti, ki spodbujajo intelektualni, 

socialni in duhovni razvoj (Allison 1997).   

Manager na področju izobraževanja je namreč organizator, usmerjevalec in nadzornik 

razpoložljivih virov. Obenem pa je seveda tudi sam razpoložljiv vir za organizacijo. Naša 

naloga je nadzirati izrabo lastnega časa, spopadanje s stresom, usmerjanje naših lastnih 

prizadevanj in razvijanje svojih sposobnosti (Everard in Morris 1996).  

Poraja pa se nam vprašanje, kaj dejansko pomeni prava revščina v današnjem času? Strinjam 

se z zapisom avtorja Strela: »Revščina je, da nismo zdravi, imamo nizko telesno zmogljivost, 

nimamo aktivnega življenja, ne moremo z lahkoto izpolniti obveznosti v službi« (Strel 2011, 

22). 
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1.2 Namen, cilji in temeljne teze magistrske naloge 

1.2.1 Namen 

Osrednji namen magistrske naloge je raziskati izgorelost na delovnem mestu managerjev 

vzgojno-izobraževalnih zavodov ter ugotoviti vpliv življenjskega sloga na le-to, in sicer pri 

ravnateljih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Namen raziskave je bil pridobiti rezultate, ki bi 

lahko imeli praktično vrednost za preprečevanje izgorelosti pri ravnateljih. Pridobljena 

spoznanja bo mogoče uporabiti tudi v praksi. 

1.2.2 Cilji raziskave 

Cilji magistrske naloge so: 

- preučiti domačo in tujo strokovno in znanstveno literaturo na področju izgorelosti ter 

življenjskega sloga pri managerjih na splošno ter na področju šolstva; 

- ugotoviti, ali ravnatelji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah kažejo znake izgorelosti; 

- ugotoviti, kakšen življenjski slog imajo ravnatelji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah; 

- ugotoviti, kako velikost šole vpliva na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in 

srednjih šolah;  

- ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike med spoloma pri doživljanju 

izgorelosti; 

- ugotoviti, ali razmerje med pedagoškim in managerskim delom vpliva na izgorelost pri 

ravnateljih vrtcev, osnovnih in srednjih šol; 

- ugotoviti, v kolikšni meri vplivajo športna dejavnost, prehranjevalne navade in 

zdravstveno stanje (elementi življenjskega sloga) na izgorelost ravnateljev v vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah; 

- ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med ravnatelji vrtcev, osnovnih in 

srednjih šol; 

- analizirati in interpretirati rezultate. 

1.2.3 Hipoteze 

Hipoteze so bile oblikovane na osnovi pregledane literature, na podlagi ugotovitev avtorjev, 

ki bodo vir za teoretični del naloge. V magistrski nalogi smo si zastavili naslednje temeljne 

hipoteze: 

Hipoteza 1: Elementi življenjskega sloga (športna dejavnost, prehranjevalne navade in 

zdravstveno stanje) statistično značilno vplivajo na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih 

in srednjih šolah.  

Hipoteza 2: Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma pri doživljanju izgorelosti. 
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Hipoteza 3: Obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med ravnatelji 

vrtcev in ravnatelji osnovnih in srednjih šol. 

Hipoteza 4: Velikost šole statistično značilno vpliva na izgorelost ravnateljev v vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah.  

Hipoteza 5: Razmerje med pedagoškim in managerskim delom ravnatelja statistično značilno 

vpliva na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.  

Podatke za preverjanje hipotez smo pridobili z metodo anketiranja. Rezultati anketnih 

vprašalnikov so bili obdelani s pomočjo programskega paketa SPSS 19.0.  

1.2.4 Opredelitev metod dela 

V teoretičnem delu smo uporabili metodo kompilacije. Literatura, ki smo jo preučili, je v več 

jezikih (slovenski, hrvaški, angleški). Pri raziskovalnem delu smo uporabili metodo zbiranja 

podatkov z lastno izdelanim spletnim anketnim vprašalnikom. S pomočjo statističnega paketa 

SPSS 19.0 smo z verodostojnimi statističnimi metodami obdelali pridobljene podatke. V 

skladu s hipotezami, problemom, zastavljenimi cilji smo uporabili naslednje metode: 

- deskriptivna (opisna) statistika (frekvence, odstotki, povprečja, standardni odklon …),  

- inferenčna statistika (Regresijska analiza ter ANOVA – analiza variance).  

Glede na analizo podatkov smo z metodo komparacije opravili zaključni del magistrske 

naloge v obliki sklepa.  

1.3 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke: 

- Predpostavljali smo, da večina ravnateljev kaže znake izgorelosti. 

- Predpostavljali smo, da lahko posplošimo rezultate raziskave na celotno populacijo. 

- Predpostavljali smo, da bodo ravnatelji pripravljeni odgovarjati na zastavljena vprašanja. 

Omejitve:  

- Pri raziskavi smo se omejili na ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 

- Strategije oz. predlogi, kako pristopiti k reševanju izgorevanja na delovnem mestu, se 

prilagodijo glede na vrsto šole, velikost šole in število učencev. 

- Ravnatelji mogoče ne bodo pripravljeni odgovarjati na vsa vprašanja glede zasebnega 

življenja. 

- V raziskavi smo se omejili le na izgorelost na delovnem mestu, življenjski slog ter 

nekatere delovne pogoje anketirancev. 
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2 IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU 

2.1 Opredelitev poklicne izgorelosti 

Menimo, da je potrebno v današnjem času, kjer se telesne in psihične obremenitve 

spreminjajo, posebno pozornost nameniti kvaliteti življenja in duševnemu zdravju ter 

boleznim sodobnega časa. Podrobneje smo se dotaknili tudi najbolj perečega problema – 

izgorelosti na delovnem mestu.  

Izgorelost je ena izmed najpogostejših bolezni sodobnega časa. Mogoče jo je opaziti pri 

posameznikih, ki so občutljivi, kažejo visoko stopnjo empatije, so topli, angažirani v odnosih 

z ljudmi, k ljudem obrnjeni idealisti, ki pa so ob vsem naštetem obenem tudi notranje 

negotovi, anksiozni, pretirano entuziastični in se hitro poistovetijo z drugimi (Bilban 2009). 

Christina Maslach, ena izmed vodilnih raziskovalk izgorelosti, označuje izgorelost kot 

sindrom čustvene izčrpanosti, razosebljenja, zmanjšanja osebnih lastnosti. Izgorevanje je 

poklicni problem. Ni osebnostna okvara ali klinični sindrom (Maslach in Leiter 2002, 34). O 

sindromu izgorelosti se vse več piše in govori. Gre za sindrom telesne, psihične in fizične 

izčrpanosti. Ogroženost narašča s stopnjo izobrazbe in z bolj izpostavljenimi delovnimi mesti 

(Boštjančič 2010, 64). 

Šorl navaja izjavo izgorele osebe: »Nisem več spala, ves čas sem se jokala, nisem bila več 

sposobna razmišljati. Nisem si več želela stikov. Bila sem kot mrtva. Nisem razumela, kaj se 

mi je zgodilo. Tega nisem pričakovala« (2011, 16). 

»Počutil sem se kot petrolejka, ki najmočneje zasveti, preden dokončno ugasne« (Pšeničny 

2005, 1), je navedla avtorica opis občutkov in doživljanje sindroma izgorelosti. 

Izgorelost je biokemična izčrpanost. Nastane takrat, ko se stanje stresa nadaljuje in se 

sčasoma izčrpajo tudi prilagoditveni mehanizmi. Do izčrpanosti pride, ko je telo šest do osem 

tednov v stanju intenzivnega stresa. Med posledice podaljšanega stresa štejemo telesno 

utrujenost in izgubo prožnosti, ki je potrebna za obvladovanje napetih situacij (Youngs 2001, 

13). Izgorelost je predvsem motnja v sporazumevanju s sabo in okoljem. Zaposleni v 

delovnem procesu deluje hkrati telesno, duševno in duhovno (Ščuka 2008a, 53). Izgorelost je 

kot čajnik na močnem ognju, izpraznjena baterija, ki se ne more več napolniti (Senior 2006, 

1). Izgorelost je kot ugasnitev »ognja«. Kaže na to, da je nekoč gorel, a je ugasnil, ker nima 

več zadostnih virov. Izgorelost pojmuje avtorica Katja Steiner Depolli kot podaljšan stres pri 

delu, ko zahteve na delovnem mestu obremenijo ali presežejo posameznikove vire (Steiner 

Depolli 2011, 27). 

Ostali avtorji različno pojmujejo izgorelost: Maslach (Maslach in Leiter 2002, 20–21) meni, 

da je izgorelost sindrom, ki ga spremljajo čustvena izčrpanost, depersonalizacija in zmanjšan 
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občutek osebne izpolnitve. Izgorelost se najpogosteje pojavi takrat, ko je neskladje med 

naravo dela in naravo zaposlenega. Prednost se daje ekonomskim vrednotam, človeške so 

daleč za njimi. Izgorevanje je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje – je razkroj 

človeške duše. Je bolezen, ki se postopoma in neprestano širi. Človeka vleče v vrtinec 

propada, iz katerega se je težko izviti. Izgorevanje ni neznaten problem, temveč pomembno 

merilo temeljne socialne disfunkcije na delovnem mestu. Ne moremo iti mimo tega, saj je 

davek, ki ga terja, previsok.  

Pšeničny je znana psihologinja, ki veliko raziskuje na področju izgorelosti v Sloveniji. Meni, 

da je izgorelost proces samoizčrpavanja, ki nastane zaradi deloholizma. Kot poglaviten vzrok 

za izgorelost navaja neuspešno odzivanje na stres pri delu (Inštitut za razvoj človeških virov 

2006). Izgorelost je posledica daljšega izpostavljanja stresu na delovnem mestu in je značilna 

predvsem za poklice, ki jih označuje obsežno delo z ljudmi. Ščuka (2008a, 50) pa je mnenja, 

da za sindromom izgorelosti oboleva večja skupina ljudi. Poleg delavcev v službah pomoči, 

oseb na zelo izpostavljenih delovnih mestih, ne smemo izpustiti seveda tudi managerjev, 

srednješolcev, študentov in vse več žensk na odgovornih položajih.   

Izgorelost na delovnem mestu ima tri poglavitne razsežnosti: izčrpanost, cinizem in 

neučinkovitost. Poklicna izgorelost je na enem koncu daljice, medtem ko imamo na drugem 

koncu daljice zavzetost za delo (Maslach in Leiter 2002). Običajno izgorevajo preveč 

ambiciozni managerji, ki si zastavljajo previsoke cilje in so prestrogi do sebe in drugih. Tej 

bolezni sodobnega časa pa so podvrženi tudi odtujeni, izpraznjeni vodstveni delavci in pa taki, 

ki so pretirano zagledani v znanost, tehnologijo in delovne postopke (Ščuka 2008b, 22). S 

približevanjem stanju izgorelosti nekdaj zanesljivi in do drugih pozorni ljudje lahko postanejo 

razdražljivi in sumničavi, pogosto občutijo brezup in nemoč, poročajo o kronični utrujenosti, 

glavobolu in različnih psihosomatskih boleznih. Prihaja do izgube notranje motivacije, 

indiferentnosti in malodušnosti. Kažejo predvsem zelo močan odpor do sprememb (Steiner 

Depolli 2011, 28). Ne upirajo se spremembam, a so skeptični pri uvajanju novosti, strah jih je, 

da bodo izgubili, kar imajo. Vrednote (dobri medsebojni odnosi, zaupanje, zdravje …) so 

temelj za ustvarjanje prijaznega delovnega okolja in hkrati povečujejo uspešnost organizacije 

in vsakega posameznika (Posen 2002, povz. po Štamcar 2010). 

Opise različnih avtorjev lahko torej delimo na tri večje skupine (Maslach in Leiter 2002, 23–

37): 

- razkroj povezanosti z delom. Ljudje pričnejo delati z občutkom polne predanosti delu. 

Negativno drsenje proti izgorevanju se začne s stališča moči in uspeha, ne s stališča 

slabosti. Imajo energijo, predanost in učinkovitost, ki se kasneje prelevi v izčrpanost, 

cinizem in neučinkovitost.  

- razkroj čustev. Čustva izvirajo iz stikov s svetom okoli nas in oblikujejo naše odzive 

nanj. So sredstva za prevajanje zunanjih dogodkov v osebne izraze. Naša čustva pogosto 

vodijo naše odzive na dogodek. Čustva, ki spremljajo izgorelost, so: frustracije, jeza, 
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sovražnost, strah, tesnoba. Izražanje negativnih čustev uničuje družbene odnose in 

spodbudi negativne in razdiralne odzive. Čustva so ključ do razumevanja, da izgorevanje 

izvira iz stanja neusklajenosti med delavcem in njegovim delovnim mestom.  

- težava usklajevanja med človekom in delom. Avtorica Maslach se strinja, da ljudje 

razumejo izgorevanje kot osebni problem in da imajo delno vlogo v preprečevanju in 

lajšanju izgorevanja. Ne strinja pa se, da so izključno ljudje odgovorni za njegov pojav in 

rešitev. Korenine izgorevanja segajo namreč veliko globlje od posameznika v delovno 

okolje. Ta sindrom ni posledica prirojene nagnjenosti k čemernosti, depresivne osebnosti 

ali splošne slabosti. Ne povzroča ga napaka v značaju ali pomanjkanje ambicioznosti.  

2.2 Zgodovina izgorelosti 

V angleščini beseda »burnout« pomeni izgoreti ali iztrošiti se in je nov pojem, ki pa se vedno 

bolj pojavlja v literaturi. Zgodi se takrat, ko človek zaradi napetosti in prevelike količine dela 

pregori. Opredeli se ga lahko tudi kot poklicna izgorelost, v angleščini »professional burn 

out« (Pšeničny in Findeisen 2005, 10; Wikipedia 2011).  

Zanimivo je, da je bil izraz prvič odkrit s strani nemških strokovnjakov, a je bil prevzet – 

burnout (Bilban in Pšeničny 2007, 23). Pojav izgorelost je verjetno skoval Freudenberger 

preko branja romana A Burn – Out Case, pisatelja Greena v letu 1961, ki je delal na kliniki za 

odvisnike v Haight-Ashbury. V svoji knjigi je predstavil primer izgorelega arhitekta. Kasneje 

je bila izgorelost marsikaterega znanstvenika predmet raziskovanja in proučevanja.  

Leta 1974 je bila izdana knjiga Burnout: The high cost of high achievement. V sedemdesetih, 

ko so ljudje korakali v svet s prepričanjem, da ga bodo spremenili, se je izgorevanje pojavljalo 

pri službah pomoči: medicinskih sestrah, javnih učiteljih, delavcih pravne pomoči, socialnih 

delavcih, duhovnikih. Ker je veliko teh ljudi idealistov in zato, ker so delali z življenjskimi 

primeri, so bili zelo dovzetni za razočaranje. Izgoreli posamezniki niso bili le fizično in 

psihično izčrpani, ampak tudi cinični. Prepričani so bili, da so bila njihova prizadevanja brez 

vrednosti (Kaufman 2005, 171; Senior 2006, 1). 

V svoji knjigi Burnout: the cost of caring je Christina Maslach, najbolj znana raziskovalka na 

področju izgorelosti, zbrala dovolj »živih« primerov izgorelosti, ki so bralcu v pomoč pri 

identifikaciji dejavnikov ter simptomov izgorelosti. Leta 1981 je Maslach zasnovala Maslach 

Burnout Inventory, instrument za merjenje sindroma. Njena teorija je, da v kolikor je prisoten 

eden od šestih problemov, lahko izgorimo. Dejavniki so: preobremenjenost, delo v 

nepravičnem okolju, delo z malo socialne podpore, delo brez nadzora, upoštevanje vrednot, 

nezadostno nagrajevanje (Maslach in Leiter 2002). 

Sprva so se z izgorevanjem pričeli ukvarjati predvsem delavci v poklicih, ki so bili usmerjeni 

k človeku. Delavca izčrpuje neposredno delo z ljudmi, predanost poklicu, dolg delavnik, 

čustvena in telesna zahtevnost ter morebitni konflikti s strankami.   
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»Burnout« je v New Yorku bolezen skoraj vseh poklicev: bankirjev, delavcev na področju 

visoke tehnologije, oglaševalcev, upravnikov, svetovalcev, odvetnikov, učiteljev in socialnih 

delavcev. V 21. stoletju je 60-urni delovnik v New Yorku nekaj običajnega in je v nekaterih 

poklicih celo statusni simbol. Izgorevanje se v večini primerov šteje za znak slabosti, t. i. 

morilca kariere  (Senior 2006, 2).  

Izgorelost je bila najprej pojmovana s stališča določenih dejavnikov, in sicer gre za naivne, 

idealistične, mlade strokovnjake, ki so postali na delovnem mestu utrujeni in cinični 

(Schaufeli, Leiter in Maslach 2009, 205). Izgorelost so pripisovali humanim poklicem, kot so, 

na primer, delavci v službah pomoči, medicinske sestre na onkoloških oddelkih, pedagogi, ki 

se ukvarjajo z vedenjsko ali umsko motenimi otroki, strokovnjaki pri delu z odvisniki, delavci 

na zelo izpostavljenih delovnih mestih (npr. kontrolorji letenja na letališčih, policisti, pazniki 

v zaporih). Managerjev se takrat sploh še ni omenjalo. Kot rizično skupino na področju 

izgorelosti so jo Američani razkrili v 70. letih preteklega stoletja. Sprva je bolezen dobila ime 

managerska bolezen in so jo pripisovali samo moškemu spolu, danes pa za boleznijo 21. 

stoletja obolevajo tudi managerke (Ščuka 2007, 1). Novejše raziskave kažejo, da so ogroženi 

prav vsi poklici. Med najbolj izpostavljenimi poklici so učitelji, sledijo menedžerji, trgovci, 

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

medicinsko osebje (Bilban 2009). 

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1999 zapisala in objavila priporočila o sprejetju 

ukrepov za preprečevanje stresa in izgorelosti na delovnem mestu. Izgorelost je bila uvrščena 

tudi v Mednarodno klasifikacijo bolezni s šifro Z73.0 (Bilban in Pšeničny 2007, 23). Na 

omenjeno temo je leta 1990 v Krakovu na Poljskem potekala prva evropska konferenca. 

Poklicna izgorelost je v Resoluciji Evropskega parlamenta o spodbujanju zdravja in varnosti 

na delovnem mestu opredeljena kot kronična psihološka poškodba (Pšeničny in Findeisen 

2005, 10). V Nemčiji, Franciji in na Švedskem zdravstvene zavarovalnice že priznavajo 

izgorelost kot razlog za invalidsko upokojitev (Kužet 2011, 2).  

V Sloveniji se s proučevanjem izgorelosti od leta 2002 ukvarja Inštitut za razvoj človeških 

virov v Ljubljani, in sicer pod vodstvom vodilne raziskovalke izgorelosti v Sloveniji, to je 

univ. dipl. psih. Andreje Kukovec-Pšeničny. V inštitutu izvajajo izobraževanja za podjetja, 

individualna ali skupinska psihološka svetovanja ter opravljajo različne raziskave na temo 

sindrom izgorelosti. Podatki o razširjenosti kažejo na to, da postaja izgorelost prevladujoča 

psihična motnja našega časa (Inštitut za razvoj človeških virov 2006). 
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2.3 Stopnje izgorevanja 

Maslach in Leiter (2002, 16–17) delita izgorevanje na delovnem mestu na tri razsežnosti: 

- Izčrpanost; je ena izmed prvih simptomov stresa zaradi delovnih zahtev ali velikih 

sprememb. Zaposleni so čustveno in telesno obremenjeni, primanjkuje jim energije. 

- Cinizem; je eden izmed načinov obvarovanja samega sebe pred izčrpanostjo in 

razočaranjem. Cinični zaposleni so hladni do sodelavcev. Cinizem lahko resno poslabša 

človekovo počutje in sposobnost za kvalitetno opravljanje dela.  

- Neučinkovitost; je pojav, ko drugi izgubljajo zaupanje vanje. Osebe, ki so v tej stopnji 

izgorevanja, izgubljajo zaupanje v svoje sposobnosti in v dejstvo, da lahko kaj 

spremenijo. Vsaka nova delovna naloga se jim zdi neizvedljiva. Zaposleni imajo občutek 

neprimernosti, ki vedno bolj narašča. 

 

Tudi Pšeničny 2007 (54–55) opisuje potek izgorevanja v treh fazah, in sicer: 

- Izčrpanost; lahko traja tudi do 20 let. To fazo spremljata občutka kronične utrujenosti in 

deloholizem. Posameznik zanika svoje počutje.  

- Ujetost; ujetost in nemoč do sprememb sta najznačilnejša simptoma.  

- Sindrom adrenalne izgorelosti – SAI; adrenalni zlom pomeni skoraj popolno izgubo 

energije, velik psihofizični in nevrološki zlom. Tretja faza je stanje pred adrenalnim 

zlomom in traja nekaj mesecev. Stanje adrenalnega zloma lahko traja od nekaj tednov do 

nekaj mesecev. V zadnji fazi se raven kortizola izredno poviša, po adrenalnem zlomu pa 

zniža. To privede do upada energije in depresije.  

  

Herbert Freudenberger in Gail North pa opredelita izgorelost na 12 faz, za katere ni 

pomemben vrstni red ali sploh pojav vseh (Kraft 2006, povz. po Wikipedia 2011):  

- Dokazovanje samega sebe; vzrok za to fazo je ambicioznost na delovnem mestu, ki nima 

meje in je pretirana. 

- Delati težje; posameznik ima visoka osebna pričakovanja, kar privede do obsedenosti z 

delom, ki se stopnjuje. Nenadomestljivost in odklanjanje pomoči drugih sta ena izmed 

poglavitnih lastnosti v tej stopnji. 

- Zanemarjanje svojih potreb; v tretji fazi izgorevanja pride do zanemarjanja tako 

fizioloških, socialnih, kot tudi drugih potreb. Kandidat za izgorelost ne skrbi za zdrav 

življenjski slog (prehrana, gibanje, spanje). 

- Soočanje z večjimi težavami; posameznik se zaveda svojega neprimernega vedenja, a ima 

težave pri reševanju konfliktov. Prihaja do prvih psihičnih simptomov.     

- Spreminjanje vrednot; oseba na delovnem mestu postane otopela in vzpostavi nov sistem 

vrednot. Najpomembnejša vrednota je delo. 

- Zanikanje nastajajočih težav; lastnosti posameznika v tej stopnji so predvsem: 

netolerantnost, sarkazem, agresija, asocialnost. 
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- Odklop; oseba je počasi izolirana, socialnih stikov s sodelavci je le malo. Pojavi se tudi 

poseganje po alkoholu in drogah. 

- Očitne vedenjske spremembe; spremembe v obnašanju so zasledili že vsi sodelavci, 

prijatelji in bližnji sorodniki. 

- Depersonalizacija; oseba izgublja stik s samim seboj in gleda na stvari le kratkoročno, v 

tem trenutku, medtem ko se njegovo življenje drastično spreminja.      

- Notranja praznina; notranjo praznino poskuša oseba zapolniti s poseganjem po alkoholu, 

drogah brez meja. 

- Depresija; oseba postaja utrujena, izčrpana, brezupna, svet se ji zdi nesmiseln. Pojavi se 

depresija. 

- Sindrom izgorelosti; pride do fizičnega in psihičnega zloma, ki zahteva nujno zdravniško 

pomoč.       

2.4 Vzroki za izgorelost na delovnem mestu 

Konkurenca na trgu, tehnološke izboljšave, nepošteno nagrajevanje povečujejo pritisk v 

organizacijah. K napetosti pripomore še povečanje produktivnosti in izboljšanje delovnih 

postopkov. Zaradi pritiska in napetosti pride do izgorelosti.   

Očitno je, da se je z razvojem visoke tehnologije oz. s prihodom elektronskih sporočil, 

mobilnih telefonov, prenosnih računalnikov na svetu ogroženost izgorevanja še povečala. 

Postalo je skoraj nemogoče »odklopiti se« od svojega delovnega mesta. Schaufeli, nizozemski 

raziskovalec, ugotavlja, da je eden od poglavitnih dejavnikov izgorelosti ne le 

preobremenjenost z delom, ampak tudi razni službeni opravki doma, kot so: telefonski klici, 

elektronska sporočila (Senior 2006, 4). Ugotovitve raziskav Christine Maslach pa kažejo na 

to, da izgorevanje ni nujno posledica preobremenjenosti. Michael Leiter, kanadski sodelavec 

Maslach, imenuje sindrom izgorelosti »[k]rizo lastne učinkovitosti« (Senior 2006, 3). 

Podobno je pokazala tudi študija v Izraelu, ki jo je izvedla Ayala Pines – ljudje, ki imajo 

družino, so na delovnem mestu manj izgoreli, vzrok za to naj bi bila čustvena podpora, ki jo 

dobijo pri svoji družini. 

Z izgorelostjo se najbolj povezujejo situacijski dejavniki delovnega mesta, kot so: količinsko 

in kakovostno prezahtevno delo z malo socialne podpore, informiranost, kontrola in 

avtonomija (Maslach, Schaufeli in Leiter 2001, po Boštjančič 2010, 65). Vzroki za izgorelost 

so poleg dejavnikov na delovnem mestu tudi v človekovih osebnostnih lastnostih in 

samovrednotenju. Na izgorelost vpliva tudi človekovo življenje in udejstvovanje (Dominc 

2011, 2). 

Ključni vir izgorevanja na delovnem mestu je šest nasprotij med delavcem in njegovim 

delom. Ni nujno, da se spopademo z vsemi neskladji, temveč samo z nekaterimi (Maslach in 

Leiter 2002, 10–16, 39–52): 
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- Preobremenjenost z delom. Hitrejši ritem, premalo sredstev v prekratkem času, ritem 

škoduje kakovosti, krha tvorne delovne odnose, ubija inovativnost. Delo postaja 

intenzivno, zapleteno, zahteva več časa in ustvarja izčrpanost zaradi obremenjenosti.  

- Pomanjkanje nadzora nad delom. Med odgovornostjo posameznika in njegovim 

omejevanjem s togo politiko ter strogim nadzorom je velikanska razlika. Brez nadzora 

ljudje ne morejo uravnavati svojih interesov z interesi organizacije. V kolikor je nadzor 

odsoten, pride do izčrpanosti, cinizma in neučinkovitosti zaradi izgorevanja na delovnem 

mestu.  

- Nezadostno nagrajevanje. Za delavca je najbolj pogubna odsotnost notranje nagrade, da 

bi se nato zavedel pomembnosti in dragocenosti svojega dela.   

- Odsotnost trdne skupnosti. Delovno okolje zastruplja s frustracijo, jezo, strahom, 

napetostjo, zaničevanjem in sumničenjem. Ljudje se v skupnosti tako osebnostno ne 

razvijajo in niso najbolj zadovoljni, zato pride do sporov med ljudmi, upadanja podpore 

in spoštovanja ter naraščajočega občutka izoliranosti.  

- Pomanjkanje poštenosti. To neskladje se najbolj očitno pokaže v postopkih ocenjevanja 

in napredovanja. Posledice tovrstnega obnašanja so nepotrjevanje njihove samozavesti, 

pomanjkanje skupinske pripadnosti, izgubljanje zaupanja v organizacijo.  

- Konflikt vrednot. Prihaja do nasprotij med zahtevami na delovnem mestu in osebnimi 

načeli. Strinjam se z avtorico, ki poudarja, da ljudje dosegajo najboljše rezultate takrat,  

ko verjamejo v tisto, kar delajo, še toliko bolj pa, če pri tem obdržijo ponos, neoporečnost 

in samospoštovanje. Videti je, da je sistem vrednotenja, ki temelji na kratkoročnih ciljih, 

kako preživeti in ustvariti dobiček, v nasprotju z vrednotami, ki jih pri svojem delu cenijo 

najbolj predani delavci. 

Širše gledano (Inštitut za razvoj človeških virov 2006) lahko rečemo, da v izgorelost vodijo 

zunanji in notranji vzroki. 

Zunanji vzroki izgorelosti 

Med zunanje vzroke vključujemo družbene in psihološke okoliščine življenja in dela: 

- Znižuje se dejanska vrednost. Vrednote, ki določajo kakovost življenja organizacije, niso 

kohezivno delo skupin, ki se trudijo zagotoviti izvrstne izdelke ali storitve, temveč bistvo 

končnih menedžerjev, ki hlepijo zgolj po pretoku denarja.  

- Globalna ekonomija. Iz razvitih dežel postopoma izginjajo celotne industrijske panoge. 

Delovno življenje zaposlenih se podaljšuje v prosti čas, kar neposredno vpliva na 

kakovost življenjskega sloga.  

- Tehnologija. Avtomatizacija vse bolj prodira v informatiko. Tehnologija prinaša nove 

zahteve (pomnenje gesel, odpiranje elektronske pošte ...). Ljudje včasih podvomijo, ali 

informacijska tehnologije res povečuje produktivnost ali zgolj razporeja, kako bomo 

preživeli svoj čas.  
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- Prerazporeditev moči. Vodje organizacij vedno bolj omejujejo priviligirane pravice 

strokovnjakov in odgovornih menedžerjev, prihaja do vedno manjšega odziva na lokalne 

vplive, zmanjševanja občutka učinkovitosti posameznika. Zaposleni v organizaciji se 

počutijo vedno bolj omejeni.  

- Propadanje pravnega položaja podjetij. Vodilnemu osebju se godi zelo dobro, saj se z 

zmanjševanjem števila zaposlenih kratkoročno povečuje vrednost delnic, kar posredno 

vpliva na plače glavnih direktorjev, neposredno pa na lastništvo delnic (Maslach in Leiter 

2002, 2–9). 

Notranji vzroki izgorelosti 

Notranji vzroki predvsem izvirajo iz: 

- labilne samopodobe,  

- storilnostnega pogojenega samovrednotenja,  

- neustreznih meja in  

- notranje prisile.  

Zunanji in notranji vzroki se med seboj prepletajo, kar privede do izgorelosti: »V izgorevanje 

poženejo t. i. sprožilci, to so dolgotrajne psihološke okoliščine dela ali življenja, ki so za 

posameznika čustveno podobne določenim okoliščinam iz otroštva in jih zato doživljajo 

stresno« (Inštitut za razvoj človeških virov 2006).  

Vzgoja in vrednote imajo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti in so eden izmed 

sprožilcev izgorelosti. Individualne značilnosti posameznika (Maslach 2003), ki v veliki meri 

prispevajo k izgorelosti, so: motivacija, potrebe, samospoštovanje, izražanje/nadzor čustev, 

vrednote, osebni stil. Splošno prepričanje uči, da je izgorevanje na delovnem mestu predvsem 

problem posameznika. Vzroki za izgorevanje tičijo v okvarah značaja, vedenja ali 

produktivnosti.  

Stres je tudi eden izmed dejavnikov izgorevanja. Ni se mu mogoče izogniti, saj nobeno delo 

ni povsem brez napetosti in konfliktov. Ravnatelji kot managerji v vzgojno izobraževalnih 

organizacijah imajo poglavitno vlogo v vzgoji in izobraževanju. Pomembno je graditi na 

medsebojnih odnosih, negovati svoje zdravje, tako na fizičnem kot tudi na psihičnem 

področju. Deset najbolj stresnih dejavnikov pri ravnateljih (Youngs 2001, 38):  

- opravljanje pisarniškega dela, 

- omejitve proračuna, 

- dodatne zadolžitve v zvezi z učnim načrtom, 

- časovne omejitve, 

- soočanje s starši in širšo javnostjo, 

- otopelost otrok, 

- povečano poudarjanje vloge vzgojnih ustanov pri uveljavljanju discipline, 

- otopelost vzgojiteljev oziroma učiteljev, 
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- soočanje z nejasnimi nalogami in 

- prevelika delovna obremenitev. 

Profesorji se srečujejo z večjim številom dijakov v srednji šoli, trgovci z več strankami v 

trgovini, policisti z več prekrški v določenem obdobju ... Zaposleni postajajo preobremenjeni. 

Zaradi večjega obsega dela se jim skrajša prosti čas. Poleg tega imajo zaposleni še svojo 

družino in druge odgovornosti, na katere so vezani.  

Tisti posamezniki, ki so izgoreli ali so kandidati za izgorelost, so ambiciozni, dobro 

izobraženi in pridni delavci. To so tudi ljudje, ki dodajo največ vrednosti podjetju ter  

nacionalnemu in celo svetovnemu gospodarstvu. Izgubo produktivnosti je treba nadomestiti z 

uporabo več osebja, z dodatnimi stroški za varnost zaposlovanja, z usposabljanji in socialnimi 

premijami (Brunt 2007). 

Današnje organizacije se soočajo s hitrimi in nenehnimi spremembami. Namesto tradicionalne 

organizacijske strukture (kontrolni mehanizmi, veriga poveljevanja) in močnega poudarka na 

ekonomskih načelih (zmanjšanje stroškov, učinkovitost, denarni tok), je v sodobnih 

organizacijah osredotočenje na management človeških virov oz. kapitala. Organizacije 

pričakujejo, da so njihovi zaposleni iniciativni in proaktivni, sposobni timskega dela, sposobni 

prevzeti odgovornosti za njihov osebni profesionalni razvoj in prispevati k višji kakovosti 

storitev (Ulrich 1997, 125, povz. po Schaufeli, Leiter in Maslach 2009, 215). 

Zaradi selitve proizvodnje v dežele v razvoju, so plače občutno nižje, kar močno vpliva na 

oblikovanje plačne politike. Vedno več je delovnih mest s polovičnim delovnim časom, 

zaposlitvijo za določen čas, delnim plačevanjem osnovnih prispevkov. Pogodbeno delo je za 

določen čas in zahteva samo del človeka. Pristne vezi med ljudmi se uničujejo zaradi izgube 

varnosti zaposlitve in želje po kratkoročnem dobičku. Osebnih in skupinskih odnosov ter 

medsebojne pomoči je vedno manj. Med ljudmi naraščajo konflikti, zaradi česar so vedno bolj 

izolirani. Primanjkuje spoštovanja, pripadnosti ter podpore sodelavcev. Večkrat pride pri 

delovnih skupinah do tekmovanj, kar ruši skupinsko delo. 

Koliko se posamezna organizacija zavzema za zaupanje, odkritost in spoštovanje ter delo v 

skupini, pa je vprašanje vrednot. Sedaj, ko so zaposlene nadomestili bankomati, računalniki, 

odzivniki, se vsaka organizacija odloča, katere vrednote bo zastopala s svojimi storitvami. 

Sedanja kriza sili organizacije v odločitve, s katerimi se v skladu z njihovimi vrednotami ne 

strinjajo zaposleni (Maslach in Leiter 2002, 58). Prepad med človekom in njegovim delom je 

mogoče premostiti z vnašanjem človeških vrednot.  

Vzrok za stres in izgorelost je po mojem mnenju predvsem v motnjah sporazumevanja. 

Slovenci se ne znamo pogovarjati s posredovanjem povratnih besednih odzivov. Soočamo se 

z razpadom skupnosti, saj ljudje  izgubljajo pozitivno vez z drugimi v delovnem okolju. 
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2.5 Simptomi izgorelosti 

Moos (1981, po Treven 2005) deli znake izgorevanja na delovnem mestu v dve fazi: 

1. Zgodnja faza; ko se zmanjša zanimanje za delo, učinkovitost in iniciativnost. Postopoma 

prihaja do izčrpanosti, utrujenosti, glavobola, izgube teže, nespečnosti, težav z želodcem. 

Pojavijo se vedenjski simptomi: burne reakcije z jezo, netolerantnost, sumničavost, hitro 

spreminjanje razpoloženja, občutek nebogljenosti. 

2. Pozna faza; prične se s samozdravljenjem z raznimi zdravili, alkoholom, drogami. 

Posameznik postane nefleksibilen, ciničen, tog, zaprt sam vase. Več časa nameni delu, 

produktivnost le-tega pa se zelo zmanjša. 

Simptomi zadnje faze izgorelosti kažejo na »višek« simptomov: izguba energije, bolečine, 

senzorna občutljivost, občutek razvrednotenosti, akutna depresija, močna anksioznost, 

odstotnost čustev, nizka samopodoba, nezmožnost koncentracije, trganje miselnega pretoka, 

nezmožnost odločanja, depersonalizacije in derealizacije. Na vedenjskem področju se kažejo 

naslednji znaki: umik iz vseh aktivnosti, spanje, jokavost, odklanjanje komunikacije, priprava 

na samomor (Inštitut za razvoj človeških virov 2006). 

Doslej so odkrili 130 različnih znamenj izgorevanja, ki se, glede na to, katere spremembe jih 

določajo, delijo v pet skupin (Inštitut za razvoj človeških virov 2006; Černelič Bizjak 2007, 

28): 

- čustvene motnje (nestrpnost, razdražljivost, čustvena praznina), 

- kognitivne težave (raztresenost, nezmožnost ohranjanja in poglabljanja pozornosti, težave 

v zapomnitvi podatkov), 

- telesne tegobe (motnje spanja, glavoboli, utrujenost), 

- vedenjske spremembe (neprilagodljivost, cinizem, zavračanje sprememb in izzivov) in 

- spremembe v motivaciji (izguba delovne vneme, brezvoljnost, nezanimanje).  

 

Neučinkovito spopadanje z emocionalnimi težavami lahko vodi do izčrpanosti in tako 

prispeva k izgoretju. Simptome izgorelosti delimo v tri večje skupine glede na njihov izvor 

(Ščuka 2008a, 53): 

- Telesni simptomi:  

- kronična utrujenost ob najmanjšem naporu, 

- težave z želodcem, prebavo in odvajanjem blata, 

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

- povišan krvni tlak, krvni sladkor, maščobe in holesterol, 

- večja obolevnost, zlasti pogosti prehladi, 

- upad ali čezmerno povečanje telesne teže in  

- težave na ožilju, pljučih in srcu. 

- Čustveni simptomi:  

- nerazpoloženost s pobitostjo, izpraznjenostjo in brezciljnostjo, 
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- občutek tesnobe ob novih obremenitvah na delovnem mestu, 

- nesposobnost iznašanja čustvenih vsebin, 

- brezoseben, prezirljiv in nanašalen odnos do znancev in sodelavcev, 

- ravnodušnost s pomanjkanjem energije in volje za delo, 

- otopelost za dogajanja v sebi in okolju, 

- zavračanje smisla za humor, sprostitve in razvedrila ter 

- brezbrižnost in pomanjkanje zanimanja za ljudi v okolju. 

- Vedenjski simptomi: 

- izogibanje delovnim obveznostim, površnost, 

- opuščanje športnih, rekreacijskih ali kulturnih aktivnosti,  

- težnja po spremembi delovnega mesta, 

- pogostejši problemi v domačem okolju, moteni partnerski odnosi, 

- vse pogostejše odsotnosti z dela, včasih tudi neupravičene, 

- pogosti prepiri s sodelavci, vse večja sovražnost, 

- zloraba pomirjeval, uspaval in alkohola, ki pogosto vodi v odvisnost, 

- upad delovne vneme, manjša učinkovitost dela in 

- odpor do službe, sodelavcev in nadrejenih. 

 

Maslach in Schaufeli 1993 (povz. po Boštjančič 2010, 65) sta navedla pet ključnih elementov 

koncepta izgorelosti: 

- prevlada disforičnih simptomov: mentalna in emocionalna izčrpanost, utrujenost, 

depresija; 

- večji poudarek tako na mentalnih in vedenjskih simptomih kot na fizičnih; 

- simptomi izgorelosti se nanašajo na delo; 

- simptomi se pojavijo pri »normalnih« osebah, ki prej niso trpele za psihopatologijo 

(abnormni pojavi na področju duševnega zdravja); 

- pojavita se zmanjšana učinkovitost in zmanjšana delovna uspešnost. 

V psihičnem in emocionalnem doživljanju izgorelih pride do umika v medsebojnih odnosih, 

kroničnega pritoževanja, neodločnosti, žalosti, obupa, nemoči, osiromašenja čustvenega 

odnosa do sodelavcev, izoliranosti, distanciranosti, razdražljivosti, nezadovoljstva, tesnobe, 

celo depresije. Posameznik je v medsebojnih odnosih nestrpen, nekorekten, žaljiv, nevljuden, 

predvsem pa konflikten, tako na delovnem mestu kot tudi v privatnem življenju. Posledice 

izgorelosti čutijo sodelavci organizacije in njegova družina. Družina trpi zaradi konfliktov in 

vse večjega čustvenega prepada med člani (Maslach 2003). 

Po mnenju dr. Marjana Bilbana (2009) nižji in srednji menedžerji kažejo celo več znakov 

čustvenega in fizičnega slabega počutja kot vodilni. Vir profesionalnega stresa je občutek, da 

morajo za vodilno delovno mesto žrtvovati del prostega časa in časa za družino. Zdi se jim, da 

ne morejo napredovati znotraj delovne organizacije, in menijo, da je novih delovnih možnosti 

malo  ter da še pri obstoječih vlada velika tekmovalnost. Zaradi tega so pogosto nezadovoljni. 
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Običajno izgorevajo preveč ambiciozni managerji, ki si zastavljajo previsoke cilje in so 

prestrogi do sebe in drugih. Tej bolezni sodobnega časa pa so podvrženi tudi odtujeni, 

izpraznjeni vodstveni delavci in pa taki, ki so pretirano zagledani v znanost, tehnologijo in 

delovne postopke (Ščuka 2008b). 

Izgorevanje se kaže (Maslach in Leiter 2002) kot:   

- povezanost z delom; navdušenost nad delom in zadovoljstvo se nato sprevrže v nasprotje 

– nesmiselno, neprijetno delo. Vsa energija, predanost, učinkovitost se spremenijo v 

izčrpanost, cinizem in neučinkovitost. 

- čustvene težave; prvotne pozitivne občutke (navdušenje, predanost, varnost, veselje) nato 

zamenjajo negativni občutki (jeza, sovražnost, strah, tesnoba in potrtost, frustracija, 

negotovost, neučinkovitost, izčrpanost in ogroženost).  

- težava usklajevanja med človekom in delom; posameznik ima težave z delovnim mestom; 

sprva se izgorevanje pokaže kot osebni problem (skupek problematičnega vedenja in 

slabe produktivnosti), nato pa je to vedno bolj problem zaposlenih in ne strateškega 

managementa.    

2.6 Povezanost izgorelosti z delovno  izčrpanostjo, depresijo in deloholizmom 

2.6.1 Delovna izčrpanost 

Pšeničny poimenuje delovno izčrpanost kot »wornout«, medtem ko je izgorelost 

poimenovana »burnout«. Najpogostejša simptoma »wornouta« sta kronična utrujenost in 

odpor do dela. Japonci so razvili strokovni izraz za smrt zaradi delovne izčrpanosti, tj. karoši 

(Kužet 2011; Pušnik 2010, 1). Nekateri kritiki so mnenja, da je izgorelost v bistvu enaka 

izčrpanosti (Pines in Aronson 1981; Kristensen idr. 2005; Shirom in Melamed 2005 (povz. po 

Schaufeli, Leiter in Maslach 2009, 211). Delovno izčrpanost se lahko prepreči s počitkom, 

razbremenitvijo, izgorelost pa je bolezen, ki lahko napreduje do psihofizičnega zloma, zaradi 

katerega posameznik potrebuje pomoč strokovnjakov (Kužet 2011, 3). Delovna izčrpanost in 

izgorelost se razlikujeta v vzrokih in posledicah.  

Prekomerna obremenitev ponavadi vodi v delovno izčrpanost. Delovna izčrpanost je torej  

normalna posledica delovnih obremenitev, ki se izvajajo pretirano, in sicer zaradi zunanjih 

okoliščin (npr. predolgega delovnega časa). Odpravita jo lahko krajši ali daljši počitek in 

razbremenitev (Dominc 2011, 1; Kužet 2011, 2). Ljudje, ki trpijo zaradi izčrpanosti na 

področju izgorelosti, omenjajo kronične težave z zdravjem: nespečnost, napetost, glavoboli, 

visok krvni tlak, rana na želodcu in večja dovzetnost za prehlad in nahod (Maslach in Leiter 

2002, 43). Izgorelost pa se prične z utrujenostjo, sledi preutrujenost (na fizičnem, čustvenem 

in kognitivnem nivoju) ter privede do izčrpanosti. Slednjo vedno spremljata občutek kronične 

utrujenosti in deloholizem. Kronično utrujenost ponavadi oseba stalno zanika (Kužet 2011, 1).  
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2.6.2 Depresija 

Izgorelost se povezuje tudi s težavami psihičnega zdravja, kot so depresivnost, zaskrbljenost 

in nespečnost (Quick idr. 1997, povz. po Boštjančič 2010, 65; Maslach in Leiter 2002). 

Avtorja opredeljujeta depresijo kot: »Depresija je duševno stanje, v katerem poleg potrtosti, ki 

zavzema patološke dimenzije, nastopajo znižanje samospoštovanja ter vegetativne motnje – 

hujšanje, pešanje interesa za hrano, spolnost in tudi pogovor« (Bilban in Pšeničny 2007, 25).   

Ko je človek pod stresom, običajno kri odteče iz želodca. Če se stresna reakcija ne konča, ko 

izzveni dogodek, ki je povzročil stres, se pojavi izguba teka, pozneje pa lahko nastopijo tudi 

resne psihosomatske bolezni. Tako se razvije depresija (Youngs 2001, 14). Ponavadi 

izgorelost zdravijo enako kot depresijo. Raziskave pa so potrdile, da imata le četrtino 

skupnega. Izgorelost je enako pogosta pri ženskah in moških, v vseh starostnih obdobjih, 

stopnjah izobrazbe ter na vseh delovnih mestih. Ogroženost se povečuje s stopnjo izobrazbe, 

bolj razširjena pa je med 30. in 40. letom starosti (Bilban 2009). Maslach je tudi ugotovila, da 

so depresivni ljudje oz. osebe s težavami z jezo in tesnobo bolj nagnjeni k izgorelosti (Senior 

2006, 4). 

Izgorel človek je v komuniciranju resnično moten, za razliko od, na primer, depresivnega 

človeka, ki si zna poiskati poslušalca, da mu razkrije svoje težave in pričakuje njegovo 

razumevanje in pomilovanje. Izgoreli se odmakne v samoto in prekine vse stike s sodelavci in 

nekdanjimi prijatelji. Ima namreč nizko samopodobo in meni, da se z njim enostavno nima 

smisla ukvarjati (Ščuka 2008b, 22). Na žalost pa se dogaja, da zdravniki še vedno zamenjujejo 

izgorelost in depresijo in tako vsako leto izgubimo zaradi izgorelosti četrtino milijarde evrov 

(prav tam). 

2.6.3 Deloholizem 

V današnjem času ni več varnih poklicev in delovnih mest. Ljudje so negotovi in se bojijo za 

svoje preživetje. Ravno ta strah za preživetje in negotovost (Inštitut za razvoj človeških virov 

2006) sta vzrok za deloholizem. Deloholizem je ključni simptom izgorevanja in je 

storilnostno naravnan (Kužet 2011, 1). Deloholik je perfekcionist, njegovo delo mora biti po 

njegovem mnenju popolno in dosežki morajo biti izjemni. Ne želi si nobenega razočarati. 

Deloholik je tisti, ki pretirano dela zaradi svojih notranjih prisil, strahov, tesnob. Nihanje med 

deloholizmom in izčrpanim mirovanjem spremlja občutek vse večjega razvrednotenja. 

Deloholik pretirano dela, da bi se izognil občutkom tesnobe, krivde, sramu. Prihaja do 

razočaranosti sebe ali drugih, če ne opravi zastavljenega dela. Ne zmore odkloniti dela ali si 

vzeti časa za počitek zaradi svojih notranjih zapovedi in ne prepozna meja svoje utrujenosti 

(Inštitut za razvoj človeških virov 2006). Njegova delavnost izhaja iz različnih strahov 

(Pšeničny 2009, 20): narcističnega (vedno najboljši), globoko odvisnega (zadovoljiti moram 
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druge), shizoidnega (ne morem živeti brez dela) ter anakastičnega (drugi bodo jezni, če ne 

opravim vsega).  

Deloholizem je nadomestno vedenje za neko prikrito, v podzavest izrinjeno težavo, ki je 

posameznik ne želi ali ne zna razkriti. Deloholik je torej neke vrste nevrotik. Izgorel 

posameznik pa ni nevrotičen, ampak zelo resno bolan. Je pa tudi res, da lenuh ne more 

izgoreti (Ščuka 2009a, 25).  Molanova, zaposlena na Ljubljanskem inštitutu za medicino dela, 

ugotavlja, da je izgorelost pogosto »[p]osledica patološkega deloholizma in napačno 

zasnovanega življenja« (Šorl 2011, 14).     

V nadaljevanju pride do izmenjave deloholizma s kronično utrujenostjo, kjer se pojavita 

nelagodje in tesnoba. Nastopi druga stopnja, ki jo spremljajo občutki odpora, nemoči, ujetosti, 

izgoreli posameznik ne želi sprememb in je ujet v način dela. Zadnjo fazo lahko spremljajo še 

drugi občutki (zdravstvene težave, nizka samopodoba …), nato pa pride do psihofizičnega 

zloma. V zadnji fazi je izgoreli v hudi depresiji, brez energije (Dominc 2011, 1). 

Deloholiki le redko poiščejo pomoč, ponavadi šele tik pred izgorelostjo. Imajo dve ali več 

služb, delo nosijo domov in nimajo nekega ravnovesja med delom in življenjem. Če pride do 

večjega počitka, pavze med delom, se počutijo nesposobne in lene, saj lastno vrednost 

pogojujejo s količino dela. Sčasoma pride tudi do tega, da so zabrisane meje med zasebnostjo 

in delom, kar negativno vpliva na kakovost življenja.  

2.7 Izgorelost na delovnem mestu v Sloveniji in po svetu 

2.7.1 Opravljene raziskave v Sloveniji 

Globalizacijski premiki so prehitri, preveč sunkoviti in zlasti preveč naravnani le na finančni 

dobiček korporacij. Ljudje potrebujemo štiri do šest generacij, torej okoli sto let, da bi se tudi 

genetsko prilagodili novim trendom. V Sloveniji je tretjina bolniških odsotnosti pri delavcih 

(ne glede na položaj ali poklic) posledica izgorelosti (Černelič Bizjak 2007, 30). 

V zadnjem desetletju se je pojavila splošna definicija izgorelosti. Večina raziskav temelji na 

tridimenzionalnem konceptu izgorelosti, in sicer emocionalni izčrpanosti, depersonalizaciji in 

zmanjšanem občutku osebne izpolnitve. Na podlagi tega koncepta je bil razvit tudi 

inštrumentarij, t. i. MBI (Maslach, Schaufeli in Leiter 2001). Inštitut za razvoj človeških virov 

v Ljubljani pa uporablja test za ugotavljanje adrenalne izgorelosti. 

Letošnji podatki raziskave Inštituta za razvoj človeških virov v Ljubljani (Dominc 2011, 1) so 

pokazali resno sliko. Dobra polovica ljudi kaže znake izčrpanosti, med njimi jih je ena tretjina 

delovno izčrpanih (»wornout«), dve tretjini jih izgoreva. Zadnjo stopnjo izgorelosti pa doživi 

okrog pet odstotkov ljudi. Zastrašujoč je podatek, da je v Sloveniji 10 % zaposlenih izgorelih, 

več kot 50 % zaposlenih oziroma vsak četrti Slovenec pa kaže začetne znake izgorelosti in bi 
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bilo potrebno vse psihodružbene faktorje jemati resno, saj so posledice dolgotrajnega 

izpostavljanja stresu na delovnem mestu velike. Ogroženost se povečuje z višanjem izobrazbe 

in zahtevnostjo delovnega mesta (Šubic 2007; Boštjančič 2010). Status zaposlitve vpliva na 

stopnjo izgorelosti, torej višji, kot je status, višja je stopnja izgorelosti (Pšeničny 2008, po 

Boštjančič 2010, 65). Najvišjo srednjo stopnjo izgorevanja pa doživljajo managerji, dijaki in 

študentje, strokovnjaki naravoslovnih in tehnično-tehnoloških ved, informatiki in zaposleni v 

storitvah (trgovina, gostinstvo). Pšeničny je v okviru Inštituta za razvoj človeških virov 

ugotavljala izgorelost med nezaposlenimi ter zaposlenimi. Rezultati so pokazali, da je celo 

višja izgorelost pri nezaposlenih, kar kaže na to, da verjetno ključni vzrok izgorelosti niso 

delovne razmere (Kužet 2011, 2). 

Raziskave kažejo (Pšeničny 2006), da pogosteje pregorijo najzavzetnejši, najučinkovitejši, 

najsposobnejši, najuspešnejši, najodgovornejši ljudje. Ti ljudje imajo namreč privzgojeno 

storilnostno naravnano samopodobo. Zadovoljni so le, če imajo velik obseg dela, če so pri 

delu uspešni in dobijo pohvalo za opravljeno delo. V današnji družbi je zelo pomembno 

merilo, koliko zaposleni proizvede, ustvarja, kakšen dobiček prinese. Vrednost ali ceno 

tistega, kar posameznik ustvari, postavlja trg. Z delom se povečuje kapital drugega, ki pa mu 

v zameno daje sredstva za preživetje, občutek socialne moči ter priznanje skozi njegov status.  

Spletni portal Marketagent.com je v Sloveniji opravil raziskavo o izgorelosti na delovnem 

mestu. V vzorec je vključil 523 aktivnih uporabnikov interneta v starosti od 20–59 let. 

Raziskava je pokazala, da so Slovenci zadovoljni s svojim delom. Izgorelosti se izogibamo 

tako, da se odpravimo na dopust (odgovorilo 65 % respondentov), se ukvarjamo s hobiji (48 

%) ali s športom (47 %). Večina anketirancev se je odločila za spoprijemanje z izgorelostjo 

tako, da imajo intenzivne stike s prijatelji ali družino (40 %) ali pa si na delovnem mestu 

vzamejo odmore (40 %) (Kužet 2011, 2). 

Najbolj stresne situacije so povezane z managersko vlogo. Vedno več je namreč sprememb v 

zakonih in za ravnatelja, kot tudi za poslovodnega organa, je nujno sprotno spremljanje 

sprememb in seznanitev zaposlenih z njimi. Ravnatelji so dodatno obremenjeni z nalogami na 

pravnem področju. V raziskavi (Halas 2006, 49–51) je več ravnateljev izrazilo željo po 

zaposlenem pravniku na šoli, pridobitvi veščin in novih znanj s področja prava ter več 

podpore s strani Ministrstva za šolstvo in šport. 

Opravljene raziskave povezanosti spola z izgorelostjo (Pšeničny 2008, po Boštjančič 2010, 

65) kažejo na to, da obstaja povezava med spoloma in izgorelostjo – ženske bolj izgorevajo 

kot moški. Raziskava, ki je bila opravljena na 14 osnovnih šolah v Sloveniji oziroma pri 342 

učiteljih, od tega 84 % žensk in 16 % moških, je pa pokazala nasprotno, in sicer, da med 

spoloma na področju izgorelosti ni statistično pomembnih razlik. Dobrih 40 % učiteljev 

doživlja nizko izgorelost, dobrih 10 % učiteljev pa visoko izgorelost (Steiner Depolli 2011, 

29). 
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Obstaja pa negativna povezava med leti delovnih izkušenj in izgorelostjo. Izgorelost se pojavi 

pri vseh starostnih obdobjih in pri obeh spolih, a je večja pri mlajših ljudeh (Černelič Bizjak 

2007, 30; Senior 2006, 4). Izgorelost pogosteje zasledimo pri tistih mladih ljudeh, katerih 

strokovno znanje ni zadostno, da bi se soočili z naraščajočimi obremenitvami, ki so posledica 

vse večjih zahtev njihove okolice (Wrona-Polańska 2003, 2006, po Wrona-Polańska 2011). 

Če primerjamo podatke z Nizozemsko, ugotovimo, da je več izgorelosti med starejšimi 

delavci (Bakker, Schaufeli in Van Dierendonck 2000, po Pšeničny 2008, 2). 

2.7.2 Izgorelost po svetu 

Mednarodni urad za delo je na podlagi raziskav ugotovil, da postajata izgorelost in depresija 

temeljni poklicni bolezni 21. stoletja. Raziskava iz Velike Britanije kaže na to, da ima več kot 

polovica zaposlenih simptome zgodnjih faz izgorelosti. Vsak deseti doživi izgorelost v pravi 

meri, kar lahko negativno vpliva na njegove delovne zmožnosti in ogroža njegovo zdravje 

(Černelič Bizjak 2007, 33). Globalizacija, privatizacija in liberalizacija povzročajo hitre 

spremembe v stilu življenja, kot so, na primer, večje zahteve po pridobivanju novih veščin, 

sprejeti je treba nove načine življenja, pojavlja se pritisk na višjo produktivnost in kvaliteto 

dela, časovni pritisk, »nečloveška« delovna mesta. Vse to neposredno vpliva na izgorelost pri 

različnih državah (Kulkarni 2006, po Schaufeli, Leiter in Maslach 2009, 210). Ugotovitve 

večje raziskave v Veliki Britaniji, kjer je bilo vključenih 2638 ravnateljev, so pokazale, da so 

sprožilci stresa preobremenjenost pri delu ter odnosi z zaposlenimi. Na področju zadovoljstva 

pri delu je raziskava pokazala, da so ravnatelji bolj zadovoljni pri svojem delu, a se neuspešno 

spopadajo s stresom (Blatnik 1996, 7). Zanimiv je podatek (Cherniss in Krantz 1983, po 

Schaufeli, Leiter in Maslach 2009, 207), da je izredno majhen delež izgorelosti v samostanih, 

Montessori šolah, verskih centrih, kjer imajo ljudje drugačen pogled na službo kot drugod. 

Zaposlitev jim pomeni »klic« in ne samo gole zaposlitve. 

V primerjavi z ostalimi državami so ZDA na splošno bolj izgorele od Evrope, medtem ko je 

znotraj EU vzhod (zlasti Češka, Poljska, Madžarska) bolj izgorel od zahoda. Velik vzpon 

stresa se pričakuje na Kitajskem (Ščuka 2008b, 23). Rezultati z Danske (Kristensen idr. 2005, 

po Boštjančič 2010, 66) poročajo o 10% izgorelosti. Nemška zdravstvena blagajna mora 

zaradi izgorelosti na leto izplačati več milijard evrov. Za tem sindromom v Nemčiji namreč 

trpi vsak šesti zaposleni, število pa še narašča (Šorl 2011, 17). Na Finskem je izgorelih že 7 % 

zaposlenih, več kot polovica pa jih kaže znake izgorelosti. Sindrom izgorelosti je na Finskem 

tudi eden izmed najpogostejših vzrokov za upokojitev (Vrtačnik 2006, 1). 

 Raziskava (Hayes 2003, po Boštjančič 2010, 65), ki jo je leta 2003 izvedla agencija Meta 

group v ZDA, Evropi, Aziji, na Bližnjem vzhodu in Pacifiku, je pokazala, da je pri 71 % 

anketiranih managerjih izgorelost resna težava v njihovih podjetjih. Razlogi naj bi bili 

najverjetneje v recesiji, zmanjševanju stroškov in odpuščanju.    



Izgorelost na delovnem mestu 

 

21 

Več kot desetletne družbene spremembe na Poljskem na področju šolskega sistema 

predstavljajo razna tveganja, zahtevajo neprestano dodatno usposabljanje, izboljševanje 

posameznikove strokovne usposobljenosti. K pritisku pripomore tudi upad števila otrok v šoli, 

brezposelnost, kar poslabša odnose z drugimi ljudmi in negativno vpliva na zdravstveno 

stanje učiteljev (Wrona-Polanska 2003, po Wrona-Polanska 2011).  

V primerjavi z osnovnošolskimi učitelji so srednješolski učitelji bolj izgoreli (Slivar 2011, po 

Steiner Depolli 2011, 28). 

 

Preglednica 1: Posledice izgorelosti na treh nivojih  

Nivo posameznika Nivo delovne orientacije z 

delom povezanih stališč 

Organizacijski nivo 

Depresivnost, 

psihosomatska obolenja, 

telesne bolezni, 

povečano uživanje kave, 

tobaka, alkohola, zdravil, 

drog, 

negativen učinek na 

posameznikovo zasebno 

življenje. 

Zmanjšano zadovoljstvo z 

delom, 

zmanjšana zavezanost 

organizaciji in/ali 

posameznikova namera, da 

organizacijo zapusti. 

Absentizem,  

bolniška odsotnost, 

menjavanje službe, 

slabša izvedba in kakovost 

dela. 

Vir: Schaufeli in Enzmann 1998, po Steiner Depolli 2011, 27. 

2.8 Strategije za preprečevanje izgorelosti 

S pritiskom se najbolje spopadajo ljudje, ki so dovolj prožni, da se prilagodijo na stresorje 

okoli sebe. Vzamejo si čas zase, živijo uravnoteženo, učijo se obvladovati stres, ne dovolijo, 

da bi jih stres prestrašil. Če presodijo, da potrebujejo zunanjo pomoč, si jo tudi poiščejo 

(Youngs 2001, 43). Gledano s čisto gospodarskega vidika, je jasno, da je ekonomska politika 

prisiljena, da sprejme ukrepe za preprečevanje morebitnih posledic izgorelosti na donosnost 

organizacije kot celote. Preprečevanje ne ponuja le boljše možnosti za uspeh, je tudi 

dolgoročno in cenejše kot zdravljenje. Zagotavlja preživetje obstoječega človeškega kapitala 

in priložnost za rast človeških virov organizacije. 

Da bi preprečili izgorevanje v organizaciji, je potrebno vplivati na spremembe organizacijske 

strukture, stile vodenja in načine komunikacije in sodelovanja v delovnem okolju. Te 

spremembe bi morale voditi k oblikovanju okolja, v katerem so zadovoljene potrebe 

posameznika po avtonomiji, socialni podpori in priznanju. Posamezniki bi tako sodelovali pri 

doseganju ciljev optimalne produktivnosti in večjih dobičkov (Brunt 2007).  
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Poskuse preprečevanja lahko glede na dva pristopa razdelimo v dve večji skupini: 

individualni pristop in organizacijski pristop (Maslach 2003, 55–69). Glede na proučevano 

literaturo menimo, da se je večina avtorjev osredotočila na individualne pristope. Maslach 

(prav tam) meni, da je ta pristop nekoliko paradoksalen, saj so ugotovili v primerjavi z 

individualnimi faktorji večji vpliv situacijskih in organizacijskih faktorjev na izgorelost. Pri 

načrtovanju modela za intervencije je potrebno upoštevati oba faktorja v skladu s šestimi 

neskladji med posameznikom in delom. Organizacije se strinjajo, da je izgorevanje problem, 

ki ga je potrebno rešiti. Glede načinov rešitve pa so različnih mnenj. Eno izmed mnenj, ki je 

daleč od resnice, je, da je vzrok za izgorevanje le v posamezniku, potrebno si je odpočiti, 

poiskati pomoč ali poiskati drugo, primernejšo zaposlitev. Predvsem pa je delodajalčeva 

odgovornost, da izboljša delovanje organizacije (Maslach in Leiter 2002, 64). 

 Poznamo torej dve vrsti pristopov k procesu reševanja problemov (Maslach in Leiter 2002, 

79–83): 

- Individualni pristop; 

- Organizacijski pristop. 

 

Individualni pristop. 

 

 

Začne se s posameznikom. 

 

 

Postane skupinski projekt. 

 

 

Naveže se na organizacijo.  

Organizacijski pristop. 

 

 

Začne se z menedžmentom. 

 

 

Postane organizacijski projekt. 

 

 

Ne veže se na delavce. 
 

 

 

Rezultat vpliva na sorodna neskladja. 

 

 

Rezultat je proces. 

Slika 1: Oba pristopa k procesu reševanja problemov 

Vir: Maslach in Leiter 2002, 80. 

Kako pa v resnici strategije preprečevanja izgorevanja učinkujejo? Rezultati raziskave, ki je 

bila opravljena med leti 1995–2007, kažejo na to, da je 80 % intervencij vodilo do zmanjšanja 

izgorelosti. Intervencije, usmerjene k posamezniku, so bile kratkoročne, tiste, ki so bile 

usmerjene k organizaciji pa so učinkovale dolgoročno. Učinki obeh intervencij so čez nekaj 

časa oslabeli (Awa, Plaumann in Walter 2010, po Boštjančič 2010, 66). Kako izbrati najboljšo 
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pot, je odvisno predvsem od: narave službe, značilnosti organizacije in delovne skupine in 

zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na organizacijo (Maslach in Leiter 2002, 145). Načrtovanje 

programov za preprečevanje izgorelosti mora biti zastavljeno celostno (Boštjančič 2010, 66). 

2.8.1 Strategije na individualni ravni 

Posamezniki lahko sprožijo proces, ki bo zaustavil izgorevanje, a predpogoj je naslednje 

(Maslach in Leiter 2002, 80): 

- razumevanje šestih poti od neskladja do izgorevanja, 

- zmožnost sodelovanja s kolegi in 

- trdna odločenost, da vztrajate v procesu spreminjanja. 

Eno izmed orodij pri spopadanju s stresom je nadzorovanje lastnih čustev. Potrebno je skrbeti 

za samopodobo, saj je visoka samopodoba najboljša obramba pred stresom. Prepoznati je 

treba svoj strokovni podporni sistem, kandidat za izgorelost pa ne sme zanemariti svojih 

družinskih odnosov (Youngs 2001, 49–60). Intervencije, usmerjene k posamezniku, se 

nanašajo na kognitivno-vedenjske postopke. Cilj je povečati kompetentnost za opravljanje 

dela, izboljšati veščine reševanja problemov, povečati socialno podporo, zlasti pa 

posameznika kognitivno restrukturirati (Schaufeli in Enzmann 1998, po Boštjančič 2010, 66). 

Dejavnosti za preprečevanje izgorelosti naj bodo obsežne in naj zajamejo čim več dejavnikov 

tveganja glede na naslednja področja: 

- značilnosti delovnega mesta, 

- osebnostne značilnosti posameznika in 

- značilnosti okolja, v katerem posameznik živi. 

Obseg načrtovanja je odvisen od značilnosti delovne organizacije, števila rizičnih delovnih 

mest, od števila že izgorelih zaposlenih itd. (Ščuka 2008a, 53).  

V Sloveniji deluje v Ljubljani Inštitut za razvoj človeških virov, ki se ukvarja s preventivnimi 

ukrepi za preprečevanje izgorevanja. Obenem nudi tudi psihoterapije tistim, ki so preizčrpani 

ali pa so se zaradi izgorelosti na delovnem mestu že zlomili (Inštitut za razvoj človeških virov 

2006). Poleg tega so ustanovljene še ostale razne organizacije, ki izvajajo preventivne ukrepe 

proti izgorevanju na delovnem mestu, večinoma na ravni posameznika ali manjše skupine. To 

so: Edupool, Akademija za psihozo, Inštitut za integrativno psihoterapijo in zdravljenje, 

Inštitut Krog. Problema izgorevanja na delovnem mestu se torej dobro zavedamo. 

Najbolj uporabljene strategije za obvladovanje stresa na osebni ravni pri managerjih so:  

- rekreacija, 

- ohranjanje osebnih meja, 

- počitek, 

- različne vrste hobijev,   
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- kulinarika, 

- razni načini sproščanja, 

- uporaba visoke tehnologije (TV, računalnik …) in 

- podporna mreža. 

Med naštetimi strategijami so managerji na prvo mesto postavili rekreacijo, v katero je 

vključena tudi telovadba, fitness ter ostale telesne aktivnosti (Campbell idr. 2007, po Musek 

Lešnik 2009, 58). Vsak zaposleni naj analizira obremenilne dejavnike in naj poišče tiste, na 

katere lahko vpliva. Pomembna je pozitivna naravnanost do službe in zasebnega življenja. Po 

napornem delu se razbremenimo v okviru svojih telesnih sposobnosti (Možina idr. 1998, 

373). Manager v vzgojno-izobraževalnih ustanovah nikoli ne obupa nad nobenim in vedno 

poskrbi, da učitelji in učenci čutijo, da so cenjeni in spoštovani. Ravnatelj ima jasno 

definirano filozofijo, pozna pomen pohvale kot motivacijskega dejavnika in je ustvarjalec 

zdravega šolskega okolja (Youngs 2001, 73). 

Najboljši način za preprečevanje izgorevanja je pospeševanje predanosti delu. To so tiste 

strategije, ki vzpodbujajo energijo, povezanost z delom in učinkovitost. Preventivni pristop je 

prava odločitev ter dolgoročna naložba za organizacijo (Maslach in Leiter 2002, 77). Veliko 

bolje je vlagati v ukrepe za preprečevanje izgorevanja, kot poravnati stroške, ko se 

izgorevanje pojavi. Pomembno je povečevanje sposobnosti ljudi, da ostanejo predani svojemu 

delu. Predanost dela se doseže z energijo, prizadevnostjo, učinkovitostjo, ustvarjalnostjo 

(Maslach in Leiter 2002, 101–103). 

Nenehno hlastanje po materialnih dobrinah, odtujevanje na delovnem mestu ter hiter tempo 

življenja ljudi sili k spoznavanju strategij preprečevanja izgorelosti. Ljudje se vedno bolj 

vračamo k svojim koreninam, naravi, ter tako tudi k metodam sproščanja. Za boj proti 

izgorevanju pa je potrebna primerna mera potrpljenja in predanosti.  

 

2.8.2 Strategije na ravni organizacije 

V svoji knjigi, Upravljanje stresa (Managing stress: Emotion and power at work), Newton 

trdi, da lahko k izgorevanju veliko pripomore organizacija. Prvi korak za učinkovito 

organizacijsko strategijo za preprečevanje izgorevanja je analiza osebja (Newton 1995, po 

Wikipedia 2011). Pomembno je aktivno sodelovanje vseh udeležencev strategije pri vseh 

vidikih procesa (priprava, uvajanje, interpretacija, izvedba). Pred začetkom analize 

management: 

- določi jasne cilje za analizo osebja; 

- ustanovi delovno skupino iz zaposlenih z vseh oddelkov organizacije, ki vodi načrtovanje 

in uvajanje analize; 

- razvije načrt za sporočanje rezultatov analize in delo z njimi; 

- ustanovi izvedbene skupine, ki se lotijo osrednjih vprašanj in pripravijo predloge za 

spremembe ter 
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- pripravi proces za izvajanje predlogov. 

Strategija na ravni organizacije ima torej dve osnovni stopnji (Maslach in Leiter 2002, 108–

109):  

- Ugotoviti, kaj se dogaja z delovno silo organizacije, in nato uporabiti te informacije za 

izboljšanje org. strukture. 

- Ugotoviti, kako bo analiza vplivala na organizacijo, in nato vzpostaviti nenehne procese. 

Proces preprečevanja izgorevanja pa ima več ključnih stopenj (Maslach in Leiter 2002, 81–

90): 

1. Proces se začne s posameznikom; delavec opozori delovno skupino na to, da mora 

razmisliti o problemih v zvezi z izgorevanjem in da je nujno najti primerno rešitev. 

2. Proces postane skupinski projekt; delavci morajo biti enotni glede neskladij, ki se jih 

bodo lotili. Drug drugemu morajo nuditi oporo in ohranjati pobudo za spremembo. 

3. Proces se naveže na organizacijo; rešitve se morajo izvajati znotraj konteksta 

organizacije. 

4. Rezultat vpliva na sorodna neskladja; potrebno je, da se ukrepi nanašajo na šest 

neskladij.    

5. Rezultat je proces; proces se začne in tako ustvari lastno gibanje, ki vodi do sprememb in 

izboljšanj. 

Eden izmed načinov za preprečevanje izgorelosti je kombinacija organizacijskih sprememb in 

izobraževanja za posameznika. Potrebno je namreč vzpostaviti spet stik z organizacijo in 

posameznikom, kar pomeni zagotavljanje ustreznih virov za izpolnjevanje zahtev, jasno 

opredelitev vrednot in izboljšanje odnosov s sodelavci ter podrejenimi. 

Oblike preventivnih pristopov in zdravljenja izgorelosti: 

- Kolegij oz. raportne skupine (kolegij zaposlenih, kolegij vodilnih): zaposleni se srečujejo 

vsak dan oziroma vsaj dvakrat na teden po 20 minut. Raport vključuje vse zaposlene na 

enaki delovni ravni skupaj z neposredno nadrejenim delovodjo (brez vodilnih). Z 

uvajanjem raporta se izboljšajo medsebojni odnosi, delovni ritem, storilnost in odnos do 

dela. Za te vodje priporočljiva strokovna supervizija 1 x na mesec, kjer se dogovarjajo o 

predlogih raportne skupine. Strokovna supervizija pripomore k spoznavanju dinamike 

medsebojnih odnosov med zaposlenimi na osnovni ravni. 

- Ustvarjalne komunikacije: gre za občasno urjenje; cilj je dobiti več informacij o načinih 

komunikacije in ukrepih pri izgorelosti med zaposlenimi. Avtor svetuje, da urjenje izvede 

strokovnjak na področju komunikologije ali psihoterapije.  

- Seminar z delavnico: v kolikor ni možno izpeljati prvih treh oblik srečanj, se lahko 

vodstvo odloči za organizacijo seminarja z delavnico za celoten kolektiv. 

- Terapevtski klub: to je preventivna oblika pred izgorelostjo, v katero se vključi ožje 

vodstvo. Izvaja se 1–3 dni, udeleženi pa so managerji iz različnih delovnih skupin ter 
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zunanji strokovnjak s področja izgorelosti. Kot ena izmed srečanj terapevtskega kluba je 

lahko srečanje v urejenih wellness centrih (Ščuka 2008a, 55). 

- Supervizija: Posameznik evalvira svoje delo, o njem razmišlja in tako pride do rešitev 

problemov. Supervizija prispeva k zmanjšanju stresa na delovnem mestu (Halas 2006, 

52). 

- Tehnike sproščanja za zmanjševanje stresa: temeljijo predvsem na umiritvi stanja svojega 

duha. Zavestno sproščanje ugodno učinkuje proti napetosti in odpravlja posledice stresne 

reakcije. Avtor med tehnike sproščanja uvršča: globoko mišično sproščanje, sproščanje 

ob glasbi, dihanje s trebušno prepono, doseganje miselne sproščenosti, 30-sekundno, 

»instantno«,  sproščanje (Youngs 2001, 90). 

- Life coaching: je proces rednega dela med izgorelim in svetovalcem, ki poteka 

individualno, in sicer v obliki srečanj, telefonskih klicev ali spletnih pogovorov (Inštitut 

za razvoj človeških virov 2006). 

- Koriščenje študijskega dopusta: zaposleni sprejmejo osem tednov študijskega dopusta 

enkrat vsakih sedem let. 

- »Red Zone«: managerji pošljejo zaposlene, ki delajo 60 ur na teden, v  »Red Zone« 

oziroma k svetovalcu. 

- Teden brez sestankov: enkrat na četrtletje je teden brez sestankov in srečanj (Senior 2006, 

6). 

Ravnatelji naj skrbijo za uspešno komunikacijo preko sestankov ter raznih srečanj z učitelji. 

Kot eno izmed strategij predlaga Halas (2006, 52) organizacijo »encounter groups«, sprotno 

evalvacijo ter razne neformalne oblike srečanj z zaposlenimi ob posebnih priložnostih.  

Ravnateljice in ravnatelji so pod čedalje večjimi pritiski države, javnosti, medijev, staršev. Pri 

zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je nasploh vedno več obremenjenosti, stresa 

in izgorevanja. Pristojnosti vodstev šol, zaposlenih in sredstva za uravnavanje vedenja otrok 

se spreminjajo in zmanjšujejo (Guček Tomšič 2011, 56–57). 

Ni dovolj le izboljšati delovne veščine in znanja preko izobraževanj ali izboljšati delovne 

pogoje. Potrebno je tudi popolnoma spremeniti način življenja ter vzpostaviti ravnotežje med 

obremenitvami in razbremenitvami. Pšeničny je mnenja, da je slednje možno le s 

psihoterapijo, saj so osebnostne značilnosti kandidatov tiste, ki to preprečujejo (Dominc 2011, 

2). V kolikor se bomo osredotočili na povečanje odgovornosti do dela in ne na zmanjševanje 

samega izgorevanja, bomo dosegli večji učinek v premagovanju izgorevanja. Potrebno je 

nameniti večjo pozornost človekovim vrednotam na delovnem mestu, ne le ekonomskim 

(Maslach in Leiter 2002, 21). 

Najprej je na vrsti podjetje za zajezitev izgorevanja podjetje. Dobro podjetje zna poskrbeti za 

celotni delovni proces, v katerem ima bistveno vlogo delavec. Vodstvo podjetja je odgovorno 

poučiti delavca o vseh pasteh izgorevanja na delovnem mestu. Na žalost pa so pogosto med 

najbolj izgorelimi prav vodilni. Pomembno je pretehtati komunikacijske tokove v organizaciji 
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(vertikalne, horizontalne) in šele nato razmišljati o ukrepih. To lahko opravi le zunanji 

strokovnjak ali strokovna ekipa, saj nas je malo takih, ki v eni osebi obvladujemo probleme 

komunikacije, medosebnih odnosov, rizičnih faktorjev in zdravstvenih posledic izgorelosti 

(Ščuka 2009b). 

Dr. Bilban (2009) svetuje, da je ena od poti izogibanja izgorelosti opredelitev svojih ciljev, ki 

temeljijo na realnih osnovah. Potrebno je povečati pozornost lastnemu zdravju, kar vključuje 

tako prehranjevalne in pivske navade, kot tudi zdravo telesno aktivnost. Eden izmed ukrepov 

preprečevanja izgorelosti je preživljanje vsaj nekaj časa brez vnaprej določenih opravil, čas si 

je potrebno rezervirati tudi za sprostitev, osvežiti moramo stara prijateljstva in vzpostaviti 

nova ter prenehati zadrževati svoje frustracije in jezo v sebi.  

Omenjeni strokovnjak na področju izgorelosti svetuje:  

Nauči se reči ne, kadar vas pozivajo k opravilom, ki presegajo vašo razpoložljivo 

energijo in vaše zmožnosti. Nauči se prelagati odgovornost tudi na druge, ker niste 

nenadomestljivi, poskušajte znova najti smisel za humor, ki ste ga verjetno izgubili. 

Poskušajte se vsaj včasih nasmejati okoliščinam, ostanite v stiku s samim seboj in s 

svojimi vrednotami. Naučite se spoznati, kdaj ste presegli mejo izčrpanosti. (Bilban 

2009)                                                                           

Preprečevanje in zdravljenje izgorelosti je zasnovano na podlagi vzrokov in simptomov 

posameznikov. Izgorelim se svetuje predvsem psihoterapija. Delovno izčrpanim (»wornout«) 

in izgorelim priporočamo izobraževalne seminarje in delavnice za preprečevanje in 

zmanjševanje delovne izčrpanosti in izgorelosti (Inštitut za razvoj človeških virov 2006). A 

mnogi seminarji in delavnice za obvladovanje stresa, ki se izvajajo po organizacijah, imajo 

manj dolgoročnega učinka, kot bi si želeli, zato ker se osredotočajo zgolj na obvladovanje 

odzivov na stresne dogodke, manj pa na načrtno odstranjevanje njihovih izvorov (Musek 

Lešnik 2009). Dolgoročno se kaže možnost napredka v razvijanju t. i. socialnega kapitalizma. 

Slednji v ljudeh namesto materialnih vrednot, ki jih ima potrošnik, spodbuja vrednote trdne in 

zdrave osebnosti. Managerji že vključujejo med uvajanja svojih zaposlenih urjenje temeljnih 

zmožnosti, učenje ustvarjalnega sporazumevanja in učenje spreminjanja življenjskega sloga. 

Zavedajo se, da je lahko dober zaposleni oz. manager le osebnostno zrel in trden posameznik 

(Ščuka 2008a). 

Avtor obenem poudarja: »Zdravila za izgorelost ni. Edino ustrezno zdravilo je sprememba 

življenjskega sloga« (Ščuka 2008a, 56). 

 

 

 



28 

3 ŽIVLJENJSKI SLOG 

3.1 Opredelitev življenjskega sloga 

Življenjski slog je način življenja vsakega posameznika in igra pomembno vlogo v 

vsakdanjosti. Odloča o našem ugodnem počutju in odpornosti proti stresu (Youngs 2001, 89). 

Z vidika posameznika ga lahko razumemo kot množico praks, dejavnosti, kulturnih orientacij 

in želja, ki se izražajo v navadah oblačenja, hranjenja in delovanja (Ule idr. 2000, po Starc in 

Kovač 2007, 30). Zdrav življenjski slog zajema zdravo in redno prehranjevanje brez razvad, 

pravo razmerje med delom in počitkom, vzdrževanje telesne in duševne zmogljivosti, 

ravnovesje med telesnim in duševnim naporom ter pristen stik z naravo. Seveda sodi sem tudi 

poznavanje in obvladovanje samega sebe, medčloveški odnosi, osebni načini sproščanja, 

stalno učenje (Ramovš 2009, 5).  

Z zdravim življenjskim slogom krepimo ter ohranjamo svoje zdravje. Zdravje managerja je 

ključnega pomena tako zanj kot tudi za organizacijo, saj je eden izmed najmočnejših členov v 

podjetju. Današnje globalne in tehnološke spremembe ter hiter tempo življenja je mogoče 

premagovati le z vlaganjem v posameznika, v njegov razvoj in ustvarjalnost.  

Življenjski slog je način življenja posameznika, ki razkriva zdravju naklonjena ali zdravju 

nenaklonjena obnašanja v določenem časovnem obdobju. To so prostovoljno vedenje in 

odločitev glede na obnašanje ter vzorci potrošnje, ki jih ljudje sami izberejo (Blaxter 1990, po 

Starc in Kovač 2007, 29). Tako slog delimo na: 

- zdrav življenjski slog (zdravju naklonjen); 

- nezdrav življenjski slog (zdravju nenaklonjen način življenja). 

3.1.1 Zdrav življenjski slog 

Zdrav življenjski slog je etični projekt, ki kaže, kako spodbuditi ljudi k določenemu 

obnašanju (Fullagar 2002, po Allender, Colquhoun in Kelly 2006, 87). 

Ramovš svetuje:  

Pri skrbi za zdrav življenjski slog moramo upoštevati telesno, duševno, duhovno in 

socialno razsežnost zdravja. Prevečkrat mislimo le na zdravljenje in preprečevanje 

telesnih bolezni in poškodb. Telesno, duševno, sožitno in duhovno zdravje je ena 

največjih vrednot vsake družine, naroda in vsega človeštva. (2009, 3)  

Obstaja povezava med razvitostjo življenjskega sloga in občutkom za lastno vrednost. Ljudje 

z visokim samospoštovanjem imajo razvit zdrav življenjski slog. Tisti, ki imajo manj občutka 

za lastno vrednost, pa živijo nezdrav življenjski slog (Šinkovec 2009, 6). Zdrav življenjski 

slog vključuje interakcijo vzorcev z zdravjem povezanim vedenjem, usmeritvami in viri, ki se 
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prilagodijo skupinam posameznikov kot odziv na njihovo socialno, kulturno in gospodarsko 

okolje (Abel idr. 1999, po Perrin idr. 2002, 162). 

Vzorci zdravega življenjskega sloga (Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

2007), ki se pojavljajo v konstitentnem obdobju, so: 

- prehrana; 

- telesna dejavnost; 

- obvladovanje stresa;  

- uporaba drog – alkohol, tobak, ilegalne droge; 

- spolnost; 

- spanje; 

- ustna higiena in 

- skrb za varnost.  

Ukvarjanje s športom, duhovnost, medsebojni odnosi (ljubezen, prijateljstvo), uravnotežena in 

kakovostna prehrana so glavne značilnosti zdravega življenjskega sloga (Berčič, Tušak in 

Karpljuk 1999, povz. po Berčič in Sila 2001, 72). Za zdrav življenjski slog je pomembno 

naslednje: 

- prilagodljivost; 

- realna dosegljivost ciljev glede na naše sposobnosti; 

- izogibanje prenosa odgovornosti na druge; 

- jasnost; 

- dnevno načrtovanje in 

- načrtovani odmori in dopust.  

Človeško telo je namenjeno spancu in za premagovanje stresa je potreben dober spanec. 

Zdrav in uravnotežen stil življenja si lahko zagotovimo sami, tako da si načrtujemo delo glede 

na zahtevnost in se tako boljše zavedamo obremenitev čez dan. Takšna organizacija naj nam 

postane v navado na vseh področjih: potovanja, gospodinjstvo, družina (Life Positive 

Foundation 2010). 

Organizacije v Sloveniji se premalo zavedajo pomembnosti zdravega življenjskega sloga. 

Potrebno bo sestaviti strategijo politike organizacije tako, da bodo vključeni vsi zaposleni 

(Županič idr. 2009, 28–29).   

3.1.2 Nezdrav življenjski slog  

V svoji izbiri življenjskega sloga smo svobodni, a zgolj znotraj določenih okvirov, ki jih 

vzpostavlja naše okolje (Starc in Kovač 2007, 30). Nezdrav način prehranjevanja je tesno 

povezan s pojavom čezmerne prehranjenosti in debelosti, kakor tudi diabetesa. Sodobni 

prehranjevalni vzorci so prenosljjivi iz ene generacije v drugo. Pomembno vlogo pri tem 

imajo starši (Novak 2010, 29). Na življenjski slog vplivajo tako socialno-ekonomski kot tudi 
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kulturni dejavniki (WHO 2008). Kljub temu so po ugotovitvah raziskav socialni, ekonomski, 

kulturni in okoljski dejavniki  odločilnejši od družinskih dejavnikov (Klinični inštitut za 

medicino dela, prometa in športa 2007).  

Rauter Kosič nakazuje pomembnost pridobljenih vzorcev iz otroštva: »Vzorci čustvovanja, 

mišljenja in delovanja, ki so se utrdili v obdobju otroštva, so ohranjeni v podzavestni plasti 

naše duševnosti in v pomembni meri določajo dinamiko in kakovost našega »odraslega« 

življenja« (1997, po Berčič 2001, 81). Življenjski slog postaja manj skladen s fiziološkimi 

potrebami osebnosti v celoti, ne le organizma (Ščuka 2008a). Po podatkih mednarodne 

raziskave (Campbell idr. 2007, povz. po Musek Lešnik 2009) ima več kot 90 odstotkov 

managerjev težave z uravnoteženjem dela in družinskega življenja, kljub temu, da se ravno 

toliko odstotkov zaveda, da je uravnoteženje med delom in zasebnim življenjem ključno za 

delovno uspešnost in učinkovitost.   
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Slika 2: Delež udeležbe štirih osnovnih dejavnikov pri vzrokih za prezgodnjo smrt v 

odstotkih po podatkih servisa za nacionalno zdravje v ZDA 

Vir: Corbin in Lindsey 1997, povz. po Berčič in Sila 2001, 72. 

Slika prikazuje vpliv dejavnikov na prezgodnjo smrt. Med njimi igra glavno vlogo nezdrav 

življenjski slog, na drugem mestu vpliva okolje, sledi dednost ter zdravstvo.  

Avtor opozarja:  

V vseh javnih občilih nenehno beremo in poslušamo o dejavnikih tveganja (kajenje, 

pretirano pitje alkoholnih pijač, prenajedanje in zanemarjanje aerobne vadbe oziroma 

športnorekreativnega udejstvovanja, zloraba drog in drugo), pa vendar se opozorila ne 

dotaknejo velike večine ljudi. Nikakor ne drži, da bi ljudje, ki se oklepajo bolnega 

življenjskega sloga, ne imeli nobenih priložnosti za preusmeritev v zdravo in ustvarjalno 

življenje. (Rugelj 2000, cit. po Berčič in Sila 2001, 71) 

Bilban (2009) meni, da so za nezdrav življenjski slog še posebej izpostavljena vodilna 

delovna mesta. Managerji pogosto opravijo več nadur na dan, sprejemajo stranke ter vodijo 

sestanke. Nadpovprečno tudi kadijo in uživajo alkohol, kar je vzrok za koronarne bolezni 
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(srčne bolezni). Preobremenjenost in zasičenost z delovnimi nalogami vplivata na krvni tlak 

in raven holesterola v krvi.  

Nasveti za zdravo življenje so torej ukvarjanje s športom, gibanje, glasba, manj psihičnih 

obremenitev zaposlenih in boljša organizacija delovnega časa (Šorl 2011, 17). Nekdo, ki je v 

prostem času dejaven, s tem vpliva na življenjski slog. Osebo, ki se veliko časa ukvarja s 

športom, uvrstimo med športno dejavne ljudi. Nekatere izmed njihovih značilnosti so: 

energičnost, vitalnost, boljše razpoloženje, lepo oblikovano telo, dober spanec, moč, 

gibljivost, spretnost, odpornost (Berčič in Sila 2001, po Murn 2009).   

Ramovš meni:: »Uravnovešena skrb za krepitev lastnega zdravja človekovemu življenju 

ponavadi doda precej let, vedno pa doda njegovim letom več življenja, to je – boljšo 

kakovost« (2009, 5). 

3.1.3 Dejavniki življenjskega sloga 

Dejavnike življenjskega sloga delimo v več skupin (Klinični inštitut za medicino dela, 

prometa in športa 2007): 

- Fizični: zdravstveno stanje posameznika, teža, višina posameznika. 

- Družinski: vzgoja, vzorci obnašanja staršev ter ostalih družinskih članov, družinske 

razmere. 

- Socialni: izobrazba, izkušnje, status, zdravstveno varstvo. 

- Ekonomski 

- Okoljski: vplivi skupnosti, okolja, kjer posameznik živi. 

- Kulturni: vključevanje v razna društva, ogled raznih kulturnih predstav ter udeležba na 

prireditvah. 

V današnjem življenju prihaja pri človeku do neskladij v odnosih. Tehnologija, znanstvena 

spoznanja imajo velik vpliv na spremembe v naravi in človeku. Človek vlaga svoje veščine in 

znanja v materialni svet, potrošništvo ter znanstvene vede. Današnji čas nam označuje 

»[n]esmiselno prehitevajoč utrip življenja in mnoge stranpoti« (Berčič 2001, 19). Svojo 

prihodnost moramo načrtovati že tako, da spremenimo nezdrav način življenja, ki vključuje 

nezdravo prehrano, telesno nedejavnost, prekomerno sedenje ter uživanje dovoljenih in 

nedovoljenih drog. Na žalost pridemo do tega šele, ko smo v zrelejših letih in ko pride do 

resnih zdravstvenih težav. Že pred tem je potrebno spremeniti življenjski slog in se zavedati 

pomembnosti zdravja.  

Redno in sistematično športno rekreativno udejstvovanje ohranja, izboljšuje zdravje ter 

psihomotorične sposobnosti: vzdržljivost, moč, koordinacijo, gibljivost in druge sposobnosti. 

Šport je preventivni dejavnik, saj pomaga preprečevati razna obolenja in okužbe. Ugodni 

učinki telesne vadbe povzročajo dobro fizično in psihično počutje posameznika (Berčič 2001, 
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32–34). Kronično pomanjkanje časa vodi v asocialnost, spreminjanje odnosov med prijatelji, 

saj se posameznik umika od druženja, zanemarja aktivnosti v prostem času in hobije.  

3.1.4 Programi, ki delujejo v okviru promocije življenjskega sloga 

Organizirani programi na področju zdravja pri delu so se začeli v času industrijske revolucije 

(McCaig in Harrington 1998, po Allender, Colquhoun in Kelly 2006, 76). Tematika o zdravju 

na delovnem mestu se v zadnjih 10 letih povečuje, in sicer predvsem zaradi medijskih in 

javnih interesov. Programi promocije zdravja pri delu ter razne storitve na tem področju 

izredno naraščajo, tako da postaja zdravje na delovnem mestu sporna tema. Promocija zdravja 

na delovnem mestu (angleški izraz WHP) se je pričela v ZDA in Kanadi in postaja popularna 

tudi v Evropi. Sprva je bilo nekaj pomislekov glede uvajanja koncepta v Evropo, in sicer 

predvsem iz dveh razlogov: prvi je ta, da je zdravje odgovornost posameznika in se 

delodajalec ne bi smel vmešavati. Drugi razlog pa tiči v odvračanju pozornosti k izboljšanju 

delovnih pogojev (Zwetsloot in Pot 2004, 117). Številna podjetja po svetu v zadnjih 20-ih 

letih uvajajo programe promocije zdravja pri delu. V ZDA naj bi kar 90 % podjetij s 50 

zaposlenimi ali več in skoraj vsa podjetja z več kot 750 zaposlenimi izvajala vsaj enega od 

programov promocije zdravja (Urdih Lazar in Stergar 2010, 42). 

Promocija zdravja na delovnem mestu je integriran pristop k delovnemu mestu. Vključuje 

promocijo zdravja v celoti in dobrega počutja, kot je zdravo prehranjevanje, preprečevanje 

stresa, poškodb na in zunaj delovnega mesta, škodljiva raba alkohola in drog … Promocija 

zdravja na delovnem mestu je usmerjena v zdravje, ki je osnovni pogoj za normalno življenje 

in delo, združuje pa dve strategiji (Teržan 1999, po Bilban 2002, 310): 

- povečanje znanja, veščin posameznika, kar pripomore k upiranju obremenitev in 

škodljivemu ravnanju na delovnem mestu in doma; 

- optimalna ureditev okolja (delovnega, družbenega, naravnega), kar vpliva na zmanjšanje 

tveganja zaradi obremenitev in škodljivosti. 

Kljub temu, da zdravje in delo igrata osrednjo vlogo v našem življenju, ni bilo glede sestave 

programov zdravja na delovnem mestu nobenih kritičnih pregledov. Zdravje na delovnem 

mestu je multidisciplinarno, kjer bi lahko sodelovali managerji, zdravniki, inženirji, 

medicinske sestre, svetovalci, odvetniki, zavarovalnice, šolniki, uradniki, promotorji zdravja, 

odvetniki, direktorji podjetij in delavci. Pojavita se dva pojma, ki sta med seboj konkurenčna, 

a hkrati zelo povezana, in če se obravnavata ločeno v sklopu promocije zdravja na delovnem 

mestu, imata lahko negativne posledice. Omenjena pojma sta (Allender, Colquhoun in Kelly 

2006, 75–87):  

- zdravje kot varnost na delovnem mestu, ki je v skladu z zakonom. Ta pristop je 

osredotočen na interakcijo zaposlenih z njihovim fizičnim delovnim prostorom. Varnost 

zagotavlja dominantno pozicijo in prisilo delavca, da spoštuje to posebno obliko zdravja 

na delovnem mestu;  
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- zdravje kot življenjski slog, ki ga podpira širše družbeno razumevanje. Življenjski slog se 

ukvarja predvsem z vedenjem in obnašanjem posameznika v in izven delovnega časa. Od 

posameznika zahteva veliko discipline in odgovornosti. 

Promocija zdravja na delovnem mestu (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 1996) 

vključuje: 

- izboljšanje organizacije dela (gibljiv delovni čas, delo na domu); 

- izboljšanje delovnega okolja (ponudba zdrave hrane v podjetju, podpora med sodelavci); 

- spodbujanje delavcev, ki se udeležujejo zdravih aktivnosti (programi športnih dejavnosti) 

- spodbujanje osebnostnega razvoja (ponudba izobraževanj, pomoč pri odvisnosti od 

kajenja). 

Glavni cilj intervencij promocije zdravja na delovnem mestu je spodbujanje zdravega 

delovnega življenja delavcev, ki se lahko doseže preko:  

- spreminjanja delavčevega zavedanja in vedenja; 

- izboljšanja sposobnosti nadzornikov za podporo delavcem pri sprejemanju potrebnih 

ukrepov, zlasti za krepitev znanja in sposobnosti in 

- izboljšanja uporabe človeških virov, ki so na voljo v organizaciji.  

V promocijo zdravja so vključeni ergonomski ukrepi, organizacija dela, vzgoja in 

izobraževanje, aktivni odmor, načrtovana rekreacija, ukrepi varstva in varnosti pri delu. V 

primerjavi s fizičnimi obremenitvami desetletja nazaj, se pojavljajo danes drugačne 

obremenitve, kot je, na primer, stres. Stres je neskladje med dojemanjem zahtev ter 

dojemanjem sposobnosti za obvladovanje teh zahtev. Lahko je škodljiv (»distress«) ali 

prijazen (»eustress«). Posameznik je obremenjen zaradi novonastalih situacij, kar ogroža 

njegovo zdravje. V namen odpravljanja tovrstnih težav so zastavljeni ukrepi ergonomije, ki so 

usmerjeni v organizacijo, tehnologijo, redko pa tudi v ureditev delovnega okolja in človeka 

samega. Kljub intenzivnemu razvoju tehnologije in avtomatizaciji ostaja človek 

najpomembnejši, saj zagotavlja varnost in stabilnost delovanja različnih sistemov (Bilban 

2002,308–309). 

Po želji za spremembo obnašanja zaposlenih so se organizacije odločile, da bodo uvedle 

programe, ki vključujejo tako delavca kot tudi podjetje (npr. izboljšanje prehrane preko 

jedilnice v organizaciji, telesna dejavnost na delu). Evropska mreža za promocijo zdravja pri 

delu (ENWHP) je razvila 7. skupno pobudo, in sicer projekt Premikamo Evropo. Pobuda je v 

obliki kampanje, ki s postavljenimi standardi kakovosti odkriva modele in širi ugotovitve po 

Evropi.  

Cilji projekta so (Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 2007):  

- spodbuditi čim več podjetij v Evropi k vlaganju v zdravje na delovnem mestu; 

- skrb za duševno zdravje; 

- spodbujanje nekajenja, telesne aktivnosti in zdrave prehrane.  
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Nekateri izmed pomembnejših projektov v Sloveniji, ki delujejo na področju vlaganja v 

človeške vire: 

- Projekt HEPA, kjer so pripravljeni programi promocije zdravja in gibanja WHO. V 

mrežo je vključenih sedem evropskih držav. Aktivnosti programa zmanjšujejo poglavitne 

dejavnike tveganja za nastanek bolezni 21. stoletja (izgorelost, razne kronične bolezni) in 

tako bistveno prispevajo k izboljšanju, krepitvi in ohranjanju zdravja (Fras in Poličnik 

2003, po Berčič 2005, 37).   

- Projekt Čili za delo, ki je pod okriljem Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in 

športa. Projekt prispeva k ravnovesju zaposlenih, njihovi psihofizični kondiciji in 

zadovoljstvu ter produktivnosti zaposlenih (Berčič 2005, 38).  

Kako s promocijo zdravja na delovnem mestu v podjetju sploh začeti (Evropska agencija za 

varnost in zdravje pri delu 1996)? 

1.  Priprava: 

- oblikovanje delovne skupine, 

- obveščanje in 

- zagotovitev skladnosti z zakonskimi zahtevami na področju varnosti in zdravja pri 

delu. 

2.  Načrtovanje: 

- ocena potreb, 

- določitev prednostnih nalog, 

- vzpostavitev povezave z dejavnostmi preprečevanja tveganja, 

- vključitev obstoječe uspešne zdrave dejavnosti, 

- izvajanje usklajenega programa, 

- vključitev posredniške organizacije, 

- vključitev vseh zaposlenih in 

- razmislek o oceni rezultata. 

3.  Realizacija: 

- pridobitev podpore celotnega vodstva, 

- vključitev delavcev in 

- prilagoditev gradiva ciljnemu občinstvu. 

4.  Ocena in izvajanje vnaprej: 

- analiza učinkovitosti celotnega programa, 

- ocena finančne koristi, 

- seznanitev z rezultati in 

- izboljšave, nadaljnje načrtovanje. 
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Nekaj primerov spremembe življenjskega sloga v organizaciji (Evropska agencija za varnost 

in zdravje pri delu 1996): 

- uživanje raznolike prehrane v majhnih in rednih obrokih z veliko sadja in zelenjave; 

- uporaba stopnic namesto dvigala, kolesa ali peš namesto avta in avtobusa ter 

- udejstvovanje na športnih aktivnostih, ki jih organizira organizacija. 

Poleg koristi zdravja za delavca, zdravje na delovnem mestu prispeva tudi k produktivnosti, 

kvalitetnemu delu, delovni motivaciji in zadovoljstvu pri delu. Dobri programi zdravja na 

delovnem mestu zagotavljajo finančne koristi posameznikom, organizaciji, družbi in tudi 

državi (Allender, Colquhoun in Kelly 2006, 76). A vsak je za zdravje odgovoren sam, šele 

nato je na vrsti družina, delovno okolje ter širša družba (Berčič 2005).  

3.2 Prehrana 

Spreminja se način življenja, vedno več je naglice, splošnega nezadovoljstva, nemira, jeze, 

skrbi, občutkov krivde in strahu, tako pri zaposlenih v šoli, kot tudi pri starših in otrocih. 

Današnji način prehrane od človeka zahteva večjo zavest o tem, kaj naše telo potrebuje in kaj 

je škodljivo. Hiter in manj zdrav način prehranjevanja dokazano slabše vpliva na človekovo 

počutje (Guček Tomšič 2011).  

3.2.1 Kakovost prehranjevanja 

Znan slovenski avtor opozarja na nevarnosti sodobnega sveta: 

Kakovost prehranjevanja se je pri nas poslabšala zadnjih dvajset let, saj smo ljudje 

preveč vezani na industrijsko pripravljeno hrano, ki vsebuje preveč škroba, soli, 

sladkorja in nezdravih maščob ter premalo zdravih živalskih beljakovin, stročnic in 

zelenjave. Taka hrana je sicer nasitna, vendar nezdrava, saj je ogljikovih hidratov po 

obilnem obroku naenkrat v telesu preveč in se jih želi kri čim prej znebiti. (Ščuka 2009a, 

1) 

Skozi zgodovino so se prehranjevalne navade spreminjale. Podhranjenost je bila povezana s 

šibkim socialno-ekonomskim stanjem, saj je bilo hrane premalo in je primanjkovalo hrane z 

beljakovinami in vitamini. Danes socialno-ekonomsko šibkost povezujemo s prekomerno 

količino hrane (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar 2009, 14). 

 Berčič in Sila tako označita prehrano: »Ko govorimo o prehrani, imamo v mislih različne 

hranilne snovi, njihovo kombiniranje pri pripravi obrokov ter režim prehranjevanja in 

uživanja tekočin« (Berčič in Sila 2001, 107).  

Za običajni delovni dan (Koch 2002, povz. po Murn 2009, 17–18) potrebuje povprečen 

odrasel človek: 
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- za zajtrk in dopoldansko malico 40 % dnevne količine energije; 

- za kosilo in popoldansko malico 40 % dnevne količine energije ter 

- za večerjo 20 % dnevne količine energije.  

Primeren ritem prehranjevanja je naslednji: 

- zajtrk, 

- malica, 

- kosilo, 

- malica, 

- večerja in  

- malica.  

Med obroki je priporočen 3–4 urni presledek, zadnji obrok pa naj ne bo 2–3 ure pred spanjem. 

V kolikor prihaja do premajhnega števila obrokov, prepoznih obrokov, izpuščanje obrokov, se 

poveča tveganje za kronične bolezni in pride do slabega počutja. Posameznik nato ni več 

sposoben delati nemoteno, prihaja do slabše produktivnosti (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar 

2009, 15).  

Zdrava prehrana vključuje primerno količino hrane glede na porabo in sestavo hranilnih 

snovi. Priporočene hranilne snovi so: 50–60 % ogljikovih hidratov, 10–15 % beljakovin in 

30–35 % maščob. Strokovnjaki na področju prehrane so sestavili prehrambeno piramido, ki 

naj bi vključevala količino živil, ki so potrebna za uravnoteženo prehrano. Ustrezna prehrana 

temelji na prehranski piramidi in vključuje ekološko pridelano hrano ter se izogiba predelane 

hrane. Večja količina živila je priporočena pri tistem živilu, ki je na dnu piramide, in obratno. 

Skupine živil, razporejene od dna do vrha piramide, si sledijo (Sila 2001, 106–109): 

1. skupina: kruh, žita, žitni izdelki in krompir; 

2. skupina: sadje in zelenjava; 

3. skupina: mleko in mlečni izdelki; 

4. skupina: meso, ribe, stročnice, soja; 

5. skupina: maščobe in sladkorji. 

Vitamini A, C in E se priporočajo zlasti kadilcem, saj se njihovo telo spopada s prostimi 

radikali kot najbolj škodljivimi stranskimi učinki cigaretnega dima. Ljudje pod stresom 

potrebujejo zlasti več vitamina B in C, saj ju organizem hitro črpa pri presnavljanju alkohola 

in sladkanih jedi. Pomanjkanje B vitamina pogosto pripelje do razdražljivosti in tesnobe 

(Battison 1999, 33). Sproščanje adrenalina in kortizola pomaga mobilizirati ogljikove hidrate 

in maščobe, ki so potrebni za hitro energijo. Ko je tega stanja konec, se nam poveča želja po 

hrani, da bi nadomestili porabljene maščobe in ogljikove hidrate. Hrepenimo po hrani, kar 

vpliva na naše hormone in vodi v prenajedanje in neprimerno prehrano. Naravna in 

nepredelana hrana je zelo koristna ob stresnih situacijah, saj veliko stresa povzroča okvaro 

črevesja, prebavne in živčne motnje ter druga bolezenska stanja (Life Positive Foundation, 



Življenjski slog 

 

37 

2010). Za krepost, čilost in energijo je potrebno jesti živo hrano (Diamond in Diamond 1997, 

47).   

Sodobne raziskave so pokazale, da lahko izrazito pomanjkanje sladkorja in vitaminov ter 

alergije na določene vrste hrane resno prizadenejo sposobnosti možganov za normalno in 

učinkovito delovanje. Hrana in pijača igrata pomembno vlogo pri vzdrževanju našega dobrega 

počutja in zmanjševanja stresa. Strokovnjaki za zdravje pravijo »Smo to, kar jemo!« Zdravje 

temelji na uravnoteženi prehrani (Youngs 2001, 79). Zgodi pa se, da vodilni managerji delajo 

dlje in zaradi nakopičenih obveznosti večkrat posežejo po sendvičih, hitri hrani. Delo se 

zavleče večkrat v pozne ure, kar negativno vpliva na kvaliteto spanca. Odrekajo se času, ki je 

namenjen samo njim in zanemarjajo svoje obveznosti. Raziskave kažejo na to, da se Slovenci 

prehranjujemo nezdravo. Neprimeren je ritem prehranjevanja ter sestava hrane. Pojemo 

namreč preveč maščob, soli, enostavnih ogljikovih hidratov, kalorične hrane, premalo pa 

sadja, sestavljenih ogljikovih hidratov. Slovenci tudi premalo zajtrkujemo (Koch 1997, po 

Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar 2009, 17–18). Ritem prehranjevanja vključuje pogostost in 

rednost uživanja obrokov ter število in čas  obrokov. Ugotovitve kažejo, da ženske v Sloveniji 

pogosteje zajtrkujejo od moških. Ta delež narašča. Slovenci večinoma jemo kosilo, ostali 

obroki so neredni. Le tretjina zaposlenih za polni delovni čas ima 3 obroke na dan 

(Gabrijelčič Blenkuš in Lavtar 2009). V Sloveniji je način prehranjevanja resen problem, 

kljub temu, da v zadnjih letih posvečamo tej temi veliko pozornosti (WHO 2002, po 

Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar 2009, 12).   

V Sloveniji je 40 % prekomerno prehranjenih in 21 % predebelih (Maučec Zakotnik 2000, po 

Berčič 2002, 5). Med odraslimi v Sloveniji v prehranjevanju obstajajo razlike v spolu in 

starosti. Moški (57,8 %) jedo bolj nezdravo prehrano od žensk (37,1 %). Največ nezdravega 

prehranjevanja je pri odraslih med 30–39 leti (Zaletel Kragelj idr. 2004, po Karpljuk idr. 

2009b, 34). Raziskave na področju življenjskega sloga kažejo na to, da obstaja povezava med 

pojavljanjem kroničnih bolezni in elementi nezdravega življenjskega sloga. Obstaja tudi 

povezava med navadami, učinkovitostjo dela, absentizmom od dela, nižjimi stroški 

zdravljenja, zdravjem in produktivnostjo. Delodajalci se tega zelo dobro tudi zavedajo, kar 

kaže naraščanje stroškov zdravstvenega varstva. Le-ta se povečujejo s starostjo in z 

naraščanjem indeksa telesne mase (Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

2007). 

Za doseganje ciljev uravnotežene prehrane (Youngs 2001, 79) je treba spremeniti 

prehranjevalne navade: 

- jesti več sadja, zelenjave in žitaric; 

- zmanjšati porabo rafiniranih in drugače predelanih sladkorjev in hrane, ki jih vsebuje; 

- omejiti mastno hrano, uporabljati polinenasičene maščobe; 

- zmanjšati porabo živalskih maščob in raje jesti pusto meso, perutnino in ribe; 

- zamenjati polnomastno mleko in mlečne izdelke z manj mastnimi; 
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- zmanjšati porabo masla, jajc in druge hrane, ki vsebuje holesterol ter 

- zmanjšati porabo soli. 

Naše telo potrebuje zadostno količino tekočine, da lahko nemoteno opravlja vse telesne 

funkcije. V nasprotnem primeru lahko pride do dehidracije oz. pretiranega zniževanja telesnih 

količin. Ko človek občuti žejo, telesu primanjkuje že velika količina tekočine. Telo ne more 

ohranjati več normalnega stanja in tako pride do slabega počutja.  

3.2.2 Prekomerna telesna teža kot ena izmed sodobnih bolezni  

»Debelost je kompleksna, večvzročna kronična bolezen« (Maučec Zakotnik 2000, cit. po 

Berčič 2001, 37), avtrorica označuje novodobno bolezen. Sodobni časi prinašajo s seboj tudi 

sodobne bolezni. Današnji človek se hitro prehranjuje in vnese v svoje telo več energije, kot 

jo porabi. Prihaja do povečanja količine maščobnega tkiva. Ženske imajo večinoma težave z 

odvečnim maščobnim tkivom na nadlahtnici, stegnih in zadnjici, moški pa v predelu trebuha 

(Karpljuk idr. 2003, povz. po Karpljuk idr. 2009b, 33).  

Raziskave opozarjajo na probleme v današnji družbi v Sloveniji: epidemija prekomerne 

telesne teže in debelosti (zlasti od 8.–13. leta), kar predvsem vpliva na čustvene in socialne 

težave, stigmatizacijo, depresijo in družbeno izločenost. Če primerjamo tudi mlade, so danes 

drugačni od vrstnikov več let nazaj. Spremenil se je slog življenja, preživljanja prostega časa, 

prehranjevanja, ukvarjanja s športom in sistem vrednot. V medijih dnevno lahko spremljamo 

porast deleža oseb s prekomerno telesno težo, motnjami hranjenja. Ljudje tudi več sedimo, saj 

avtomatizacija opravil doma in na delovnem mestu onemogoča telesno dejavnost. Tipičen 

pojav sodobnega sveta je sedeči način življenja oziroma sedetarnost (Kovač idr. 2007, 8). 

Sedeč način življenja – homo sedens – je eden izmed mikrookoljskih dejavnikov debelosti. 

Med ostale dejavnike štejemo: dednost, sestava telesa, razni dejavniki mikrookolja. Debelost 

je sodobna bolezen in je posledica današnjega hitrega načina življenja brez gibanja. Poglavitni 

vzrok pridobivanja telesne teže je pozitivna energijska balanca. Posameznik namreč ne porabi 

vseh vnesenih kalorij in tako te prehajajo v presežek, ki se kaže v tolščnem ali maščobnem 

tkivu. Eden izmed najboljših načinov uravnavanja telesne teže je kakovostna in uravnotežena 

prehrana, ukvarjanje s športno dejavnostjo (Berčič 2001, 38–41). 

3.3 Zdravstveno stanje 

Zdravje je odsotnost bolezni oziroma stanje popolnega telesnega, psihološkega in socialnega 

blagostanja. Zdravo življenje vključuje zdravo delovno okolje, duševno zdravje, telesno 

aktivnost, zdravo prehrano ter sprostitev. Vedno več opravil opravljamo v sedečem položaju, 

kar dodatno povzroča tveganje zdravja (WHO 2009). Biban opozarja: »Simptomatično za 

slovensko situacijo je, da je zdravje zaposlenih med vsemi dejavniki kvalitete delovnega 

življenja najbolj determinirano z možnostmi zadovoljitve potreb po varnosti« 2002, 311).  
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Avtorici nakazujeta na povezanost med duševnim  in telesnim zdravjem: »Boljše duševno 

zdravje je pogojeno z dobrim telesnim zdravjem in zadostno telesno prilagodljivostjo ter 

obratno« (Tomori in Makovec 2000, cit. po Berčič 2001, 41). Zdravje je posledica ne le 

telesnega, ampak tudi psihosocialnega stanja človeka (Bilban 2002, 312). 

Star slovenski pregovor pravi: »Brez zdravja ni bogastva.« Zdravje je namreč 

najpomembnejše za človeka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opredelila zdravje 

kot »[s]tanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje in ne samo odsotnost bolezni in 

nemoči« (WHO 2011). 

Zdravje je izjemnega pomena za zaposlene, saj odrasli preživijo na delovnem mestu dobro 

tretjino svojega življenja. Eden izmed takšnih načinov je promocija zdravja na delovnem 

mestu, ki izvira iz interesov vseh zaposlenih in organizacije. Strokovnjaki svetujejo vlaganje v 

človeške vire, k čemur naj bi pripomogle razne preventivne, sprostitvene in športne 

dejavnosti. Vložek v človeške vire bi obrodil sadove pri boljšem zdravju, večji produktivnosti 

tako posameznika kot tudi organizacije (Stergar 2005, po Berčič 2005, 33). Managerji se na 

svojem delovnem mestu soočajo z raznimi tveganji, zato se priporoča managerski zdravstveni 

preventivni pregled, ki ga opravlja pooblaščeni zdravnik – specialist medicine dela, prometa 

in športa. Pregled zajema laboratorijski diagnostiko krvi in urina, preiskavo vratnih arterij, 

srca, ščitnice, testiranje srčno-žilnega sistema in pljuč, EKG. Obenem zdravnik pregleda 

delovanje notranjih organov ter tudi vod in sluh, pregled pa se zaključi z individualnim 

pogovorom oziroma svetovanjem (Milič 2006, 70–71). Med dejavnike tveganja managerjev 

štejemo (prav tam; Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 2007):  

- kajenje; 

- zvišan holesterol v krvi in krvni tlak; 

- spol; 

- stres; 

- diabetes; 

- telesno neaktivnost; 

- prekomerno telesno maso: 

- čezmerno pitje alkohola in 

- družinsko obremenjenost.  

Ženske imajo v primerjavi z moškimi bolj moten spanec in so nagnjene k psihosomatskim 

obolenjem, kot so depresija, tesnoba. Razlike med spoloma se kažejo v raztresenosti, 

pozabljivosti, občutljivosti in pomanjkanju energije. Pri managerkah so pogosteje prisotni 

kofein, nikotin in pomirjevala (Županič idr. 2009, 26).  

Razlike v spolu se kažejo predvsem v mnenju moških, ki mislijo, da so bolj zdravi od žensk, 

zanikajo stres in se izogibajo preventivnim pristopom. Ženske se bolj pogosto opišejo kot 

zaskrbljene z zdravstvenimi težavami, so žrtve visoke stopnje stresa in se redno posvetujejo z 

zdravnikom. Negativno mišljenje žensk o svojem zdravstvenem statusu lahko izvira iz 
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sporočil ženskega telesa, manj pa lahko vzroki za takšno mnenje izvirajo v slabšem 

zdravstvenem statusu (Boltanski 1971; Perrin 1987, po Perrin idr. 2002, 168).  

V Evropi je večina smrti (86 %) zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni, sledijo pa vzroki smrti 

zaradi BSŽ, raka, nevropsihiatričnih bolezni. Med vzroki umrljivosti v Sloveniji sta na prvih 

mestih bolezni srca in ožilja ter rakave bolezni – BSŽ. Do invalidnosti in absentizma na 

delovnem mestu prihaja ravno zaradi BSŽ. Med ostalimi boleznimi, ki so povezane z zdravim 

življenjskim slogom, uvrščamo tudi sladkorno bolezen, povišan arterijski pritisk, možgansko 

kap (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar 2009, 11–13). Vse te bolezni lahko preprečimo  z zdravim 

življenjskim slogom od mladosti naprej (Ramovš 2009, 3). Med preventivna delovanja 

štejemo tudi zdravstveno vzgojo v podjetju, ki krepi zavest o zdravju in zagotavlja različne 

možnosti za ozaveščanje prebivalstva. Včasih je bila usmerjena predvsem na bolezenska 

stanja ter nezdrav način življenja, danes pa se njen pomen širi tudi na ostala področja. Za 

zdravje prebivalcev je odgovoren tako posameznik kot tudi družba, ne pa le zdravstvo (Bilban 

2002, 310).  

Svetovna zdravstvena organizacija napoveduje porast kroničnih nenalezljivih bolezni za kar 

17 % v naslednjih 10 letih. Prav te bolezni so vsako leto vzrok za 60 % vseh smrtnih žrtev na 

svetu (WHO 2009).   

Eno izmed prvih načel politike vodenja podjetja je skrb za varnost in zdravje pri delu. Le tako 

je lahko podjetje uspešno. Vrhunski managerji se zavedajo pomena kulture varnosti in zdravja 

v podjetju. V skladu s tema dvema področjema so v organizaciji postavljena trdna pravila, red 

in natančno opredeljena odgovornost. Varnost in zdravje sta tudi dve izmed kategorij, ki 

omogočata ocenjevanje in tekmovanje med organizacijami. »Stara ekonomija« je težila k 

skrbi za ekonomsko preživetje in razvoj organizacije. Današnja ekonomija daje prednost 

investiciji v zdravje kot dodatni dejavnik ekonomske učinkovitosti podjetja in nacionalne 

ekonomije, česar se v slovenski družbi zavedamo vedno bolj (Bilban 2002, 311). Veliko 

organizacij pa zaradi konkurence znižuje materialne stroške in stroške dela, kar neposredno 

vpliva tudi na ogrožanje varnosti in zdravja na delovnem mestu, slabšo kvaliteto delovnega 

življenja, povečanje absentizma, zaradi česar lahko pride do nasprotnega učinka, tj. 

zmanjševanja konkurenčnosti podjetja (Ilič in Svetlik 1996, po Bilban 2002, 311).  

Raziskave so pokazale, da so osebe, ki so že imele kakšne poškodbe ali bolezni, bolj nagnjene 

k kronični utrujenosti, ogroženosti raznih kroničnih obolenj. Te osebe tudi bolj pogosto 

obiskujejo zdravnika in so več na bolniškem staležu. V Sloveniji so vzrok za odsotnost 

delavca v podjetjih predvsem poškodbe, sledijo bolezni mišic, dihal, nato pa še duševne in 

vedenjske motnje. Vse kategorije problemov, ki so vzrok bolniške odsotnosti, se da 

preprečevati in obvladovati tako, da se zagotovi zdravo delovno okolje, zaposlenim se 

posreduje dragoceno znanje ter spodbude za zdravo življenje.  

Avtorici, ki se ukvarjata z raziskovanjem zdravja zaposlenih v Sloveniji, opozarjata: 
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V Sloveniji vsako leto izgubimo več kot 10 milijonov delovnih dni zaradi bolniških 

odsotnosti. Stroški teh znašajo skupaj okoli 450 milijonov evrov. Raziskave kažejo, da 

je z vsakim evrom, vloženim v zdravje ljudi, mogoče prihraniti od dva evra in pol do 

deset evrov. (Urdih Lazar in Stergar 2010, 42) 

S programi promocije zdravja je mogoče zmanjšati odsotnost z dela tudi do 36 %. Cilj 

programa promocije za zdravje pri delu je ne le prizadevanje za boljše zdravje ljudi, temveč 

tudi za kakovost življenja ter manjšanje stroškov za zdravstveno in socialno varstvo. 

Raziskava v Kanadi je pokazala, da se več kot četrtina delodajalcev, ki uvaja programe 

promocije zdravja, zaveda bogastva zdravih delavcev. Ugotovitve raziskave v ameriški zvezni 

državi Georgia 2002 kažejo, da je 42 % organizacij izboljšalo zdravje zaposlenih z 

vključitvijo v svoje dokumente o poslanstvu. Trditve o koristih promocije zdravja pri delu 

potrjujejo različne raziskave. Kris in Bödeker sta na podlagi 400 študij ugotovila, da 

promocija zdravja pri delu pozitivno vpliva predvsem na: zmanjšanje tveganja za zdravje 

(holesterol, kajenje, alkohol, povišan krvni tlak), izboljšanje delovne klime in zmanjševanje 

stroškov (Urdih Lazar in Stergar 2010, 43). Zdravo delovno mesto je največje bogastvo 

podjetja (Berčič 2005, 37).  

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je 2005 opravil raziskavo o stališčih 

slovenskega managementa do zdravja in promocije zdravja. Rezultati so pokazali, da se 

slovenski managerji dokaj dobro zavedajo pomena zdravja in dela. Zanimivo je, da se 

direktorice zavedajo bolj kot managerji moškega spola. Ugotovitve kažejo na to, da bi dve 

tretjini managerjev uvedlo programe promocije zdravja pri delu v svoje organizacije. Med 

tiste, organizacije, ki bi to storile bolj pogosteje, pa so tudi organizacije s področij 

izobraževanja (Urdih Lazar in Stergar 2010, 43).  

Gaberšek (2010) svetuje preventivne zdravstvene preglede, ki lahko predčasno razkrijejo 

negativne posledice preobremenjenosti z delom. Ugotavlja, da je trenutno najbolj zdravstveno 

ogrožena skupina tistih managerjev, ki se spopada z negotovimi razmerami na delovnem 

mestu. Sodobni managerji se zavedajo pomembnosti psihičnega zdravja, saj je pogoj za 

uspešno  kariero. Dobro ozaveščeni so predvsem managerji, stari med 30–45 let. Zdravstvena 

težava, ki se pri njih najpogosteje pojavlja, je zvišan holesterol v krvi. Skupina managerjev je 

ogrožena tudi pri pojavljanju kroničnih obolenj, kot so srčno-žilna ali presnovna motnja ter 

kronična utrujenost. Avtorica je tudi mnenja, da so najbolj ogroženi starejši managerji. 

Upoštevati je potrebno seveda tudi stopnjo odgovornosti in osebne lastnosti posameznika. 

Tudi vrste športov je potrebno prilagajati starosti in zdravstvenemu stanju posameznika. 

Zelo pomembne so preventivne dejavnosti (Ščuka 2008a, 56), kot so:  

- redne zdravniške kontrole pri izbranem zdravniku (telesno zdravje: stanje presnove, 

sladkorja in maščob, delovanje srčno-žilnega sistema ter prebavil); 

- telesna rehabilitacija; ko se pojavijo tudi motnje čustvovanja, vedenja in mišljenja, je 

potrebna najprej telesna, nato psihična rehabilitacija; 



Življenjski slog 

42 

- ostale dejavnosti: aktivni terapevtski dopust (toplice), ustrezna prehrana, utrjevanje 

telesne kondicije.  

Dejavniki zdravja  

Številni dejavniki vplivajo na zdravje, tako na ravni posameznika kot tudi širše družbe. Glavni 

zunanji dejavniki so socialni, gospodarski in okoljski dejavniki, medtem ko so na ravni 

posameznika pomembni starost, spol, izbran način življenja. 

Delovno okolje je obravnavano kot zunanji dejavnik, ki vpliva na zdravje ljudi, še posebej, če 

pomislimo, da tisti, ki so redno zaposleni, preživijo tretjino časa na delovnem mestu. 

Model glavnih determinant zdravja, opisanih na sliki spodaj, opozarja na nekatere od glavnih 

dejavnikov, ki določajo zdravje prebivalstva. Ta model prikazuje, da obstajajo plasti vplivov 

na zdravje, ki lahko prispevajo k izboljšanju zdravja. 

 

Slika 3: Dejavniki zdravja 

Vir: Dahlgren in Whitehead 1991. 

Dandanes se podjetja dobro zavedajo pomena zdravja. Vedno več je podjetij, ki imajo za 

svoje zaposlene prostore za rekreacijo (fitnes). Kljub temu pa prihaja do nasprotij, saj se pri 

delu in v življenju vedno več uporablja računalnik, televizija. Smo namreč v računalniški in 

televizijski dobi. Strel (2011, 21) ugotavlja predvsem spremembe, kot so: pogostejša kronična 

utrujenost, več zdravstvenih težav, pogosta izjemna oslabljenost imunskega sistema, 

zmanjševanje kostne mase zaradi premalo gibanja, povečana obremenitev sklepov zaradi 

manj mišične moči, pogoste so tudi številne okvare in zmanjšana funkcionalna zmogljivost 

srčno-žilnega ter dihalnega sistema. 
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3.4 Športna dejavnost   

Šport ni vrednota sama po sebi. Je družbeni pojav in je odvisen od razvitosti družbene zavisti, 

od vrednot športne aktivnosti in realnih družbenih odnosov do teh vrednot (Tušak in Tušak 

2001, po Kovač idr. 2007, 35). Šport izboljšuje samopodobo in krepi samospoštovanje. V 

kolikor človek nima pozitivnega odnosa do sebe in se ne ceni, bo imel težave pri 

vzpostavljanju in ohranjanju medsebojnih odnosov, tako med sodelavci kot tudi s prijatelji in 

družino (Košiček 1998, po Berčič 2001, 15).  

Eden izmed prvih, ki je definiral šport pri nas, je bil Pediček. Sredi 70-tih je zapisal tako: 

»Človek, ki se pojavlja v športu, je nedeljiva telesna, duševna in družbena enovitost oz. 

totalnost« (Pediček 1970, cit. po Berčič 2001, 16). Šport nam pomaga bolje spoznati sebe in 

svoje telo. Z gibalnimi aktivnostmi lahko izboljšamo psihofizične sposobnosti, kar pozitivno 

vpliva na delovno storilnost (Karpljuk idr. 2009b). Ljudje, ki se ukvarjajo s športom, lahko 

vplivajo na procese biološkega staranja, saj jih upočasnijo (Israel 1995, po Berčič 2001, 43). 

Šport ima pomembno vlogo pri zmanjšanju negativnih učinkov stresa, ki izvira iz 

psihosocialnih, psihičnih, biokemičnih in fizičnih procesov (Antonovsky 1987, po Berčič 

2001, 75).   

Študije so pokazale, da so osebe z višjim socialnim položajem in višjo stopnjo izobrazbe bolj 

gibalno zmogljive (Strel 2011, 22). Raziskava, ki je bila leta 2007 opravljena v Ameriki 

(Campbell idr. 2007, po Musek Lešnik 2009, 57), je pokazala, da so managerji med 

strategijami za obvladovanje stresa na prvo mesto postavili rekreacijo, med pristopi na ravni 

podjetja pa strategije na področju ravnanja s človeškimi viri.  

Raziskave kažejo, da so ženske bolj športno dejavne od moških. Razlika se povečuje zlasti v 

zadnjih 40-ih letih. Vzroki so predvsem v zadovoljstvu, zdravstvenem in estetskem učinku 

(npr. hoja, tek, fitnes, kolesarjenje). Moški pa se bolj ukvarjajo s športnimi igrami, predvsem 

iz užitka. Med starejšimi se pojavlja vedno več neorganiziranega športa (Kovač idr. 2005, po 

Kovač idr. 2007, 9).  

Razlike so tudi med regijami. Najbolj športno ozaveščeni deli Slovenije so Posočje, Posavje, 

Gorenjska, Koroška, najmanj pa Primorska, Zasavje in Pomurje (Strel 2011, 23). 
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Slika 4: Piramida telesne dejavnosti 

Vir: Rauramaa in Leon 1996. 

Strel (2011) priporoča vsaj uro resne aktivnosti na dan med tednom, ob sobotah in nedeljah 

tudi več. Nasveti zdravstvenih služb in drugih o 20-ih minutah do pol ure na dan so premalo 

za doseganje razvoja in ustrezne ravni telesne zmogljivosti (Strel 2011, 22).  

Šport je ena izmed dejavnosti, ki so nam v razvedrilo in s pomočjo katere lahko pripomoremo 

k zdravi telesni aktivnosti. S športom spoznavamo tudi samega sebe.  

Razvoj športne dejavnost na delovnem mestu 

Hitrejše povezave, komunikacija, hlepenje po materialnih dobrinah ter hiter tempo življenja 

danes onemogočajo človeku, da se združi z ljudmi in naravo ter se športno udejstvuje. Človek 

pozablja na svoje duševno, telesno, čustveno, socialno in duhovno zdravje ter ravnovesje. To 

so tudi nekateri izmed vzrokov, zakaj skoraj polovica prebivalcev v Sloveniji živi nezdravo, 

se ne ukvarja s športom. Število neaktivnih na področju športa se povečuje (Berčič 2002, 4). 

Med osebe, ki so s svojimi raziskavami in deli pripomogle k programu športnorekreativnih 

dejavnosti na delovnem mestu, štejemo Relaca, Blagajca, Štuka, Jovana in Berčiča. Problem 

športne rekreacije na delovnem mestu je med prvimi na prostoru bivše Jugoslavije odkril 

Relac (1978), ki je v svojem delu Rekreacija tjelesnim vježbanjem u procesu rada opredelil 

programe športno rekreativne dejavnosti v delovnem okolju. Relac je zastavil dejavnosti tako 
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v delovnem okolju kot tudi izven njega, saj se je zavedal pomembnosti zdravega življenjskega 

sloga tudi izven delovnega časa. Dejavnosti so se izvajale v različnih delovnih organizacijah 

in gospodarskih panogah ter v družbenih dejavnostih na začetku dela, med delovnim 

procesom, v rednih 30-minutnih odmorih med delom ter izven delovnega okolja. Vsak model 

je imel svoj namen in svojo časovno razporeditev. Odmor je bil razdeljen na dva dela: 

prehrambeni in športno rekreativni del. Zaposleni so aktivnosti izbirali glede na svoje želje in 

interese. Program je bil zasnovan predvsem zaradi pojavljanja negativnih posledic dela, 

sprostitve, dviga motivacije za delo ter dviga produktivnosti. Z vključevanjem gibalnih in 

športno rekreativnih vsebin naj bi se zmanjšala različna kronična obolenja, ki so posledica 

stresa (Berčič 2005, 34–35).  

Štuka se je v obdobju med 1970 in 1990 ukvarjal s »športnorekreacijsko medicino«. Leta 

1985 je izšlo njegovo delo Rekreacijska medicina – Medicinske osnove kineziprofilakse, 

aktivnih odmora i rane rehabilitacije prepatoloških stanja organizma, v katerem je opredelil 

povezavo med medicino, športom in znanostjo v delovnem okolju. Za eno njegovih 

pomembnejših del štejemo tudi kategorizacijo Programiranega zdravstveno-preventivnega 

rekreativnega oddiha, kjer je opredelil štiri različice modelov (Berčič 2005, 35).  

Eden izmed slovenskih raziskovalcev na področju uvajanja športne rekreacije v delovne 

organizacije je bil Ljubo Jovan. Postavil je temelje za uvajanje gibalnih in športno 

rekreativnih vsebin v slovenske organizacije. Oblika aktivnega počitka je bila odvisna od 

dejavnikov na delovnem mestu ter lastnosti posameznika (Berčič 2005, 35–36).  

Vrača se čas zanimanja za probleme človeka in njegovega zdravja na delovnem mestu. Danes 

govorimo o ergonomski obravnavi problemov. V današnji družbi se pojavlja vedno več 

problemov dolgotrajnega sedenja, nepravilnega prenašanja različnih bremen, stresa ter raznih 

negativnih dejavnikov na delovnem mestu (George 2001, po Berčič 2005, 33). Vse več je 

»cocoominga« oziroma komunikacije z zaslonom računalnika (Kovač idr. 2007, 9). 

Ugotovitve kažejo na to, da vlaganje v človeške vire pripomore k zdravemu delovnemu in 

življenjskemu slogu zaposlenih. Organizacije imajo poleg koristi zdravega delovnega okolja 

in zdravja zaposlenih tudi manjše stroške, večjo motivacijo, manj poškodb pri delu, večjo 

kakovost izdelkov in storitev ter zadovoljstvo uporabnikov. V zadnjih letih je delež športne 

rekreacije v delovnem okolju v primerjavi z ostalimi obdobji upadel, a se počasi veča. Pogled 

na prihodnost je na tem področju bolj optimističen. Tematika o športni rekreaciji in 

ergonomiji postaja vedno bolj aktualna. V delovno okolje je potrebno uvajati gibalne in 

športno rekreativne vsebine. Zaposlene je potrebno učiti o zdravju, zdravem delovnem in 

življenjskem slogu (Berčič 2005, 33–34). 
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Prednosti in koristi redne športne dejavnosti 

Na področju športne rekreacije zaposlenih so bile opravljene razne raziskave (Vučković 1985; 

Agrež in Pirc 1990, povz. po Berčič 2001, 143–145). Izsledki raziskav kažejo na to, da se po 

določenem času športnega udejstvovanja poveča delovna uspešnost, izboljšajo se motorične 

sposobnosti in počutje, izboljšajo pa se tudi funkcije v telesu (dihanje, srčno-ožilni sistem). 

Redno gibanje vpliva tako na telesno kot tudi na duševno zdravje ter na kakovost življenja, 

saj: 

- krepi mišice, kosti in imunski sistem; 

- blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa; 

- varuje pred čezmerno telesno težo in debelostjo; 

- zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe pri padcih;  

- pripomore k zmanjšanju stresa in depresije; 

- izboljšuje družabne spretnosti, samospoštovanje in samozavest;  

- krepi imunski sistem;  

- izboljšuje spanec in 

- varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni v odrasli dobi in njihov zgodnji 

začetek v obdobju adolescence (Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 1990). 

Če ste telesno dejavni zaradi zabave in sproščanja, Battison svetuje izogibati se bolj 

utrudljivih športov, saj pride do preobremenjenosti in tekmovalnosti. Redne vaje različno 

odpravljajo stres. Po približno desetih minutah neprekinjene aktivnosti pride do izločanja 

adrenalina, kar privede do občutka sreče (Battison 1999, 32). V povezavi z uravnoteženo 

prehrano je telesno gibanje zelo učinkovito v boju proti stresu. Naši urniki nam pogosto ne 

dovoljujejo ustrezne telesne vadbe za vzdrževanje dobrega zdravja. Telesno aktivnost 

zanemarjamo (Youngs 2001, 81). Šport vpliva na uravnoteženo delovanje telesa in 

neposredno na čut za skladnost (»sence of coherence«) (Berčič, Tušak in Karpljuk 1999, po 

Berčič in Sila 2001, 76). Poleg tega tudi ugodno učinkuje na razne psihosocialne dejavnike, 

bogati medsebojne odnose, sprošča in prinaša zadovoljstvo in veselje (Berčič 2002, 6).  

Redna športna dejavnost ne izboljša le telesnega zdravja, ampak je izjemno pomembna tudi za 

duševno zdravje (Mlinar 2007). Ljudje, ki se ukvarjajo s športom, lažje prenašajo duševne 

obremenitve v življenju (Berčič in Sila 2001, 76–79). Redna in zmerna športna aktivnost 

krepi mišice in kosti, preventivno deluje proti kroničnim boleznim ter raznim psihosomatskim 

boleznim. S športom si posameznik poveča samozavest, samospoštovanje in samozaupanje ter 

ugodno vpliva na odnose v ožjem in širšem družbenem okolju. Odsotnost ali pomanjkanje 

gibanja je lahko vzrok marsikaterega obolenja ter slabitve funkcij telesa in staranja (Videmšek 

idr. 2009, 6–7). Ukvarjanje s športom pripomore k prepoznavanju zdravega oziroma 

nezdravega življenjskega sloga in k identificiranju raznih športnih dejavnosti (Pociello 1995; 

Defrance 1995, po Perrin idr. 2002, 169).  
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Shema prikazuje nekatere dejavnike, ki jih lahko s športom spreminjamo. Spremembe ugodno 

vplivajo na telesno, čustveno, duševno in socialno zdravje. 

 

Preglednica 2: Celovito zdravje v povezavi z gibanjem, igro in športom 

Vir: cit. po Berčič in Sila 2001, 69. 

Najbolj priljubljeni športi v Sloveniji 

Med prvih deset športov po priljubljenosti v letu 2000 spadajo: hoja, plavanje, kolesarjenje, 

planinarjenje, alpsko smučanje, ples, tek v naravi, jutranja gimnastika, nogomet in badminton 

(Petrović idr. 2000, po Berčič 2001, 141). Izsledki raziskav kažejo na to, da v zadnjih 

tridesetih letih kljub napredku ni več kot 50 % aktivnih udeležencev na področju 

rekreativnega športa. Zanimivo je, da se odrasli raje ukvarjajo s športnimi zvrstmi, ki so 

povezane z naravo in ne s tehnološkim napredkom. Med vodilne športne dejavnosti glede na 
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planinarjenje in alpsko smučanje. Zabeležen je vzpon pri badmintonu, teku v naravi, vadbi na 

trim stezah, plesu, fitnesu, aerobiki, nogometu, odbojki. Upada pa zanimanje za hojo, 

košarko, tenis. S športom se ukvarja 91,8 % managerjev. Na prvem mestu med 

najpogostejšimi športi je hoja, sledi ji tek. Ostali managerji se ukvarjajo s planinarjenjem, 

kolesarjenjem, smučanjem, nogometom, aerobiko, pilatesom, fitnesom, tenisom in ostalimi 

športi. Vsak dan se s športom ukvarja 8,1 % managerjev, podoben delež (8 %) je tudi tistih, ki 

se s športom sploh ne ukvarja. Izsledki raziskave so pokazali, da je takih, ki se od 2–3 krat 

tedensko ukvarjajo s športno dejavnostjo, 42, 3 %. Med spoloma v pogostosti ukvarjanja s 

športom ni zaznati večjih razlik (Županič idr. 2009, 24–28). 

V Sloveniji se preko 90 % prebivalstva zaveda pomena športne aktivnosti. Zastrašujoč pa je 

podatek, da jih le okoli 60 % to zavedanje uresničuje, vendar je to povsem razumljivo, saj do 

zdravega življenjskega sloga vodi dolga in težka pot (Berčič 2005, 38).  

Številne vrste telesnih vaj so bolj kot zabava kot resno naprezanje. Avtor svetuje: golf, 

kegljanje, badminton, skupinske vaje, moštvene igre in borilne veščine. Sproščujoče 

prijateljsko druženje po končani tekmi poveča dobrodejne učinke telesnih naporov (Battison 

1999, 33). 

Razlogi za športno udejstvovanje 

Med razloge za nizko raven rednih športnih aktivnosti štejemo zagotovo pomanjkanje 

prostega časa, sledi pa tudi neustrezna ponudba na področju športa za vse. Primanjkujejo 

namreč programi glede na želje posameznikov ali skupin.   

Moški se vključujejo v športne aktivnosti predvsem zaradi prijetnih občutkov in užitkov, 

medtem ko se ženske vključujejo zaradi zmanjšanja stresa, krepitve zdravja ter izboljšanja 

svojega videza (Ransford in Palisi 1996, po Perrin idr. 2002, 168). Rekreativni športnik ali 

športnica ima naslednje lastnosti, ki mu/ji omogočajo kvalitetnejše življenje: spretnost, moč, 

vitalnost, gibljivost, koordinacija, odpornost, energičnost, prilagodljivost. Poleg tega ima 

rekreativni športnik lepše oblikovano telo in pravilnejšo držo, boljši apetit in boljši spanec. 

Zaradi vseh teh lastnosti ima manj zdravstvenih težav in posledično tudi manj obiskuje 

zdravnika (Berčič in Sila 2001, 66).      

Zakaj pa se nekateri ljudje ne odločijo za športno dejavnost? Študije (Berčič 2002, 9) kažejo 

na to, da so razlogi, zakaj se človek ne odloči za gibalno-športno aktivnost, naslednji: 

- količina prostega časa; 

- slabo zdravstveno stanje; 

- pomanjkanje denarja; 

- pomanjkanje ustreznih športnih objektov; 

- pomanjkanje motoričnih znanj;  
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- nizek osebni ali družinski standard; 

- premalo prodorno oglaševanje; 

- slaba organiziranost in 

- neustrezna športna ponudba.  

Ugotovitve kažejo, da je v zahodnjaškem načinu življenja nedejavnost poglavitni dejavnik 

stresa. Nedejavnost poveča tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja, upočasni presnovo ter 

zviša krvni tlak in telesno težo. Redne telesne vaje so eden izmed načinov premagovanja 

stresa. Pripomorejo k odpravljanju odvečnega adrenalina ter ohranjajo umsko in telesno čilost. 

Zelo koristni so netekmovalni športi, kot so kolesarjenje, hoja in plavanje. A namen naj bo 

sprostitev in zabava, ne pa zmaga (Battison 1999, 30). 

Gibalne/športne dejavnosti naj bodo sopotnice od otroštva dalje. Z njimi se lahko ukvarja 

vsak, ne glede na spol, starost, poklic, status ... Pomembno vlogo pri zgodnjem obdobju v 

otroštvu ima družinsko okolje ter športno-pedagoški proces v šoli (Berčič 2000, po Berčič 

2002, 6). S promocijo glede redne telesne aktivnosti je potrebno začeti že v zgodnji dobi 

otroštva (Fras 2001, po Videmšek idr. 2009, 10). Aktiven življenjski slog se spodbuja zlasti z 

raznimi športno rekreativnimi dejavnostmi: hoja, kolesarjenje. Redna telesna dejavnost je 

danes vse bolj cenjena, predvsem zato, ker deluje kot »protiutež« nesmiselno prehitevajočemu 

utripu življenja. Gibalno/športno udejstvovanje krepi zdravje, bogati kulturo in kakovost 

življenja ter sprošča, bogati človeka ter ustvarja notranjo harmonijo. Vse to prispeva k visoki 

samopodobi in samospoštovanju ter vpliva na uspešnost v zasebnem in delovnem okolju 

(Berčič 2002, 3–5).  

Svoje telo moramo negovati, ga poslušati in zanj skrbeti. Kdor je zadovoljen s svojim 

telesom, ima visoko samopodobo, samozaupanje in samospoštovanje, kar se kaže tudi na 

delovnem mestu. Taka oseba je uspešna tako v delovnem kot tudi v privatnem življenju. Če 

prosti čas preživiš v gibanju, veliko pripomoreš k svojemu zdravju. Zdrav življenjski slog 

vpliva na normalno delovanje telesnih funkcij in nemoteno ter kvalitetno opravljanje nalog na 

delovnem mestu ter v zasebnem življenju. Gibanje je lahko človeku: izziv, razvedrilo, 

tekmovanje, preventivna dejavnost. Na žalost se za gibanje odločijo nekateri šele tedaj, ko 

zdravje izgubljajo.  

3.5 Uživanje alkohola, zdravil, drog in tobaka 

Berčič opozarja: »Šport bogati in daje, kajenje pa jemlje in siromaši« (1995, cit. po Berčič 

2001, 83). 

V današnji družbi se soočamo z globalno epidemijo uporabe drog. Ta problem je problem 

celotne sodobne družbe, ki ga vlade in politika različnih držav še vedno ne priznajo, kljub  

temu, da namenijo veliko časa raziskavam na tem področju. Med uporabami drog  najbolj 

izstopata tobak in alkohol (Žigon 2005, 7). Škodljive navade in razvade pa vodijo mlade in 
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tudi že zrele ljudi v zasvojenost z nedovoljenimi drogami (Berčič 2001, 9–14). V Sloveniji je 

bilo leta 2003 evidentiranih 2860 uživalcev drog (Žigon 2005, 7), ki so poiskali pomoč v 

Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Najpogostejša droga 

je bila pri odvisnikih heroin. Zaradi zastrupitve z drogami je v istem letu umrlo 38 oseb (31 

moških in 7 žensk).  

Sprijazniti se moramo z dejstvom, da bomo zaradi današnjega načina življenja zboleli za 

kakšno degenerativno boleznijo. Potrebno je prevzeti odgovornost in vsak se mora pri sebi 

odločiti, kje bo začel pot zdravega in ustvarjalnejšega življenja. Večina jih prične s 

spremembo življenjskega sloga. Ljudje več sedimo, se prevažamo z raznimi prevoznimi 

sredstvi, vedno manj hodimo, uživamo hitro hrano, alkohol, tobak in razne droge (Diamond  

in Diamond 1997, 11).  

Med dejavnike tveganja za osebe na managerskih položajih štejemo (Milič 2006, 71): 

- stres; 

- kajenje; 

- prekomerno telesno maso in prekomerno uporabo alkoholnih pijač; 

- zvišan holesterol in krvni tlak; 

- sladkorno bolezen in 

- telesno dejavnost. 

Med tvegano vedenje Milič navaja tudi družinsko obremenjenost ter spol. Moški spol je 

namreč glede na zgoraj zapisana tvegana vedenja bolj ogrožen od ženskega spola. 

Ali je med odvisnostjo od kajenja in alkoholizmom kakšna razlika? Razlika obstaja, saj za 

kajenje obstajajo zdravila, za tvegano pitje pa jih ni. Razlika je tudi v odnosih, saj kajenje 

ogroža le bolnikovo telesno zdravje, alkohol pa ponavadi spremeni bolnikovo duševno 

zdravje, zato pogosto zaradi alkoholizma trpi tudi bolnikova družina in ožja družba (Seppa 

2011, 143).  

Rugelj 2000 (po Berčič 2002, 4) opozarja, da »[a]lkoholizem, narkomanija, požrešnost z 

debelostjo, zakajenost in zaležanost utegnejo usodno vplivati na obstoj našega naroda«. 

Prihaja do odtujenosti med ljudmi, pomanjkanja vere v sočloveka, tesnobe, 

brezperspektivnosti. Izgoreli skušajo lajšati posledice tudi z drogami in alkoholom, to pa 

lahko stanje poslabša (Maslach 1982, po Boštjančič 2010, 65). Raziskovanje vplivanja 

različnih snovi na telo je pokazalo, da lahko številne povsem običajne kemikalije negativno 

vplivajo na spopadanje s stresom. Mednje štejemo: kofein, tobak, alkohol, sol, sladkor 

(Battison 1999). 

V današnjem času vsi hitimo, kot da smo na begu. Večina ljudi je preobremenjenih in 

izčrpanih. Hitenje nam vzame čas, ki bi ga imeli zase, in tako pozabimo na najpomembnejše – 
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zdravje. Zdrava prehrana, telesna aktivnost in sposobnost obvladovanja stresa pripomorejo k 

preprečevanju kroničnih bolezni ali pa jih vsaj odložijo za daljši čas.  

Ko človek prične redno jemati drogo, postane le-ta »osrednje gibalo življenjskega sloga«. 

Vzroki za uživanje drog so različni: od genetsko pogojenih vzrokov do neurejenega okolja, 

motenega osebnostnega razvoja … Nizko spoštovanje, poveličevanje vrednosti drugih sta 

nekatere izmed najpogostejših lastnosti uživalca drog (Žigon 2005, 17).  

Alkohol 

Alkohol negativno vpliva na delovanje jeter, imunski sistem in živčni sistem ter na srce in 

ožilje. Podobno kot kofein spodbuja izločanje adrenalina. V zmernih količinah je lahko 

sestavina zdrave prehrane. Zmanjšuje nevarnost srčnega infarkta ter daje občutek 

sproščenosti. Ob prekomernem pitju pa povzroča depresijo in povišan krvni tlak, upadanje 

ravni testosterona, spolne sle, zmanjša pa tudi število semenčic. Alkohol škoduje jetrom, 

možganskim celicam in srčni mišici (Battison 1999). Med ostale škodljive posledice alkohola 

štejemo (Berčič 2001, 100–105): 

- rana na želodcu in dvanajstniku, saj se zaradi želodčne kisline vname sluznica; 

- oslabenje srčne mišice; 

- ohromenje ožilja; 

- okvara in slabo delovanje jeter, ledvic, spolnih žlez; 

- pljučne in kožne bolezni; 

- vnetje živcev in okvara perifernega in centralnega živčnega sistema; 

- slabše motorične sposobnosti in koordinacija gibanja ter 

- ubijanje možganskih celic. 

Kakšna mera alkohola je še razumna? Kdo je pivec?  

Avtorja tako označujeta pitje: 

Zmerni pivci so tisti ljudje, ki občasno zmerno pijejo in se sami odločajo, kdaj in koliko 

bodo pili ter kdaj bodo prenehali piti. Bistveno za njih je, da se pijači vedno lahko 

odrečejo. Zato takemu pitju pravimo obvladano pitje. (Hajdinjak in Hajdinjak 1997, cit. 

po Berčič 2001, 95)  

Alkoholika prepoznamo kot osebo, ki se zanemarja, stagnira ter postaja izoliran, tuj, tako na 

delovnem mestu kot tudi v svoji družini. Njegovo vedenje vpliva na službo, družino ter 

družbeno skupnost. Zadnja faza je socialni propad alkoholika.  

Ob upoštevanju kulture pitja je pitje alkoholnih pijač sprejemljivo ob občasnih posebnih 

priložnostih (veseli ali žalostni dogodki). Odnos posameznika do pitja je odvisen od 

vedenjskih vzorcev, ožjega in širšega okolja, družbenih norm, izkušenj, znanja ... 
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Tobak 

Košiček meni, da je poglaviten dejavnik kajenja človekova samopodoba: 

Človek, ki se ima rad, se torej izogiba kajenju, se ne opija in ne uživa mamil. Življenje 

si prizadeva urediti tako, da je čimbolj redko čustveno napet. Če pa je, se potrudi, da 

težave, ki ga delajo napetega, čimprej razreši in se čustveno sprosti. (1998, cit. po Berčič 

2001, 82)  

Kajenje prizadene srce, ožilje in dihala kadilcev, na kar vplivajo kemijske sestavine, kot so 

nikotin, ogljikov monoksid in cigaretni katran. Kajenje tudi zmanjšuje človekovo fizično 

sposobnost, saj zmanjšuje gibalne sposobnosti posameznika (moč, koordinacijo) (Berčič 

2001, 89). Kajenje povzroča bolezni pljuč ter srca in ožilja, ovira oskrbo telesa z vitaminoma 

B in C. Nikotin pripomore k izločanju adrenalina, ker pa telo ne zmore ustvarjati neomejenih 

zalog adrenalina, se ne odziva več na stresne dražljaje in se zmanjšuje odpornost na stres. 

Obstaja povezava med debelostjo in kajenjem pri odraslih. Osebe, ki so nagnjene k debelosti, 

več kadijo (Mlinar 2007). Večina ljudi si namreč želi s pomočjo kajenja tudi hujšati, kar pa je 

čisto neprimeren način reševanja težav. Kofein in nikotin spodbujata tvorjenje adrenalina, kar 

stopnjuje stresni odziv telesa. Ob občutku napetosti je svetovana omejitev pitja pravega čaja 

in kave (največ tri skodelice na dan). Predlog: pitje kave brez kofeina (Battison 1999). 

Uporaba tobačnih izdelkov škoduje tako rekoč vsakemu organu v človeškem telesu. 

Raziskave so potrdile vzročno povezavo med kajenjem in razvojem številnih bolezni in 

zdravstvenih težav pri kadilcih, kot so različne vrste raka, bolezni srca in ožilja ter bolezni 

dihal. Več kot 50 kemikalij v tobačnem dimu iz okolja dokazano povzroča raka. SZO je leta 

2002 razglasila tobačni dim kot rakotvorno snov. Kljub temu je to izdelek, ki ga legalno 

prodajajo po vsem svetu. 

Drugo 

Kava se je prvič pojavila leta 1600 v Angliji. Kofein kratkotrajno pospešuje presnovo, 

uriniranje, zmanjša apetit, poveča budnost, krvni pritisk in telesno temperaturo. Dolgoročno 

pa lahko pripelje do kronične nespečnosti, želodčnih težav, tesnobe in depresije (Žigon 2005). 

Kofein zmanjšuje občutek utrujenosti in povečuje občutek večje budnosti. Zaradi povišanja 

ravni adrenalina, se poveča živčna napetost, oseba postane razdražljiva in pojavi se 

nespečnost. Pri ljudeh s stresom, ki zaužijejo več kot 8 skodelic kave na dan, se tesnoba še 

stopnjuje. Večina ljudi s kavo uživa tudi sladkor, ki povečuje izločanje hormona adrenalin, 

nakar se v primeru povečanega uživanja sladkorja poruši ravnovesje krvnega sladkorja, 

imunski sistem pa se oslabi. Pride tudi do izgube energije, saj vpliva na izločanje inzulina 

(Battison 1999).  
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Sol sprošča adrenalin, kar povzroča zadrževanje natrija in izgubljanje kalija. V telesu se 

vzpostavi neravnovesje, pride do oslabelosti, zmedenosti in živčnih motenj (Battison 1999). 

Zdravila in razne droge 

Droge niso problem posameznega odvisnika, ampak vsakega od nas (Žigon 2005). Delimo jih 

glede na učinek, kemično strukturo, škodljivost ter legalnost/ilegalnost (Čebašek-Travnik 

2006, 24).  

Razne opredelitve droge: 

- »Droge so rastline in substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne 

učinke ter lahko vplivajo na telesno in duševno zdravje ali ogrožajo socialno stanje ljudi 

in so opredeljene v posebnem  zakonu.« (ZPPPD)  

- Droga se šteje med naravne zdravilne surovine, ki se jih uporablja v različne namene, in 

sicer kot: začimba (npr. cimet), kozmetika (npr. eterično olje) in poživilo (npr. kava, čaj). 

- Droga je zdravilo, ki ga vzame človek, da doseže ugodje.  

V literaturi je več opredelitev. Skupno za vse opredelitve pa je naslednje: 

- ko pridejo v naše telo, se spremeni duševni učinek; 

- ob redni uporabi pride do odvisnosti in tolerance; 

- pride lahko do zlorabe drog (duševnih, fizičnih, družbenih) (Žigon 2005, 11–14). 

Glede na splošno specifikacijo, ki se jo držita OZN in WHO, poznamo štiri osnovne skupine 

mamil in psihotropnih snovi (Dvoršek 2003): 

- depresorji centralnega živčnega sistema: opij, morfin, kodein, heroin. 

- stimulansi: kokain, crack, ecstasy, amfetamini. 

- halucinogene droge: LSD ter ostale halucinogene droge. 

- kanabis: marihuana, skunk, hašiš.  

Med najpogostejše zlorabe štejemo tudi psihoaktivna zdravila in sintetične droge. Zdravila se 

najpogosteje v medicini uporabljajo za zdravljenje raznih bolezni današnjega časa. V kolikor 

se bolnik ne drži predpisanih navodil, pride do zlorabe ali celo smrti. Kljub temu, da so droge 

povezane z uboštvom, krizo družine, brezposelnostjo, brezdomstvom, se zelo pogosto 

pojavijo tudi v sodobnem življenju managerja.    

Za zdrav življenjski slog ter uravnoteženost posameznika z delovnimi ter ostalimi nalogami se 

priporoča telesno dejavnost, ki človeka »[c]elostno zaposli in izpolni« (Berčič in Sila 2001, 

98). Ozaveščanje o nevarnosti drog, alkohola se vedno bolj starostno niža (Hočevar 2009, 

154–156). Izvajanje preventivnih dejavnosti se izvaja od predšolskega obdobja dalje, saj se 

otroci z njimi srečajo že v šolskem obdobju. Primerne starosti za uvajanje preventivnih 

programov zlorabe drog ne moremo določiti. Začetek izvajanja je namreč potrebno prilagoditi 

razlikam v populaciji in različnim vrstam drog (Midford, Lenton in Hanckock 2001, po 
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Hočevar 2009, 155). Na žalost pa še vedno v EU ni izdelane globalne evalvacije preventivnih 

programov.  

3.6 Raziskave na področju življenjskega sloga 

Opravljen je bil pregled najpogostejših zdravju škodljivih delovnih mest. Ne glede na poklic 

je možno na določeno delovno mesto vplivati z zdravim življenjskim slogom. Med delovna 

mesta s pogostimi stresnimi obremenitvami sodijo vodilni in vodstveni kadri, menedžerji, 

podjetniki, politiki, novinarji idr. Omenjena delovna mesta vključujejo pogoste stresne 

situacije, statična dela v stoječih in prisilnih sedečih položajih, težja fizična dela ter delovna 

mesta v posebno zdravju škodljivih okoljih (Berčič 2001, 129–143). 

Raziskave na področju življenjskega sloga so bile opravljene pri različnih poklicih. Študija 

(Wrona Polanska 2011), v katero je bilo vključenih 299 učiteljic in vzgojiteljic ter zaposlenih 

na področju socialnega in administrativnega dela, je pokazala, da je več kot polovica 

preučevane skupine svoje zdravstveno stanje ocenila kot dobro, 42 % je poročalo o različnih 

težavah, le 2 % sodelujočih pa je menilo, da je njihovo zdravstveno stanje slabo. Med 

zdravstvene težave so bile štete živčnost (60 %), glavobol, boleče grlo (62 %), težave s 

spanjem (30 %), kardiovaskularne motnje (26 %).  

V raziskavi v vzorcu 85 managerjev slovenskih podjetij so podatki pokazali, da managerji 

ocenjujejo svoje delo kot zmerno stresno. Ženske v povprečju doživljajo višjo stopnjo stresa 

kot moški (Županič idr. 2009, 24–28). Raziskava na Češkem, ki je zajela 1200 managerjev, pa 

je razkrila zanimive rezultate. Kar petina managerjev si pri premagovanju stresa pomaga z 

dopingom. Druga petina popije vsaj liter kave na dan in poseže po ostalih drogah. Zanimivi so 

dobljeni podatki o delovnem času. Samo 3 % managerjev se drži osemurnega delavnika. 

Velika večina (več kot 80 %) pa jih je v službi preko delovnega časa, in sicer od 10–12 ur 

dnevno (STA 2008). Managerji živijo v nenehnem tveganju. Od njih so odvisna delovna 

mesta, napredek, celotni državni proračun, zato so stresu pogosto izpostavljeni. Kljub temu pa 

se morajo navzven kazati v lepi podobi, ohraniti zaupanje podrejenih in širše javnosti (Ščuka, 

2008b).  

Opravljena raziskava pri poklicu frizerk je pokazala, da ne obstaja statistično značilna 

povezanost med pogostostjo ukvarjanja s športom in pogostostjo kajenja. Prav tako ne obstaja 

statistično značilna povezava med pogostostjo ukvarjanja s športno dejavnostjo in uživanjem 

pomirjeval, drog ter raznih substanc (Karpljuk idr. 2009a, 56).  

Za opravljanje raznih poklicnih dejavnosti so pomembni izsledki raziskav, ki kažejo na 

ugodne učinke športne aktivnosti na človekovo duševnost in prispevajo tako pomemben delež 

k ohranjanju in vzpostavljanju duševnega ravnovesja (Berčič 2002, 5). Zlasti v 

epidemioloških raziskavah sta šport in telesna dejavnost še posebno obravnavana kot vadba in 
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počasi izgubljata svoj kulturni pomen. Večina teh študij (Perrin idr. 2002, 162) kaže na 

obojesmerno povezanost in odvisnost dveh spremenljivk (npr. uživanje alkohola in šport).  

Kvesić ter sodelavci so izvedli raziskavo, katere cilj je bil poskušati utrditi soodvisnost 

samoocene stresa, zdravstvenega stanja ter stopnje telesne aktivnosti v reprezentativnem 

vzorcu ravnateljev osnovnih in srednjih šol na Hrvaškem. V vzorec je bilo zajetih 225 

ravnateljev osnovnih šol (87 moških, 140 žensk). Rezultati raziskave (Krespi, Kvesić in Zenić 

2009, 132–133) so pokazali, da: 

- ženske uživajo manj alkohola in se v prostem času več ukvarjajo s športom; 

- ženske imajo boljšo samooceno zdravstvenega stanja;  

- obstaja negativna korelacija med uživanjem alkohola in cigaret ter med ocenjevanjem 

zdravstvenega stanja; osebe, ki manj kadijo ali uživajo alkohol, ocenjujejo svoj 

zdravstveni status višji; 

- pri kajenju ni spolnih razlik; 

- med delovno sposobnostjo in zdravstvenim statusom je pozitivna korelacija.   

 

Eva Novak (2010, 19–30) je opravila raziskavo, v kateri je sodelovalo 225 udeležencev, starih 

med 18 in 65 let. Sodelovalo je 168 žensk in 57 moških, s povprečno starostjo 40,5 let.  

Avtorica je uporabila prirejen vprašalnik Cindi Slovenije – Z zdravjem povezan vedenjski slog 

2008 (49 vprašanj). Rezultati raziskave so pokazali, da vsi dejavniki tveganja skupaj, poleg 

demografskih spremenljivk in osebnostnih faktorjev, pojasnijo 2 % dodatne variance  

zadovoljstva z življenjem, vendar pa je zgolj nezdrav način prehranjevanja tisti dejavnik 

tveganja, ki napoveduje manj zadovoljujoče življenje. Predvsem nezadostna fizična aktivnost 

je tista, ki se povezuje s slabšim zdravjem. Subjektivna ocena zdravja se v večji meri povezuje 

z zadovoljstvom z življenjem, kot pa se z njim povezujejo objektivni indikatorji zdravja. 

Količina potrjenih zdravniških diagnoz  se v večji meri povezuje s subjektivno oceno zdravja. 

Količina manjših zdravstvenih težav (glavobol, nespečnost, zaprtje …) pa se v večji meri 

povezuje z bolj nezdravim življenjskim slogom, natančneje manjšo fizično aktivnostjo. 

Nezdrav način prehranjevanja napoveduje manj zadovoljujoče življenje. 

Koliko smo dosegli na področju gibalno-športne dejavnosti v Sloveniji, pa kažejo podatki 

študije, ki je bila opravljena med leti 1978 in 2000. Med 1978 in 1998 se je število redno 

organiziranih športno rekreativnih dejavnosti podvojilo, število vseh redno aktivnih pa 

potrojilo. Podatki v primerjavi z letoma 1998 in 2000 pa so zastrašujoči. Velike so razlike 

tako na rednem, občasnem udejstvovanju ter redno organizirani športno rekreativnih 

dejavnosti. Pri slednji je število udeležencev podobno številu iz leta 1997. V letu 2000 je 

skoraj na vseh področjih športa izreden padec. V posameznih raziskovalnih obdobjih so vidna 

nihanja v deležih neaktivnega prebivalstva, v letu 2000 pa se je ta delež izredno povečal, in 

sicer na 55,4 % (Berčič 2002, 8). Šport v Sloveniji glede na raziskave ne stagnira, temveč je 

slika še bolj resna. Stanje ni spodbudno. Še naprej je torej potrebno spodbujati ljudi, da se 
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redno ukvarjajo z gibalno-športnimi dejavnostmi, da se spremeni kultura in kakovost življenja 

Slovencev.  

Številne raziskave (Ihan 2000, po Berčič 2002, 4) kažejo na to, da zmerni rekreativni šport 

krepi imunski sistem. Moramo biti pazljivi pri zmerni meri telesnega napora, ki je primerna za 

preprečitev raznih obolenj. Stubbe s sodelavci je leta 2007 (Novak 2010, 21) z raziskavo 

potrdil, da so fizično aktivni posamezniki v povprečju bolj srečni in zadovoljni s svojim 

življenjem kot tisti, ki niso dovolj fizično aktivni. Ukvarjanje s športom izboljšuje in ohranja 

motorične, funkcionalne in druge sposobnosti (Berčič 2000, po Berčič 2002, 5–6).  

Danska raziskava (Pisinger idr. 2009, povz. po Novak 2010) je potrdila, da se zdrav 

življenjski slog pomembno povezuje z zdravjem. Tisti, ki niso nikoli kadili, so fizično aktivni 

in zmerno pijejo alkohol, so poročali o najvišjem zdravju. Raziskava je tudi pokazala, da 

razlike v prehranjevalnih navadah na ocene zdravja niso vplivale (Novak 2010, 21). Rezultati 

raziskav na področju ugotavljanja povezav zadovoljstva z življenjem s kajenjem in uživanjem 

alkohola so različni. Kadilci in pivci alkohola so manj zadovoljni z življenjem (Zullig idr. 

2001, po Novak 2010, 21). Opravljena raziskava v povezavi uživanja alkohola in 

nezadovoljstva z življenjem je pokazala povezavo zgolj pri ženskah (Murphy, McDevitt-

Murphy in Barnett 2005, po Novak 2010, 21 ).  

Zdravstvene težave, zdravniške diagnoze ter jemanje zdravil statistično pomembno negativno 

korelirajo s subjektivno oceno zdravja. Torej imajo osebe, ki so svoje zdravstveno stanje 

ocenili kot zelo dobro ali dobro, manj zdravstvenih težav, manj potrjenih diagnoz, jemljejo 

manj zdravil …) in obratno. Zdravstveno stanje je v statistično pomembni pozitivni korelaciji 

z nezdravim življenjskim slogom. Nezadostna telesna aktivnost je v statistično pomembni 

korelaciji z zdravstvenimi  težavami in jemanjem zdravil (Novak 2010, 27). Raziskave kažejo 

na pozitivno povezanost med zdravim življenjskim slogom zaposlenih in njihovo delovno 

uspešnostjo. Ugotovljeno je bilo (Sila 1991, po Berčič 2005, 34), da imajo zaposleni 

rekreativni športniki višjo raven zdravstvenega stanja, več psihofizične kondicije, boljše 

delovne sposobnosti, večjo produktivnost, boljši odnos do dela, manjšo obolevnost ter manjši 

absentizem. Številne študije so tudi potrdile, da obstaja značilna povezanost zdravstvenega 

stanja s stopnjo ter vrsto telesne aktivnosti v različnih populacijskih skupinah (Mišigoj-

Duraković 1999, po Krespi, Kvesić in Zenić 2009).  

Slovenska raziskava »Z zdravjem povezan življenjski slog« (2008), v kateri so ocenjevali 

prehrano, telesno dejavnost, kajenje in uživanje alkohola, je med odraslimi (od 25 do 64 let) 

odkrila vsaj 15 odstotkov nezadostno aktivnih ljudi, kar lahko ogroža njihovo zdravje. Tudi 

prehranjevanje je v Sloveniji nezdravo. Neustrezno je število dnevnih obrokov, ritem 

prehranjevanja, energijska vrednost povprečnega obroka ter uživanje maščob in prehranskih 

vlaknin. Slovenci pojemo predvsem premalo sadja in zelenjave. V primerjavi z raziskavo »Z 

zdravjem povezan življenjski slog«, ki je bila opravljena leta 2001, pa se je stanje na področju 



Življenjski slog 

 

57 

prehrane izboljšalo (Hlastan Ribič idr. 2010). Pomembnosti zdravja se verjetno zavedamo, a 

pomembnejša so dejanja. 
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4 RAVNATELJSTVO 

4.1 Vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov  

Ravnateljeva vloga je za organizacijo izredno pomembna. Ravnateljevo ravnanje mora biti 

učinkovito, strokovno, etično. Na vlogo ravnatelja vpliva več dejavnikov: profesionalnost, 

zunanji vplivi, zahteve in pričakovanja širšega okolja ter ožjega socialnega okolja šole (Munih 

2009). Ravnatelj ima gledano s stališča širše družbe vlogo predstavnika države, država pa ga 

vidi kot izpolnjevalca nalog. Država preko ravnatelja uresničuje zastavljene cilje (Selan in 

Zupančič 2002).  

Hitre spremembe na družbenem, humanističnem in tehničnem področju ter spremembe v 

razvoju vplivajo na delitev nalog v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Ravnatelj je ravno 

tista oseba, ki zaposlene vodi k ciljem in odgovornosti. Je vodja, ki upravlja s človeškim 

kapitalom (Burgar 2006, 606). Poslanstvo managerjev v vzgoji in izobraževanju je zagotoviti 

čim boljše razmere za učenje učencev (dijakov, otrok), učiteljev, vzgojiteljev, profesorjev in 

šole kot učeče se skupnosti (Rozman 2008, 25). Teoretiki so mnenja, da ima vodenje vzgojno-

izobraževalnih ustanov poleg tega še svoje posebnosti: sega namreč iz organizacije, saj se 

ravnatelj pri svojem delu srečuje tudi s starši, lokalno skupnostjo, šolsko politiko itd. (Ribbins 

in Gunter 2002, po Rozman 2008, 25). Poznamo več modelov vodenja (Erčulj in Koren 2003, 

8–11), v katerih najdemo nekaj skupnih lastnosti uspešnega vodenja v vzgoji in 

izobraževanju: 

- situacijsko; 

- menedžersko; 

- pedagoško (inštrukcijsko); 

- sodelovalno; 

- kulturno; 

- etično; 

- vodenje z vplivanjem; 

- transakcijsko; 

- transformacijsko in 

- konstruktivistično. 

Ena izmed poglavitnih nalog managerjev v vzgoji in izobraževanju je zagotavljanje čim 

ugodnejših razmer za učenje (učencev, učiteljev). Ravnateljev cilj je tudi, da je šola učeča se 

skupnost (Rozman 2008, 23). Delo v šoli ni enostavno, saj ima vsaka od skupin svoja 

pričakovanja, vrednote, izkušnje. Otroci so drugačni od odraslih in učitelji so drugačni od 

staršev (Handy in Aitken 1990, 15).  
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Slika 5: Šolska hierarhija 

Vir: Munih 2009, 120. 

Ravnatelji so najvišja avtoriteta šole in ključna vez med vsemi zaposlenimi v vzgojno-

izobraževalnem zavodu (vrtcu, osnovni, srednji šoli). Imajo ključno vlogo pri oblikovanju 

vrednot, profesionalnega razvoja zaposlenih in ustvarjanju organizacijske kulture (Munih 

2009, 122). Vendar vodenje ni nekaj natančnega, dokončnega, v različnih organizacijah deluje 

različno (Erčulj in Koren 2003, 14). Zaradi pričakovanj, družbe in težkih nalog so šole 

kompleksne organizacije, mogoče celo bolj od vseh organizacij. Management v šoli postaja 

vedno težji. Prihaja do družbenih in kulturnih sprememb in do napredka v tehnologiji. A šole 

le niso tako drugačne od ostalih organizacij, saj imajo podobne naloge:  

- odločajo o ključnih in strateških nalogah; 

- razdelitev dela, ki ga je potrebno opraviti; 

- iskanje načinov spremljanja dela; 

- zaposlujejo primerne ljudi in skrbijo za njihov razvoj, navdušenje in zavezanost 

organizaciji; 

- usposabljajo zaposlene in razvijajo potrebne kompetence; 

- iščejo najboljši način vodenja in 

- ustvarjajo občutek poslanstva in skupnih prepričanj.  

Šole morajo, tako kot druge organizacije, definirati svojo vlogo in prispevek, sodelovati s 

posamezniki in skupinami ter se soočiti s prihodnostjo (Handy in Aitken 1990, 32–33). Tako 

šole kot tudi druge organizacije so izpostavljene spremembam, ki jih povzročajo notranji in 

zunanji dejavniki. S prilagajanjem spremembam se spreminjajo šole, njihova kultura in 

vrednote. Vendar je spreminjanje dolgotrajen in težaven proces. Pri spreminjanju kulture so 

pomembne sposobnosti vodstva, ki se mora zavedati, da se spremembe ne morejo zgoditi, če 

v proces spreminjanja niso vključeni vsi zaposleni. V šolah so učitelji tisti, ki s svojim delom 
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uvajajo spremembe na področju načrtovanja, poučevanja, ocenjevanja in vzgoje. V ustrezni 

šolski klimi učitelji in ravnatelj sodelujejo med seboj, si zaupajo in se podpirajo, vse to pa 

vpliva na kakovost njihovega dela, ki se kaže tudi v bolj kakovostnem znanju učencev (Šček 

Prebil 2008, 87). 

4.2 Ravnatelj  

Ravnatelj je direktor v šoli z upravno-administrativnim osebjem (računovodja, tajnik) in 

pomočnikom ravnatelja. Omenjeni tim je v povprečno veliki osnovni šoli sestavljen iz 3,5 

delavca. Delo ravnatelja temelji na zakonitostih sodobnega managementa in teorijah 

pedagoškega vodenja. Njegovo delovno mesto se ne spreminja kljub večjim pravicam 

učencev, staršev ter vseh zaposlenih v vzgojno-izobraževalni ustanovi in kljub nenehnemu 

povečanju zahtevnosti učno-vzgojnega procesa (Selan 2006, 125–126). Povečuje se 

zahtevnost do države, večja je moralna in pravna odgovornost do udeležencev v šoli (Resman 

2004, 7–8). 

Status ravnatelja je v naši zakonodaji opredeljen v dveh krovnih predpisih: 31. členu Zakona o 

javnih zavodih in 49. členu Zakona o vzgoji in financiranju v  Republiki Sloveniji (ZOVFI 

2007).   

Država je predpisala zakone in pravilnike v sodelovanju z institucijami pod okriljem 

Ministrstva za šolstvo in šport. Med institucije, ki delujejo v okviru vzgoje in izobraževanja, 

štejemo: Združenje ravnateljev (vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol), Zavod RS za šolstvo, 

Evropsko združenje za spodbujanje razvoja vodenja v izobraževanju (ENIRDEM), Center 

šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), Andragoški center za odrasle, Republiški izpitni 

center, Center RS za poklicno izobraževanje, Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta. Vlada 

RS je ustanovila tudi Šolo za ravnatelje, ki skrbi za usposabljanje ravnateljev (ZOFVI 2007, 

106. člen). Pomen pedagoškega vodenja šole je ključen, za kar se zavzema tudi ESHA 

(Evropsko združenje ravnateljev).  

 

Slika 6: Modela zobatega gonilnika 

Vir: Selan 2008, 12. 
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Ravnatelj ima vlogo »zobatega gonilnika«, ki bi dejavno prispeval k obnavljanju in razvoju 

šolskega sistema. 

Imenovanje ravnatelja 

Pogoj za delo ravnatelja je najmanj visokošolska izobrazba ter izpolnjevanje drugih pogojev 

za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja. Pogoj 

je tudi najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter naziv svetnik ali 

svetovalec (oziroma najmanj pet let naziva mentor). Kandidat za ravnatelja mora imeti 

opravljen ravnateljski izpit ali pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. 

Ravnatelj je imenovan na podlagi javnega razpisa za dobo petih let. Z imenovanjem ravnatelja 

si pridobi status javnega uslužbenca. V primerjavi z učitelji ravnatelj ne more napredovati v 

plačilni razred ali naziv. Pri izbiri ravnatelja sodelujejo: učitelji, svet staršev, lokalna politika, 

ministrstvo in svet šole. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole. K imenovanju mora svet 

šole pridobiti soglasje ministra (ZOFI 2007, 53. člen).  

Pristojnosti in vloga ravnatelja 

Pristojnosti ravnatelja so opredeljene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, vsebino teh pristojnosti pa zapolnjujejo predpisi s področja (Škrinjar 2008): 

- šolstva, 

- delovne in plačne zakonodaje, 

- varovanja osebnih podatkov, 

- gradenj in urejanja okolja  

- družinske zakonodaje, 

- zdravja, 

- javnih financ, 

- obrambe in zaščite, 

- gospodarstva, 

- računovodstva itd. 

Strateški voditelj ima ključno vlogo pri ustvarjanju nujnosti in zagona za organizacijsko 

učenje, splošno in ustvarjalno razmišljanje in sodelovanje z drugimi, ki jim pomagajo, da 

razmišljajo o tem, kako uporabiti modele za podporo izboljšav. Težko si je predstavljati, da 

šola lahko najde pot naprej, ne da bi se vključil strateški vodja – ravnatelj (Davies in Davies 

2007, 28). Ravnatelji imajo zelo pomembno vlogo pri razvoju vzgojno-izobraževalne 

ustanove kot učeče se organizacije, saj spodbujajo zaposlene, z učitelji oblikujejo skupno 

vizijo in pripravljajo sheme za priložnosti za razvoj in pridobitev znanja in izkušenj (Štefančič 

2008, 86). 
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Ravnateljeve naloge so (ZOFVI , 49.člen): 

- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole; 

- pripravlja program vrtca oziroma šole; 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo; 

- odgovoren je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, 

dijakov, študentov višje šole in odraslih; 

- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora; 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov; 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; 

- organizira mentorstvo za pripravnike; 

- navzoč je pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev oziroma vzgojiteljev, spremlja 

njihovo delo in jim svetuje; 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

- odloča o napredovanju strokovnih delavcev v plačilne razrede; 

- spremlja delo svetovalne službe; 

- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja); 

- obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in spremembah pravic in obveznostih učencev, 

vajencev in dijakov; 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov; 

- odloča o vzgojnih ukrepih; 

- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov; 

- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela; 

- določa sistematizacijo delovnih mest; 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev; 

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in  

- opravlja druge naloge skladno z zakoni in drugimi predpisi.  

Omenjene naloge se delijo na več področij (Štukl in Simčič 2008, 4): 

- administrativne, 

- managerske, 

- poslovodne, 

- pedagoško vodenje, 

- marketing, 

- podjetništvo, 

- vzpostavljanje in ohranjanje odnosov s starši in okoljem ter 

- redni stiki z javnostjo in mediji. 

Obseg ravnateljevih nalog se številčno povečuje. Delo ravnatelja, ki opravlja nalogo 

pedagoškega in poslovodnega vodje, se normativno ureja z 31. zakonskimi predpisi in 

ogromnim, ne dokončno definiranim številom nalog, ki izhajajo iz podzakonskih aktov (Selan 
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in Zupančič 2002, 189). Ravnatelj dnevno  opravi okoli 50 nalog (Selan 2008, 8). Njegovo 

delo poleg opisanega obsega veliko administrativnega dela v pisarni ter veliko gibanja med 

zaposlenimi in učenci. Z učitelji in ostalimi strokovnimi delavci sodeluje v raznih oblikah 

sestankov, kolegijev, konferenc, usklajevalnih posvetov, hospitacij. S starši ima komunikacijo 

v obliki roditeljskih sestankov ter raznih posebnih dnevov dejavnosti. Kot vodja šole veliko 

sodeluje z zunanjimi institucijami in okoljem. Ravnatelj šole bi moral biti priznan kot 

samostojen, visokošolsko izobražen poklic (profesija), ki združuje določene tipične poklicne 

dolžnosti in ki zahteva ustrezno znanje, spretnosti in zmožnosti (ESHA 2010). Zaposleni v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah menijo, da je najpomembnejša naloga ravnatelja 

upravljanje s financami, šele nato naloge pedagoškega vodenje: delo z učitelji, učenci (Burgar 

2006, 608).  

 

 
Slika 7: Model oblikovanja ravnateljevega koncepta dela 

Vir: Selan 2008, 6. 

Vloga ravnatelja šole mora izhajati iz družbeno priznanega vplivnega položaja in 

odgovornosti (ESHA 2010). Ravnatelji vidijo izziv v učencih, starših in učiteljih. Za vse tri 

skupine je izziv za ravnatelja v tem, da se poistovetijo z vizijo šole. Želja ravnatelja je, da se 

zaposleni počutijo varne, spoštovane in da imajo ustrezne pogoje za delo. Zanima jih, ali so 

primerno organizirani in enakomerno obremenjeni, ali poznajo predpise ter imajo avtonomijo. 

Pri delu jim ravnatelj omogoča možnost izmenjave informacij.  
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Ravnatelji morajo biti tudi v vlogi podjetnikov, iskati morajo stranke, paziti na ugled in iskati 

sponzorje, donatorje in ostale vire financiranja (Kenway in Fitzclarence 1998, po Trnavčevič 

2001, 239). Ravnatelj je v dvojnem odnosu (Selan in Zupančič 2002, 187):  

- ravnatelj – uporabniki (učenci, delavci šole, starši, lokalna skupnost) in 

- sistem (država) – ravnatelj.  

Lastnosti ravnatelja 

Znanja, veščine in lastnosti uspešnega ravnatelja so (Štukl in Simčič 2008, 5): 

- organizacijske, komunikacijske, socialne, veščine dela z odraslimi, reševanje konfliktov, 

odzivnost; 

- osebni interes za pridobivanje dodatnih spretnosti skozi samo funkcijo in nenehno 

sodelovanje ter timsko delo z zaposlenimi;  

- strpnost, odprtost, konstruktivna kritičnost, radovednost, reflektivnost, odprtost za 

sprejemanje kritike, dajanje povratne informacije, samoregulativnost, zadovoljstvo ob 

napredku drugih itd.; 

- strokovno znanje s področja psihologije, pedagogike, didaktike, zakonodaja različnih 

področij, uporaba IKT; 

- samostojnost, spretnost komuniciranja, iznajdljivost, iniciativnost, sposobnost vodenja in 

organiziranja ter 

- poznavanje računalniških orodij in administrativne spretnosti. 

Ravnateljevo pedagoško vodenje je v veliki meri odvisno od načina vodenja razreda. 

Ravnatelj poglobi vsebine učnega procesa, vrednotenja dosežkov, načrtovanje in izvedbo 

pouka, sodelovanje z okoljem, seznani pa se tudi z managerskimi vsebinami. Vse izkušnje 

ravnatelja kot učitelja so mu v pomoč pri razumevanju vsebin pedagoškega vodenja (Čok 

2002, 144). Ugotovitve raziskav kažejo, da si učitelji želijo ravnatelje kot osebnost z visoko 

čustveno inteligentnostjo. Poglavitne lastnosti so: zmožnost poslušanja in besednega 

sporazumevanja, timskega dela, prilagajanja in ustvarjalnega odzivanja, obvladovanja sebe. 

Učitelji si želijo tudi managerja, ki bo zaupljiv, vztrajen in ambiciozen. Želene lastnosti 

ravnatelja so: zaupljivost, prilagodljivost, vztrajnost, obvladovanje samega sebe, sposobnost 

poslušanja, sporazumevanje. Ravnatelj naj bo čustveno inteligentna oseba, ki ima sposobnost 

sodelovanja v timu, reševanja problemov,  načrtovanja in izvedbe zastavljenih ciljev in 

sposobnost vodenja z organizacijsko in osebnostno učinkovitostjo (Burgar 2006, 606–611). 

Štukl in Simčič označujeta ravnatelja kot: 

Ravnatelj je zagotovo lahko tista oseba, ki lahko prispeva pomemben delež k življenju 

in delu šole. Ko je skozi začetna leta dokazal svojo uspešnost kot učitelj in to skozi dva 

mandata potrdil tudi na mestu ravnatelja, je čas, da se mu podeli trajni mandat. S tem bo 

lahko sproščeno vodil svojo barko (zavod) mimo čeri in skal, ki jih srečuje na svoji poti. 

Lahko bo zavzemal strokovna stališča, ne da bi pri tem delal osnovno napako: kako se 
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preveč ozirati na to, kaj od njega želijo zastopniki v svetu zavoda, ki večinoma niso 

strokovne avtoritete. (2008, 16) 

 Po 49. členu ZOFVI je ravnatelj poslovodni organ šole in pedagoški vodja, kar nakazuje že 

na dve različni vlogi, ki pa sta tesno povezani (ZOFVI 2007). Ravnatelj mora poznati vsaj 79 

zakonov z zelo različnih področij, 125 pravilnikov in 32 internih aktov, ki jih pripravi 

posamezna vzgojno-izobraževalna ustanova (Selan 2006, 135).  

Ukvarjanje zaposlenih z managementom se razlikuje od šole do šole. Obstajata dve smeri 

(Zupančič 2009, 16): 

- Ravnatelj drži vse niti managerskih nalog, o vsem odloča sam. Učitelji opravljajo le 

pedagoško delo, manj je managerskih nalog. 

- Na podlagi zaupanja ravnatelj enakomerno poverja naloge zaposlenim.  

Resman poudarja pomembno vlogo ravnatelja: 

Ravnatelj kot menedžer se ne bi smel odmakniti od pouka in sodelovanja z učiteljem. 

Uspešna bo tista šola, v kateri se bo ravnatelj posvečal skrbi za pedagoška vprašanja 

oziroma vzgojno-izobraževalno delo in pouk. (2004, 11) 

Že Katz in Kahn (Korošak in Novak 2007) sta opozorila na razliko med managementom in 

vodenjem. Vodenje sta povezovala z vplivom, management pa z avtoriteto. Management se 

ukvarja s kompleksnostjo, voditeljstvo pa s spremembo.  Razlika je tudi pri razmišljanju – 

deduktivno (manager) in induktivno (vodja).  

V Sloveniji večkrat prihaja do delitve ravnateljevanja na menedžment in pedagoško vodenje, 

kljub temu, da je ločevanje pedagoške in managerske naloge ravnatelja nesmiselno (Erčulj 

2002). Management obsega področje pravilnikov, kadrovanja in financ. To je eno izmed 

področij, ki ga ravnatelji neradi opravljajo, medtem ko jim je pedagoško vodenje bližje, a se 

mu premalo posvetijo (Erčulj in Koren 2003, 7).  

Selan opozarja na morebitne ovire pri ravnateljevem delu: 

Ravnatelj bi v prihodnje moral postati tudi eden najpomembnejših vzvodov obnavljanja 

ali razvoja šolskega sistema s poznavanjem, pregledom nad stanjem in potrebami. Zato 

bi ga bilo treba razbremeniti določenih nalog in gotovo tudi odgovornosti. (2006, 146) 

4.2.1 Manager 

Management predstavljajo ljudje, ki kolektivno ali individualno odgovarjajo (Greener 1987, 

po Šugman idr. 2002, 16). Delujejo v nenehno in hitro spreminjajočem se okolju z višjo 

stopnjo tekmovalnosti na trgu, vse več zahtevami, večjim številom nenadzorovanih 

dejavnikov in izzivi globalizacije. Vedno večje so zahteve medkulturnega komuniciranja in 
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poslovanja, zahteve po boljših rezultatih z manj razpoložljivimi viri, novo mobilnostjo virov, 

informacij in delovne sile. Struktura podjetij se spreminja iz piramidalne v horizontalno, v 

organizacijah so nove in drugačne vrednote, pričakovanja in zahteve (Musek Lešnik 2009). 

Organizacije se soočajo z globalizacijo, nenehnim tehnološkim razvojem, zniževanjem 

stroškov, pritiski in grožnjami tako iz zunanjega kot notranjega okolja ter ostalimi dejavniki 

(Gruban 2008).  

Bistvo managerjevega dela je usklajevanje (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, po Šugman idr. 

2002, 216). Na delo managerjev večkrat vplivajo tako zahteve zaposlenih kot tudi vodstva. 

Imeti morajo veliko sposobnosti, da lahko sprejemajo odgovornosti in pomembne odločitve in 

so kos svojim nalogam (Županič idr. 2009, 21). Manager mora biti dober opazovalec in mora 

pravočasno prepoznati probleme ter načrtovati reševanje le-teh. Kozmik 1998 (povz. po 

Mavrič 2006, 81) glede na opravljene raziskave ugotavlja, da so zaželene lastnosti sodobnega 

managerja naslednje: 

- videti stvari v perspektivi, 

- biti samosvoj, 

- imeti vpogled in mnenje, 

- samozaupanje, 

- sposobnost poslušanja, komunikacije, 

- tvegati in izkoristiti priložnost, 

- reševati konflikte, 

- sprejemati kritike, 

- spoprijemati se z osamljenostjo, 

- sprejemati naporni delovni program oz. delovni čas, 

- empatija, 

- sposobnost motivacije svojih zaposlenih, 

- veščine na področju IKT, ustvarjalnosti in  

- politična uvidevnost. 

Uspešen manager skrbi za zdravje in zadovoljstvo zaposlenih in spodbuja razvoj zaposlenih, 

tako na področju formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja. Na drugi strani si želijo 

zaposleni odprte komunikacije z vodstvom, dobre klime v podjetju, saj jih vodi timski duh in 

se počutijo pripadni svoji organizaciji. Poleg letnega regresa zaposlenim veliko pomeni tudi 

podelitev nagrad v obliki potovanj, raznih udeležb na sejmih in podobnega. Nagrade so 

obojestranska pridobitev, tako za delodajalca kot tudi za zaposlenega.  

Managerji dobro preračunajo stvar in so opazovalci, manipulanti, nadzorniki. Managerke pa 

imajo v primerjavi z moškimi voditelji naslednje lastnosti: zaupljivost, empatija in 

odkritosrčnost (Mavrič 2006, 80). Manager naj spoštuje svoje zaposlene, občutka hierarhije se 

je potrebno znebiti z obeh strani, tako s strani managerjev kot tudi zaposlenih (Špiler Božič 

2010).  
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Domače raziskave kažejo, da slovenski managerji v primerjavi z avstrijskimi, nemškimi in 

švicarskimi managerji na področju sposobnosti zaostajamo za tujimi. Predvsem so rezultati 

slabši pri voditeljskih sposobnostih, zmožnosti empatije. Pojavlja se večja želja po profitu kot 

pri tujih managerjih. Slovenski manager je zaprt vase, čustveno hladen, manj pripravljen 

prevzeti tveganje, refleksivnejši in odgovornejši. V primerjavi z britanskim managerjem je 

bolj introvertiran in sploh nima nobenih podobnosti stereotipa Slovenca (hlapčevski, 

ponižen). V primerjavi z ostalimi narodi je manager v Sloveniji neiskren, netoleranten, 

nestrpen, agresiven, grob, netakten, sumničav in egoist. Slovenski managerji presegajo tuje le 

v dveh lastnostih: pri opravljanju nadzora in vrednotenju rezultatov ter pri delegiranju. Zato 

pa imajo tuji managerji bolj razvite naslednje sposobnosti: razmišljanje o stroških in v 

celotnem spektru voditeljskih sposobnosti. Slovenski managerji torej nadzorujejo boljše, a so 

slabši pri vodenju ter uvajanju sprememb in novosti. Naši managerji prednjačijo le pri želji po 

dobrem zaslužku in opravljanju nadzora, kar se izraža zlasti v slovenski introvertiranosti 

(Korošak in Novak 2007).  

Poličnik poudarja pomembnost obeh vlog ravnateljev: 

Uspešen ravnatelj v današnjem času potrebuje tako spretnosti menedžerja kot spretnosti 

vodje. Ko govorimo o organizacijskem in ekonomskem vidiku vodenja šola, so gotovo 

bolj zaželena menedžerska znanja in spretnosti. Le-ta pa mu nikakor ne zadostujejo, ko 

želi dobro in učinkovito ravnati z zaposlenimi. Ravnatelji, ki so pri svojem delu 

sposobni uporabiti pravo mero obojih, so gotovo lahko uspešnejši, saj si tako zagotovijo 

podporo sodelavcev, so usmerjeni v ljudi v organizaciji, v njihove potrebe in dojemanje 

okolja, v katerem delujejo. (2006, 13) 

Ravnatelji so namreč v vlogi managerja in v pedagoški vlogi. V Sloveniji je bilo o ločevanju 

teh dveh vlog veliko govora, zlasti na srečanju ZR z naslovom Osnovna šola na Slovenskem 

leta 2008 (ESHA).  

Slika 8: Razmerje med pedagoškimi in upravnimi nalogami 

Vir: Selan 2006, 142. 
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Resman poudarja pomembnost pedagoškega vodenja: 

Šolski menedžment ne bi smel pomeniti samo ukvarjanja z upravnim vidikom vodenja, 

z organizacijo dela in skrbjo za materialno stanje šole in plače; k šolskemu 

menedžmentu sodi tudi pedagoško vodenje. (2004, 11) 

Razmerje med pedagoškimi in upravnimi nalogami je podobno v obeh primerih. Večina 

ravnateljev namenja pedagoškim nalogam povprečno 16,40 ur tedensko. Upoštevajoč 

opravljanje dela preko delovnega časa, namenjajo torej pedagoškemu delu v povprečju 37,055 

svojega delovnega časa. Število nalog se povečuje in poraja se vprašanje, ali se sploh še lahko 

vse kvalitetno opravlja. V praksi ravnateljev je glavna naloga poslovodenje. Zanimivo, da so 

pedagoške naloge pomembnejše, a jim namenijo ravnatelji le slabo tretjino svojega časa 

(Selan 2006, 144–146). 

Ugotovitve raziskav kažejo na to, da se 45 % ravnateljev ne počuti dovolj kompetentnih za 

managerske naloge, kljub temu, da v osnovnih šolah prevladujejo le-te. To je verjetno tudi 

eden izmed vzrokov, ki so odločali pri izbiri morebitne pomoči ravnatelju. V kolikor bi MŠŠ 

odobrilo dodatno pomoč strokovnjaka, bi kar 77,46 % izbrala strokovnjaka za formalnopravne 

zadeve (Špehar 2000, 225). Tudi Ravnateljski servis je bil ustanovljen na podlagi teh potreb 

in želja ravnateljev.  

Managerske naloge so tesno povezane s pedagoškimi, saj ustvarjajo možnosti za proces 

vzgoje in izobraževanja. Predavatelji na Šoli za ravnatelje so mnenja, da mora biti ravnatelj 

bolj pedagoški vodja (Špehar 2000, 216–217). »Menedžerizem« in šola nimata skupnih 

vrednot in vsebin (Everard in Morris 1996).  

Erčulj pa opozarja na neenačenje managerskih in pedagoških nalog: 

S kančkom cinizma bi lahko zapisali, da lahko strokovnjak za vodenje ustanov 

(menedžer) dobro koordinira vse potrebne vloge in funkcije, ne da bi sploh kaj vedel o 

vsebini dela ustanove. Držalo pa bi lahko tudi obratno: strokovnjak za vzgojno-

izobraževalno dejavnost morda ne zna voditi ustanove, saj ne pozna nobenih zakonitosti 

njihovega delovanja. (2002, 5) 

4.2.2 Pedagoški vodja 

Pedagoško vodenje je od nekdaj skrivnostno (Hopkins 2000, po Erčulj in Koren 2003, 11). 

Ravnatelj kot uspešen pedagoški vodja je pripravljen za vodenje v spremembe, ki so nujne. 

Kolektiv vodi v učečo se organizacijo (Štukl in Simčič 2008, 4).  

V praksi so med ravnatelji velike razlike pri prednostnih nalogah, kljub temu, da ZOFVI 

(1996) narekuje pedagoške in poslovodne naloge. Ob prebiranju omenjenih nalog so v 

ospredju predvsem naloge pedagoškega vodenja (Špehar 2000, 215). Pedagoške naloge so 
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zahtevnejše in pomembnejše, njim pa namenjamo le 1/3 delovnega časa (Selan 2008, 20). V 

Sloveniji so ravnatelji v šolah prezaposleni z managerskimi nalogami, čeprav bi morali biti 

bolj pedagoške vodje (Erčulj 2002, 4). Pedagoško vodenje (Hopkins 2000, po Erčulj in Koren 

2003, 11) obsega:  

- oblikovanje poslanstva šole, 

- menedžment pedagoškega procesa in 

- spodbujanje pozitivne šolske klime.  

Avtorica Danah Zohar pravi:  

Voditelje nove dobe odlikuje zavezanost višjim vrednotam, na primer stremljenje po 

blaginji in razvoju celotne družbe, prihodnjih generacij ali celotnega človeštva, nadalje 

zavedanje, da je posel del nečesa večjega, pa še visoka stopnja osebne zavzetosti in 

moralne odgovornosti ter močan občutek za medsebojno povezanost pojavov. (Korošak 

in Novak 2007, 1) 

Ravnatelj potrebuje znanje marketinga v šoli ter veliko veščin iz marketinškega 

komuniciranja. Če hočejo ravnatelji imeti uspešno šolo in imeti oz. pridobiti zadostno število 

učencev, se morajo poslužiti marketinških ukrepov (Trnavčevič 2001). Vloga pedagoškega 

vodje je, da (Tuš 2008, 9):  

- odloča, 

- načrtuje, 

- organizira, 

- vodi, 

- spremlja, 

- predlaga in določa, 

- usmerja, 

- nadzoruje itd. 

Čok poudarja pomembno vlogo pedagoškega vodenja: 

Vodenje učiteljskega zbora temelji na izhodiščih občih konceptov učenja in poučevanja, 

njegov odločilni dejavnik pa je sozvočje med procesom učenja in poučevanja ter 

procesom poučevanja in pedagoškega vodenja. (2002, 144)  

Pedagoško vodenje (Fiedler 1993, po Erčulj 2002, 5) je povezano z opredelitvijo poslanstva 

šole in vodenjem kurikula. V korelaciji s pedagoškim vodenjem so tudi hospitacije, 

spremljanje napredka učencev/dijakov in ustvarjanje klime za uspešno poučevanje. 

Včasih je bil dober ravnatelj tisti, ki je redno spremljal delo učiteljev, prisostvoval pouku … 

Ta vloga ravnatelja počasi izginja, »[p]ostaja anahronizem sodobne šolske ideologije, realnih 

družbenih, ekonomskih  in življenjskih okoliščin« (Resman 2004, 7–8).  
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Erčulj svetuje: 

Namesto da ugibamo o nalepkah, ki jih dajemo posameznim ravnateljevim dejavnostim, 

bi bilo koristneje razmišljati o tem, kako čim uspešneje spodbujati učenje na vseh 

ravneh šole in kako ravnatelje še bolje usposobiti za kritičen razmislek o tem, kakšno je 

temeljno poslanstvo šole, kako ga uresničevati in kakšna je pri tem njihova vloga . (2002, 

8) 

Temeljni pogoji za poučevanje in razmišljanje ter učenje so glede na mnenja udeležencev 

Šole za ravnatelje (Erčulj in Koren 2003, 12) naslednji (sledijo si glede na pogostost 

odgovorov): 

- pozitivna klima; 

- vodenje sodelavcev; 

- materialni in prostorski pogoji; 

- sodelovanje z okoljem in 

- načrtovanje, vizija in jasni cilji. 

Raziskava avtorice Špehar je pokazala, da je 14 % ravnateljev takšnih, ki so v večji meri 

pedagoški vodje in da kar pri petini ravnateljev prevladujejo managerske naloge. Na 

vprašanje, kakšno razmerje bi si želeli v prihodnje, pa so odgovori zanimivi. Tretjina je 

takšnih, ki bi želeli enakomeren delež (pedagoški/managerski), večina (70,42 %) pa bi si 

želela biti v večini pedagoški vodja. Le eden v raziskavi si želi biti raje manager. Raziskava je 

tudi pokazala, da ravnatelji raje opravljajo pedagoška kot managerska dela. Finančno vodenje 

in povezovanje z okoljem je namreč po priljubljenosti šele na šestem mestu (Špehar 2000, 

221–222). 

Raziskava, ki jo je opravil Selan 2005 pri 67-ih ravnateljih, je pokazala, da med najpogostejše 

naloge ravnatelja spadajo upravne naloge, v manjšini pa pedagoške naloge. Upravnih nalog je 

25 (67, 60 %), pedagoških pa 12 (32, 43 %). Razmerje med upravnimi in pedagoškimi 

nalogami je 2,1 : 1 (Selan 2006, 141). Tudi v ZOFVI je 18 nalog upravnih, 4 pedagoške, kar 

pomeni, da je razmerje med upravnimi in pedagoškimi nalogami 4,5 : 1 (Selan 2006, 142). 

Ločevanja ravnateljevanja na pedagoško vodenje in management ne zasledimo več v 

besedilih, zapisanih po letu 2003 (Erčulj in Koren 2003, 8). V več državah vloga ravnatelja ni 

ločena, temveč sta funkciji pedagoškega vodje in managerja združeni (Erčulj 2002, 7). Ena 

izmed rešitev, ki se približuje združevanju, je beseda ravnateljevanje (angl. principalship), o 

katerem veliko piše Andrej Koren (Koren 2007).  

Avtorja menita, da ni le pedagoško vodenje poglaviten dejavnik uspešnosti šole: 

Neodgovorno je trditi, da bi bile šole uspešnejše, če bi bili ravnatelji bolj pedagoški 

vodje kot managerji, saj jim država nalaga vrsto nalog, ki jih morajo opraviti, da 

“[v]zdržujejo sistem”, poleg tega pa se v šoli/vrtcu srečujemo s številnimi rutinskimi 
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nalogami, ki jih najdemo v domeni menedžmenta in jih je preprosto treba opraviti. 

(Erčulj in Koren 2003, 11)   

Med vodenjem danes in vodenjem včasih je ogromna razlika. Vse manj je pedagoškega 

vodenja, več odgovornosti do države in moralne odgovornosti (Resman 2004, 7–8). Ravnatelj 

je preveč obremenjen s poslovodnimi nalogami, zato mu ostane manj časa za pedagoško delo. 

Potrebno je najti rešitev, da bi se ravnatelj lahko bolj osredotočil pedagoškemu delu in se 

posvetil učiteljem, učencem in staršem (Špehar 2000, 218). Zaradi nejasne vloge je potrebno 

ponovno definirati ravnateljeve pedagoške in managerske naloge in kompetence. Primanjkuje 

zaupanja na finančnem področju, vedno manj ima ravnatelj manevrskega prostora in vedno 

manj je avtonomen. Natančno predpisovanje zožuje ravnateljevo kreativno oziroma 

avtonomno področje delovanja. Ena izmed predlaganih rešitev je »[s]premljanje in 

vrednotenje celotne verige šolskega sistema« (Selan in Zupančič 2002).  

4.3 Izgorelost ravnateljev v Sloveniji in po svetu 

»Življenje je vedno bolj podvrženo spremembam, tako izboljšanju informacijske tehnologije 

kot povečanju znanja in informacij prek spleta« (Štefančič 2008, 85), opozarja avtorica.  

Dolgotrajnejše delo pod stresom negativno vpliva na bolezni, psihično zadovoljstvo, dobro 

počutje, zaposlitev, delo, predanost, pričakovano življenjsko dobo, zadovoljstvo s službo in 

produktivnost (Fletcher 1988; Matteson in Ivancevich 1987, povz. po Sai Wong in Whing 

Cheuk 2005, 183). Ravnateljem, ki se soočajo s stresom, jim le-ta služi kot pozitivna izkušnja. 

Motivira jih za nadaljnje delo in so v  »[p]ripravljenosti za boj ali beg«. Isti dogodek lahko 

predstavlja nekaterim ravnateljem eustres, drugim pa distres (Halas 2006, 48).  

Stanje, ki nastane zaradi dolgotrajnega stresa, je izgorevanje. Izgorevanje je pogosta posledica 

kroničnega stresa in je značilna za poklice, ki se ukvarjajo zlasti s človeškimi viri. Je zadnja 

faza neuspešnega reševanja stresnih situacij (Černelič Bizjak 2007). Managerji vse do 70-ih 

let prejšnjega stoletja niso želeli priznati, da sodijo v izgorelosti med rizične poklice. Šele 

takrat so jih razkrinkali Američani in izgorelost poimenovali »managerska bolezen« (Ščuka 

2008b). Vse večje delovne zahteve, manjša varnost zaposlitve in spremenjeni način življenja 

sodobnega človeka obremenjujejo. Ljudje, ki živijo v stalni časovni napetosti, v tekmovalnem 

okolju in imajo nenehne skrbi, ali bodo v roku opravili številne naloge, tudi pogosteje 

obolevajo za boleznimi srca in ožilja (Možina idr. 1998). 

Izčrpne podatke o izgorelosti je težko dobiti, deloma zato, ker ZDA niso posebej znane po 

občutljivosti za delavce. Ena izmed redkih držav, ki vodi celovite podatke o izgorelosti, pa je 

Nizozemska, kjer je vlada občutljiva na potrebe na delovnem mestu svojih prebivalcev. 

Raziskave kažejo, da je približno 10 odstotkov delovne sile izgorelih kadarkoli, visokošolski 

učitelji in zdravstveno osebje pa imajo najvišjo izgorelost. Ugotovitve Maslach kažejo na to, 

da je kritična izgorelost pri večini socialnih storitev predvsem pri posameznikih, ki so 
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zaposleni na delovnem mestu 1–5 let. Leta 2001 je Maslach je ugotovila, da mlajši ljudje 

pogosteje izgorevajo kot starejši ljudje. Ugotovitev se pojavlja znova in znova po celem svetu. 

Maslach je tudi ugotovila, da poročeni ljudje izgorevajo manj pogosto kot samski. Ljudje brez 

otrok, čeprav neobremenjeni s starševstvom, ponavadi pregorijo veliko hitreje kot ljudje z 

otroki. Podoben rezultat je potrdila raziskava urada za statistiko na Nizozemskem, in sicer, da 

ima dvakrat več zaposlenih žensk brez otrok simptome izgorelosti v primerjavi z zaposlenimi 

ženskami z mladoletnimi otroki (Senior 2006).  

Raziskave na področju izgorelosti v šolstvu so bile večinoma osredotočene na osnovne in 

srednje šole. Ravnateljem vrtcev je bilo namenjene zelo malo pozornosti. Pomanjkanje 

raziskav na tem področju je mogoče v tem, da se razlikujejo od osnovne in srednje šole, 

drugačna je narava dela ter zahtevnost učnega načrta. Čeprav je učenje predšolskih otrok 

relativno lažje, se ravnatelji vrtcev soočajo z izzivi in problemi tako kot ravnatelji osnovnih in 

srednjih šol (Sai Wong in Whing Cheuk 2005, 184). Izgorelost ravnateljev (Youngs 2001, 16) 

spremljajo: 

- zmanjšanje interesa, 

- nenatančnost dela, 

- primanjkovanje vitalnosti, 

- občutek apatije, 

- dolgotrajna in splošna frustracija, 

- neučinkovitost pri delu, 

- nizko samospoštovanje, 

- izgubljanje v začaranem krogu, 

- pogrezanje v izgorelost, 

- nezadovoljstvo s svojim življenjem, 

- zanemarjanje svojih odgovornosti, 

- neučinkovito vodenje, 

- izgubljanje idealizma, elana in motivacije, 

- izgubljanje delovnega entuziazma, 

- izgubljanje vere v svoje poslanstvo in 

- nezainteresiranst za svoj osebni in strokovni razvoj.  

Izgorelost ima več posledic, tako na ravni posameznika, podjetja, kot tudi družbe. 

Organizacija na ta način izgublja najkakovostnejše delavce, družba pa ima večje stroške 

zdravljenja, dolgotrajne bolniške odsotnosti z dela. Slednje lahko vodi tudi do invalidske 

upokojitve. Raziskava, ki je bila opravljena na 44-ih ravnateljih vrtcev v Macau na Kitajskem, 

je pokazala, da ravnatelji ocenjujejo svoje delo za zmerno stresno. Med stresno delo štejejo 

predvsem: 

- vzdrževanje in povečanje števila učencev ter 

- vzdrževanje uravnoteženega proračunskega presežka.  



Ravnateljstvo 

 

73 

Rezultati kažejo na to, da obstaja negativna povezava med stresnim delom in zadovoljstvom 

pri delu. Ravnatelji so doživljali zmerno stopnjo negativnega vpliva in zmerno stopnjo 

zadovoljstva pri delu. Uspešno so se soočali in obvladovali zahteve pri delu in zagotavljanju 

izobraževanja predšolskih otrok. Ravnatelji vrtcev verjetno niso doživljali večjih simptomov, 

povezanih s stresom, kot so kronični stres, izgorelost, depresija in absentizem (Sai Wong in 

Whing Cheuk 2005, 188–190). 

Najbolj stresne situacije so povezane z managersko vlogo. Vedno več je namreč sprememb v 

zakonih in za ravnatelja, kot tudi za poslovodnega organa, je nujno sprotno spremljanje 

sprememb in seznanitev zaposlenih z njimi. Ravnatelji so dodatno obremenjeni z nalogami na 

pravnem področju. H. Halas je leta 2001 opravila raziskavo o stresu na vzorcu 57 

osnovnošolskih ravnateljev, kar je 12,78 % od vseh 448-ih ravnateljev. Ugotovila je, da so 

ravnatelji močno obremenjeni s spremembami v šoli, kar je eden izmed poglavitnih vzrokov 

stresa. 41 % ravnateljev se je opredelilo, da prevladuje pri njih predvsem pedagoška vloga, 59 

% pa da opravljajo predvsem managersko vlogo.  

V raziskavi na področju ugotavljanja stanja z vidika virov stresa, simptomov ali znakov stresa 

in strategij spoprijemanja s stresom je več ravnateljev izrazilo željo po zaposlenem pravniku 

na šoli, pridobitvi veščin in novih znanj s področja prava ter več podpore s strani Ministrstva 

za šolstvo in šport (Halas 2006, 49–51). Youngs (2001, 31) navaja situacije in dogodke, ki 

ljudem, ki delajo v vzgoji in izobraževanju, najpogosteje povzročajo stres:  

- začetek šolskega leta, 

- reorganizacija programov, 

- prepir v zbornici, 

- priprava sestankov, 

- kritika dela posameznih vzgojiteljev ali učiteljev, 

- nezadovoljive plače, 

- spremembe v službenih odgovornostih, 

- sestanek s starši, z učitelji ali drugimi sodelavci, 

- spremembe v načinu vodenja,  

- vključevanje novih učnih ciljev,  

- nadzorovanje učiteljev, 

- obvladovanje predsodkov in stereotipov, 

- ohranjanje samokontrole ob občutkih jeze, 

- pogovor s starši o težavah njihovih otrok, 

- samoobvladovanje ob verbalnem nasilju učencev, 

- ovrednotenje dela učiteljev, 

- pomanjkanje sredstev, 

- načrtovanje programov za zelo različne nivoje znanja učencev, 

- dodatno delo za promocijo, 

- nestrinjanje z nadrejenimi in 
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- nestrinjanje s člani kolektiva.  

Med najbolj stresne situacije (Halas 2006, 50) pa ravnatelji štejejo : 

- menedžerske naloge (finančno-poslovno vodenje šole); 

- delo preko delovnega časa; 

- vodenje sestankov in konferenc; 

- pravno formalne naloge; 

- pedagoške naloge; 

- administrativne naloge; 

- načrtovanje razvoja šole, vizija šole; 

- razmišljanje o službenih problemih doma; 

- analiza in evalvacija dela šole; 

- visoka pričakovanja do drugih in 

- nadstandardni program, konkurenčnost. 

Raziskava, ki je bila opravljena 1999 na vzorcu 71 ravnateljev osnovnih šol, je pokazala, da 

se ravnatelji v večini ukvarjajo s finančnim vodenjem in povezovanjem z okoljem, čemur 

namenijo 19 % svojega delovnega časa. Med nalogami, ki so dosegle velik delež porabe 

delovnega časa, spada načrtovanje dela šole in organizacijsko-materialne naloge. Spremljanje 

pouka, svetovanje učiteljem in sodelovanje s starši in učenci so nekatere izmed pedagoških 

nalog, ki jim ravnatelji posvečajo le  9–10 % delovnega časa (Špehar 2000, 219). To je 

povsem v nasprotju z nalogami ravnatelja, opredeljenimi v ZOFVI (2007), kjer so kot 

poglavitne opredeljene pedagoške naloge. Najbolj pogosto stresne situacije so situacije 

povezane z menedžersko vlogo. Med njimi so najbolj obremenjujoče spremembe v šolstvu. 

Najbolj pogosti znaki in simptomi stresa, ki se pri ravnatelju kažejo, pa so: 

- sprememba strategije ob ugotovitvi, da obstoječa strategija ni uspešna; 

- ustvarjalnost, uspešnost; 

- pomanjkanje časa za prijatelje, 

- pogosta izčrpanost; 

- nespečnost, 

- sindrom izgorevanja; 

- vzponi in padci samospoštovanja; 

- evforičnost, visoka motiviranost; 

- nerazpoloženost; 

- vzkipljivost; 

- želodčne in prebavne težave; 

- želja po opustitvi poklica; 

- težko prehajanje iz reševanja enega problema na drugega; 

- frustracija zaradi občutka neučinkovitosti; 

- občutki krivde; 

- konflikti v družini, ki izvirajo iz obremenitev na delovnem mestu; 
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- glavobol; 

- težave z odločanjem; 

- ravnodušnost do prej pomembnih zadev; 

- osamljenost v šoli in 

- izogibanje stikom s sodelavci.  

Prvi najpogostejši znaki stresa (pomanjkanje časa za prijatelje, pogosta izčrpanost, 

nespečnost) so zelo povezani med seboj in lahko privedejo tudi do izgorevanja (Halas 2006, 

51). Večina ravnateljev  (75,5 %) podaljšuje svoj 40-urni tedenski delovnik. 35 % je takšnih, 

ki naredijo 5 ali 6 ur preko svojega delovnega časa. Le četrtina opravi delo v 40-urnem 

delavniku ali manj. Delovni čas anketirancev je izredno daljši od predpisane delovne 

obveznosti ravnatelja. Največ delovnega časa porabijo za upravne naloge, za pedagoško 

vodenje pa zmanjkuje časa (Selan 2006, 143–145).  

Glede na opravljeno raziskavo med 160 ravnatelji (od tega 70 žensk) na srednji šoli (Mavrič 

2006, 89) lahko rečemo, da ženskam (ravnateljicam) otežuje napredovanje več dejavnikov, 

poglavitni pa so naslednji dejavniki: stekleni strop, razdvojenost med družino in službo, 

odnosi s sodelavci, pomanjkanje neformalnih mrež ravnateljic in stres. Raziskava je pokazala, 

da se ravnatelji velikih srednjih šol pri svojem delu srečujejo z drugačnimi težavami kot 

ravnatelji manjših šol. Razlogi za to so predvsem v številu zaposlenih, dijakov, pomočnika 

ravnatelja. Zanimiv pa je podatek, da so ravnatelji malih in velikih šol pri vodenju šole enako 

uspešni. 

Med najpogostejše izvore ravnateljevega nezadovoljstva z vodenjem šole sodijo (Špehar 

2000, 223): 

- premalo sredstev za nemoten delo; 

- premalo ukvarjanja s pedagoškimi nalogami; 

- preobremenjenost; 

- težki medosebni odnosi v kolektivu in 

- občutek nemoči za reševanje problemov. 

Tudi ti razlogi kažejo na to, da se ravnatelji več ukvarjajo z managerskimi nalogami kot s 

pedagoškimi. 

Raziskava, ki je bila izvedena na vzorcu 110 osnovnošolskih učiteljev športne vzgoje v 

Sloveniji, je pokazala, da skoraj polovica osnovnošolskih učiteljev športne vzgoje ocenjuje 

svoje delo zmerno stresno. Zastrašujoči so podatki, da jih je četrtina takšnih, ki ocenjuje svoje 

delo zelo stresno. Med najpomembnejše stresorje navajajo delovne pogoje in 

preobremenjenost z delom. Na njihovo subjektivno oceno stresa socio-demografske 

spremenljivke, učiteljeve delovne izkušnje in zadolžitve ne vplivajo. Zelo stresne potencialne 

stresorje jim predstavljajo: odgovornost za varnost učencev, neprimerno vedenje učencev 

(agresija, nesprejemanje odgovornosti), poškodbe učencev in preveč administrativnih opravil. 



Ravnateljstvo 

76 

Med osnovnošolskimi učitelji športne vzgoje obstajajo tudi statistično pomembne razlike v 

oceni stresnosti posameznih kategorij stresorjev, glede na velikost šole, spol in delovni čas 

zaposlitve (Muha-Sladoje 2005, 89–117).   

Delo ravnatelja je pogosto polno nepredvidljivih dogodkov in nejasnosti. Pogoste so situacije, 

ko se kljub uporabi standardnih operativnih postopkov in ob enotni politiki situacija ne 

premakne dalje. Le iznajdljiv ravnatelj je uspešen pri soočanju s temi zahtevami in pritiskom. 

Ravnatelji poskušajo zmanjšati učinke stresa z občasno uporabo različnih strategij. Ravnatelji 

z višjo stopnjo stresa obvladujejo stres s pomočjo strategij, ki so povezane z delom (Allison 

1997, 52). Zaradi izpostavljenosti stresa imajo »managersko bolezen«. V kolikor ne bodo 

obvladovali stresa ter nekaj storili proti pritisku, so večje možnosti za izgorelost. Kot 

posledica tega lahko pride do fluktuacije in zapuščanje delovnega mesta ravnatelja (Resman 

2004, 8).  

Manshor, Fontaine in Choy 2003 (po Musek Lešnik 2009) ugotavljajo, da obstaja pozitivna 

korelacija med starostjo managerjev in občutkom obremenjenosti z delom.  

 
Slika 9: Stresorji pri ravnateljih v Sloveniji 

Vir: Selan 2008, 18. 

MacPherson 1985 (po Whitaker 1996, 61) je raziskoval povezanost med izgorelostjo 

ravnatelja do osebnega, situacijskega, organizacijskega, prostega časa in med 

spremenljivkami stresorjev na delovnem mestu. Ugotovil je, da je pozitivna povezanost med 

avtonomijo, nejasnostjo vlog, določanjem meja, nadzorom učiteljev in priložnostmi za 

napredovanje in izgorelostjo.   
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Ravnatelji so med uspešne strategije spoprijemanja s stresom najpogosteje označili delovanje 

v skladu s svojimi vrednotami, prepričanji in stališči. Poleg omenjenega navajajo ravnatelji še 

naslednje strategije spoprijemanja s stresom: 

- zastavljanje realnih ciljev; 

- dodatno strokovno izobraževanje; 

- skrb za prijetno delovno vzdušje; 

- delegiranje dela; 

- odprtost za iskren pogovor s sodelavci; 

- sestava prednostnega seznama nalog in 

- pozornost na povratne informacije, pohvale. 

Ravnatelji so manj uspešni pri naslednjih strategijah: 

- udeležba na podpornih skupinah (srečanja strokovnjakov, sodelavcev); 

- skrb za medsebojne odnose; 

- sprotna evalvacija delnih ciljev in cenjenje majhnih uspehov; 

- načrtovanje preživetega časa (doma, v službi); 

- znati reči ne. 

Ravnatelji niso uspešni pri izogibanju nikotinu in neustrezni prehrani. Ne namenjajo dovolj 

skrbi rednim odmorom in sprostitvi v različnih oblikah. Predvsem pa ravnatelji naredijo 

premalo za svojo samopodobo in zagotavljanje čustvene varnosti. Svoja čustva znajo le redko 

izraziti (Halas 2006, 52).  

Škrinjar nakazuje na večplastno vlogo ravnatelja tudi v prihodnje:  

Bojim se, da bo treba raztegniti dan in razširiti srce, če bo hotel ravnatelj biti vse to: 

mama in oče vsem v šoli, prijatelj in skrbnik, bistroumen poslovnež, spreten 

komunikator, poznavalec  vseh potrebnih predpisov, predvsem pa prvi učitelj in 

prosvetitelj v šoli. (2008, 18) 

Strinjamo se z mislijo avtorja: »V šoli bo čedalje težje “narediti“ dobrega ravnatelja in ga 

obdržati« (Resman 2004, 9).  
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 Opis vzorca 

V vzorec smo vključili ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. V Sloveniji je 

bilo po zadnjih podatkih (2011) 451 osnovnih šol, 163 srednjih šol (od tega 158 javnih in 5 

zasebnih) ter 373 vrtcev (MŠŠ 2011). Anketiranje smo izvedli na vzorcu ravnateljev vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Namensko smo vzorčili ter izbrali 30 % anketirancev od 

celotne populacije ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Pričakovali smo, da se bo na 

spletno anketo odzvalo vsaj 30 % ravnateljev iz omenjenega vzorca. Vprašalnik je bil poslan 

124 vrtcem, 150 osnovnim šolam in 54 srednjim šolam. Od skupno poslanih vprašalnikov je 

bilo veljavnih 117, od tega popolno rešenih 98. 

5.2 Opis instrumentarija 

Za ugotavljanje izgorelosti smo uporabili instrument Vprašalnik izgorelosti MBI-ES 

(Maslach, Jackson in Schwab 1996), ki ugotavlja tri dimenzije izgorelosti (čustveno 

izčrpanost, depersonalizacijo in osebno izpolnitev). Vprašalnik MBI (angl. Maslach Burnout 

Inventory) obsega 22 postavk, ki opisujejo občutja, povezana z delom. Ravnatelji so se na 

sedemstopenjski lestvici opredelili od ocene 0 (nikoli) do ocene 6 (vsak dan), postavke pa 

smo priredili ravnateljem. Drugi del vprašalnika smo priredili po vprašalniku Z zdravjem 

povezan življenjski slog 2008 (Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 1990).   

Vprašalnik v magistrski nalogi torej pokriva 8 področij: socio-demografska vprašanja, 

izgorelost, zdravstveno stanje, kajenje, prehranjevalne navade, alkohol, telesna teža in 

gibanje. Vsa področja so skupno sestavljena iz 80 vprašanj, in sicer 11 v demografskem delu, 

16 za zdravstveno stanje, 22 za izgorelost, 2 za kajenje, 12 za prehranjevalne navade, 7 za 

alkohol, 3 za telesno težo in 7 za gibanje. Vprašanja o zdravstvenem stanju se delijo na dva 

dela: o subjektivni oceni zdravja (1–5 – ocena lastnega zdravja) in objektivni oceni zdravja 

(zdravstvene težave, zdravstvene diagnoze, uporaba zdravil). Vprašanja o kajenju zajemajo 

informacijo o času in rednosti kajenja. Vprašanja o alkoholu se nanašajo na pogostost in 

količino uživanja alkohola. Pri prehrani nas je zanimala pogostost obrokov, pitje tekočine ter 

ostale prehranjevalne navade. Postavljena vprašanja o telesni teži se nanašajo na telesno težo 

in telesno višino respondenta ter zadovoljstvo s telesno težo. Sklop vprašanj o gibanju se 

nanaša na količino in vrsto rekreativnega gibanja v prostem času ter na poti v službo.     

5.3 Opis postopka  

S pomočjo orodja 1 klik anketa (Center za družboslovno informatiko FDV v Ljubljani 2002) 

smo izdelali spletno anketo. Pred razdelitvijo anketnega vprašalnika celotnemu vzorcu smo 

izvedli pilotsko anketiranje, v katerem smo zajeli 1–10 % ravnateljev iz vzorca. Oblikovali 
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smo spremno pismo in ga skupaj z vprašalnikom poslali po elektronski pošti ravnateljem iz 

vzorca. Vsakemu sodelujočemu smo poslali zahvalo za sodelovanje in tudi možnost 

seznanitve z rezultati ankete s potrditvijo na povezavo v spremnem pismu. Program spletne 

ankete je omogočal, da je samodejno še enkrat poslal anketo tistim, ki nanjo še niso 

odgovorili. Tovrstno ponovljeno pošiljanje se je opravilo trikrat. Reševanje spletne ankete je 

potekalo v času od 10. 6. 2011 do 2. 11. 2011. Od tega datuma dalje smo zbrane podatke  

statistično obdelali. 

5.4 Opis statističnih analiz 

V empiričnem delu smo glede na zbrane podatke uporabili deskriptivno in inferenčno 

statistiko. Predstavitev rezultatov o osnovnih podatkih ter podatkih o zdravstvenem stanju, 

izgorelosti, prehranjevalnih navadah, alkoholu, kajenju in zdravilih ter rezultatov s področja 

športne aktivnosti je potekala v obliki preglednic, analiza podatkov pa tudi v obliki vizualnih 

predstavitev (stolpčni, črtni, tortni in/ali frekvenčni histogrami in/ali frekvenčni poligoni). Z 

analizo odgovorov na anketna vprašanja smo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze. S 

pomočjo multiplega korelacijskega koeficienta, standardiziranega regresijskega koeficienta, F 

in T-statistike ter z regresijsko analizo smo preverili hipotezo 1. Hipotezo 2 smo preizkusili s 

t-testom dveh neodvisnih skupin, in sicer z Levinovim testom enakosti varianc. Hipotezo 3 in 

hipotezo 4 smo dokazali na podlagi postopka One-way anova in s testom Post hoc Bonferroni. 

S pomočjo regresijske analize smo preizkusili hipotezo 5.  

5.5 Deskriptivna statistika 

5.5.1 Osnovni podatki 

V anketiranem vzorcu je bilo 33,3 % moških in 66,7 % žensk. Glede na to, da je zastopanost 

žensk v izobraževanju v Sloveniji sorazmerno dobra (Mavrič 2006, 79), je bilo večje število 

žensk v vzorcu pričakovano.    

 

Preglednica 3: Frekvenčna porazdelitev glede na spol anketirancev 

 F Delež (%) 

Moški 39 33,3 

Ženski 78 66,7 

Skupaj 117 100,0 
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Slika 10: Spol anketirancev 

Glede starosti respondentov smo ugotovili, da je bilo največ ravnateljev (49,6 %) starih nad 

50 let. Ravnateljev starih med 40–49 let je bilo 29,1 %, 20,5 % pa je bilo anketirancev, ki so 

bili stari med 30 in 39 let. Med anketiranci je bil le en ravnatelj, ki je bil star med 20 in 29 let.   

 

Preglednica 4: Starost anketirancev 

 Starost 

   Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (20–29 let) 1 0,8 % 0,9 % 0,9 % 

     2 (30–39 let) 24 20,5 % 20,5 % 21,4 % 

     3 (40–49 let nad 50 let) 34 29,1 % 29,1 % 50,4 % 

     4 (nad 50  let) 58 49,6 % 49,6 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    

Večina ravnateljev (70,9 %) je poročenih, 15,4 % jih živi v izvenzakonski zvezi, 7,7 % je 

samskih, 5,1 % pa ločenih. Med ravnatelji je eden vdovec oz.vdova. 

 

Preglednica 5: Status anketirancev 

 Kakšen je vaš status? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

   1 (samski/-a) 9 7,7 % 7,7 % 7,7 % 

   2 (poročen/-a) 83 70,9 % 70,9 % 78,6 % 

   
3 (živim v izvenzakonski 

skupnosti) 
18 15,4 % 15,4 % 94,0 % 

   4 (ločen/-a) 6 5,1 % 5,1 % 99,1 % 

   5 (vdovec/vdova) 1 0,9 % 0,9 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    
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Pridobljeni podatki o izobrazbi kažejo na to, da ima  največ respondentov univerzitetno 

izobrazbo (65,0 %). 17,1 % anketirancev ima visoko šolo, 9,4 % magisterij in 6,0 % višjo 

šolo. Ravnateljev, ki imajo opravljen doktorat, je 2,6 %. 

 

Preglednica 6: Izobrazba anketirancev 

 Kakšno izobrazbo imate? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

   1 (višjo šolo) 7 6,0 % 6,0 % 6,0 % 

   2 (visoko šolo) 20 17,1 % 17,1 % 23,1 % 

   3 (univerzitetno diplomo) 76 65,0 % 65,0 % 88,0 % 

   4 (magisterij) 11 9,4 % 9,4 % 97,4 % 

   5 (doktorat) 3 2,6 % 2,6 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    

Največ anketirancev (36,8 %) opravlja delo ravnatelja od 1–5 let, 26,5 % je respondentov, ki 

so v vlogi ravnatelja od 6–10 let, 16,2 % je takšnih, ki so ravnatelji od 11–15 let. 

Anketirancev, ki opravljajo delo ravnatelja že 15 let in več, je 20,5 %. 

 

Preglednica 7: Delovna doba ravnateljevanja 

 Delo ravnatelja opravljam že: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (1–5 let) 43 36,8 % 36,8 % 36,8 % 

     2 (6–10 let) 31 26,5 % 26,5 % 63,2 % 

     3 (11–15 let) 19 16,2 % 16,2 % 79,5 % 

     4 (15 let in več) 24 20,5 % 20,5 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    

 

Preglednica 8: Vrsta vzgojno-izobraževalnega zavoda 

 Vrsta vzgojno-izobraževalnega zavoda: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (vrtec) 20 17,1 % 17,1 % 17,1 % 

     2 (osnovna šola) 49 41,9 % 41,9 % 59,0 % 

     3 (srednja šola) 48 41,0 % 41,0 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    

Iz preglednice je razvidno, da je največ anketirancev zaposlenih v srednji (41 %) in osnovni 

šoli (41,9 %). V vzorcu je najmanj ravnateljev vrtca (17,1 %). Naslednje podvprašanje je bilo 
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zastavljeno le ravnateljem osnovnih šol. Iz odgovorov na naslednje vprašanje pa je možno 

razbrati, da je od 41,9 % ravnateljev osnovnih šol 19,7 % takšnih, ki opravljajo vodenje tako 

vrtca kot tudi osnovne šole.  

 

Preglednica 9: Ravnateljevanje vrtca in osnovne šole  

 Ali ste tudi ravnatelj vrtca v sklopu vaše šole? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 23 19,7 % 46,9 % 46,9 % 

     2 (ne) 26 22,2 % 53,1 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 49 41,9 % 100,0 %    

 

 

 

Preglednica 10: Regija, v kateri so respondenti zaposleni 

  Regija: 

      Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

      1 (Gorenjska) 9 7,7 % 7,7 % 7,7 % 

      2 (Goriška) 4 3,4 % 3,4 % 11,1 % 

      3 (Jugovzhodna 

Slovenija) 

7 6,0 % 6,0 % 17,1 % 

      4 (Koroška) 2 1,7 % 1,7 % 18,8 % 

      5 (Notranjsko-kraška) 6 5,1 % 5,1 % 23,9 % 

      6 (Obalno-kraška) 12 10,3 % 10,3 % 34,2 % 

      7 (Osrednjeslovenska) 24 20,5 % 20,5 % 54,7 % 

      8 (Podravska) 19 16,2 % 16,2 % 70,9 % 

      9 (Pomurska) 8 6,8 % 6,8 % 77,8 % 

      10 (Savinjska) 20 17,1 % 17,1 % 94,9 % 

      11 (Spodnjeposavska) 3 2,5 % 2,5 % 97,5 % 

      12 (Zasavska) 3 2,5 % 2,5 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    

Največ respondentov je zaposlenih v Osrednjeslovenski (20,5 %), Savinjski (17,1 %) in 

Podravski regiji (16,2 %). Z 10,3 % sledijo Obalno-kraška regija, Gorenjska (7,7 %), 

Pomurska (6,8 %), Jugovzhodna Slovenija (6,0 %) in Notranjsko-kraška regija (5,1 %). Manj 

zastopane regije so: Goriška, Koroška, Spodnjeposavska in Zasavska.  
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Preglednica 11: Število otrok/učencev/dijakov 

 Število otrok/učencev/dijakov: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 250) 39 33,3 % 33,3 % 33,3 % 

     2 (od 251–500) 40 34,2 % 34,2 % 67,5 % 

     3 (501 in več) 38 32,5 % 32,5 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    

 

 

Slika 11: Število otrok/učencev/dijakov 

 

V vzorcu je tretjina vzgojno-izobraževalnih ustanov z 251–500 otroki/učenci/dijaki (33,3 %) 

in tretjina (34,2 %) manjših vzgojno-izobraževalnih ustanov (pod 250 otrok/učencev/dijakov). 

V vzorcu je tudi tretjina večjih vrtcev oziroma šol (32,5 %), ki imajo nad 501 

otrok/učencev/dijakov. 

5.5.2 Rezultati zdravstvenega stanja 

Preglednica 12: Ocena trenutnega zdravstvenega stanja 

 Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (zelo dobro) 24 20,5 % 20,5 % 20,5 % 

     2 (dobro) 60 51,3 % 51,3 % 71,8 % 

     3 (srednje) 27 23,1 % 23,1 % 94,9 % 

     4 (slabo) 6 5,1 % 5,1 % 100,0 % 

     5 (zelo slabo) 0 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    
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Več kot polovica ravnateljev (51,3 %) ocenjuje svoje trenutno zdravstveno stanje kot dobro. 

20,5 % je takšnih, ki svoje trenutno zdravstveno stanje ocenjujejo kot zelo dobro, 23,1 % pa 

srednje. 5,1 % respondentov svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot slabo.   

 

Preglednica 13: Skrb anketirancev  za svoje zdravje 

 Kako skrbite za svoje zdravje? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (zelo) 11 9,4 % 9,4 % 9,4 % 

     2 (kar dobro) 54 46,2 % 46,2 % 55,6 % 

     3 (bolj malo, premalo) 44 37,6 % 37,6 % 93,2 % 

     4 (skoraj nič) 5 4,3 % 4,3 % 97,4 % 

     5 (ne vem, kaj bi 

rekel) 

3 2,6 % 2,6 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    

 

 

Kako skrbite za svoje zdravje?   

 
Slika 12: Skrb anketirancev  za svoje zdravje 

Iz slike je razvidno, da skoraj polovica ravnateljev kar dobro skrbi za svoje zdravje. 37,6 % 

ravnateljev premalo skrbi za svoje zdravje, 9,4 % pa je zelo dobro ozaveščenih o zdravju in na 

tem področju tudi zelo veliko naredijo. Presenetljiv je podatek, da je 4,3 % ravnateljev, ki za 

svoje zdravje skorajda ne skrbijo.  
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5.5.3 Rezultati izgorelosti  

Preglednica 14: Izgorelost na delovnem mestu 

Q11   IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU 

   Podvprašanja Odgovori Velj

avni 

Št. 

enot 

Povp

rečje 

Std. Odklon 

        0-nikoli 1-

nekajkra

t na leto 

2 3 4 5 6-vsak 

dan 

Skupaj             

Q11a Počutim se čustveno 

izčrpan/-a zaradi svojega 

dela.  

7 (6,0 

%) 

50 (42,7 

%) 

16 (13,7 

%) 

22 (18,8 

%) 

13 (11,1 

%) 

6 (5,1 

%) 

3 (2,6 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 3,12 1,47 

Q11b Počutim se izrabljen/-a ob 

koncu delovnega dne. 

13 (11,1 

%) 

39 (33,3 

%) 

16 (13,7 

%) 

14 (12,0 

%) 

14 (12,0 

%) 

16 (13,7 

%) 

5 (4,3 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 3,38 1,78 

Q11c Počutim se utrujen/-a, ko 

zjutraj vstanem in se 

moram soočiti z novim 

delovnim dnem. 

27 

(23,1b 

%) 

43 (36,8 

%) 

11 (9,4 

%) 

14 (12,0 

%) 

17 (14,5 

%) 

3 (2,6 

%) 

2 (1,7 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,73 1,56 

Q11d Brez težav lahko razumem 

občutja 

otrok/učencev/dijakov. 

2 (1,7 

%) 

2 (1,7 

%) 

4 (3,4 

%) 

11 (9,4 

%) 

26 (22,2 

%) 

34 (29,1 

%) 

38 (32,5 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 5,66 1,35 

Q11e Čutim, da ravnam z 

nekaterimi zaposlenimi 

neosebno, kot z objekti. 

63 (53,8 

%) 

32 (27,4 

%) 

8 (6,8 

%) 

9 (7,7 

%) 

2 (1,7 

%) 

3 (2,6 

%) 

0 (0,0 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 1,84 1,21 

Q11f Vsakodnevno delo z ljudmi 

je zame resnično naporno. 

25 (21,4 

%) 

49 (41,9 

%) 

12 (10,3 

%) 

11 (9,4 

%) 

7 (6,0 

%) 

10 (8,5 

%) 

3 (2,6 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,73 1,65 

Q11g Zelo učinkovito se 

ukvarjam s problemi, s 

katerimi se soočam dnevno. 

1 (0,9 

%) 

4 (3,4 

%) 

10 (8,5 

%) 

18 (15,4 

%) 

22 (18,8 

%) 

46 (39,3 

%) 

16 (13,7 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 5,21 1,36 

Q11h Počutim se izgorel/-a zaradi 

svojega dela. 

15 (12,8 

%) 

48 (41,0 

%) 

15 (12,8 

%) 

18 (15,4 

%) 

10 (8,5 

%) 

9 (7,7 

%) 

2 (1,7 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,96 1,55 

Q11i Čutim, da s svojim delom 

pozitivno vplivam na 

življenje drugih ljudi. 

2 (1,7 

%) 

3 (2,6 

%) 

7 (6,0 

%) 

18 (15,4 

%) 

32 (27,4 

%) 

35 (29,9 

%) 

20 (17,1 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 5,22 1,36 

Q11j Postal/-a sem bolj 

neobčutljiv/-a do ljudi, 

odkar sem sprejel/-a to 

delo. 

43 (36,8 

%) 

25 (21,4 

%) 

17 (14,5 

%) 

14 (12,0 

%) 

13 (11,1 

%) 

4 (3,4 

%) 

1 (0,9 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,53 1,58 

Q11k Skrbi me, da zaradi svoje 

službe čustveno otrdevam. 

46 (39,3 

%) 

30 (25,6 

%) 

18 (15,4 

%) 

10 (8,5 

%) 

12 (10,3 

%) 

1 (0,9 

%) 

0 (0,0 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,27 1,37 

Q11l Počutim se poln/-a energije. 2 (1,7 

%) 

5 (4,3 

%) 

15 (12,8 

%) 

25 (21,4 

%) 

28 (23,9 

%) 

31 (26,5 

%) 

11 (9,4 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 4,79 1,41 

Q11m Moja služba me spravlja v 

duševno stisko. 

42 (35,9 

%) 

43 (36,8 

%) 

12 (10,3 

%) 

11 (9,4 

%) 

5 (4,3 

%) 

3 (2,6 

%) 

1 (0,9 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,21 1,35 

Q11n Imam občutek, da v službi 

pretrdo delam. 

14 (12,0 

%) 

34 (29,1 

%) 

22 (18,8 

%) 

10 (8,5 

%) 

16 (13,7 

%) 

14 (12,0 

%) 

7 (6,0 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 3,43 1,81 

Q11o Ni mi veliko mar, kaj se 

dogaja nekaterim 

zaposlenim. 

91 (77,8 

%) 

9 (7,7 

%) 

4 (3,4 

%) 

6 (5,1 

%) 

2 (1,7 

%) 

3 (2,6 

%) 

2 (1,7 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 1,60 1,36 

Q11p Neposredno delo z ljudmi 

je zame preveč 

obremenjujoče. 

35 (29,9 

%) 

45 (38,5 

%) 

18 (15,4 

%) 

9 (7,7 

%) 

6 (5,1 

%) 

4 (3,4 

%) 

0 (0,0 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,30 1,30 

Q11q S svojimi zaposlenimi z 

lahkoto vzpostavim 

sproščeno vzdušje. 

5 (4,3 

%) 

3 (2,6 

%) 

6 (5,1 

%) 

11 (9,4 

%) 

24 (20,5 

%) 

42 (35,9 

%) 

26 (22,2 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 5,36 1,53 

Q11r Delo ravnatelja me 

poživlja. 

3 (2,6 

%) 

6 (5,1 

%) 

8 (6,8 

%) 

36 (30,8 

%) 

27 (23,1 

%) 

29 (24,8 

%) 

8 (6,8 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 4,68 1,37 

Q11s Pri svojem delu sem 

naredil/-a že mnogo 

2 (1,7 

%) 

2 (1,7 

%) 

2 (1,7 

%) 

6 (5,1 

%) 

36 (30,8 

%) 

50 (42,7 

%) 

19 (16,2 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 5,55 1,16 
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koristnega. 

Q11t Počutim se, kot da sem na 

koncu svojih moči. 

34 (29,1 

%) 

46 (39,3 

%) 

14 (12,0 

%) 

6 (5,1 

%) 

8 (6,8 

%) 

9 (7,7 

%) 

0 (0,0 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,44 1,51 

Q11u Pri svojem delu zelo 

umirjeno rešujem čustvene 

probleme. 

3 (2,6 

%) 

3 (2,6 

%) 

11 (9,4 

%) 

27 (23,1 

%) 

25 (21,4 

%) 

34 (29,1 

%) 

14 (12,0 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 4,93 1,42 

Q11v Čutim, da me zaposleni 

krivijo za nekatere od 

svojih problemov. 

18 (15,4 

%) 

46 (39,3 

%) 

16 (13,7 

%) 

18 (15,4 

%) 

10 (8,5 

%) 

7 (6,0 

%) 

2 (1,7 

%) 

117 (100,0 

%) 

117 117 2,87 1,52 

 

Iz preglednice je razvidno, da se med najpogostejšimi odgovori pojavljajo trditve, ki kažejo na 

pozitivno naravnanost na delovnem mestu. Ravnatelji nimajo težav z učenci/otroki/dijaki in z 

zaposlenimi. V šoli vlada pozitivno vzdušje in ravnatelji pri svojem delu umirjeno rešujejo 

čustvene probleme. Še vedno velik delež ravnateljev meni, da v službi pretrdo dela.  

 

Preglednica 15: Časovna opredelitev izpostavljenosti stresu, napetosti, pritisku 

 Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (nikoli) 1 0,9 % 0,9 % 0,9 % 

     2 (zelo redko) 31 26,5 % 26,5 % 27,4 % 

     3 (občasno) 58 49,6 % 49,6 % 76,9 % 

     4 (pogosto) 24 20,5 % 20,5 % 97,4 % 

     5 (vsak dan) 3 2,6 % 2,6 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    

 

 

 

Slika 13: Časovna opredelitev izpostavljenosti stresu, napetosti, pritisku 

Polovica anketirancev se občasno počuti napetih ali pod velikim pritiskom. 26,5 % je 

ravnateljev, ki se zelo redko znajdejo v takšni situaciji, 2,6 % pa jih je vsak dan pod stresom. 
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Pridobljeni podatki so pokazali, da je 20,5 % anketirancev pogosto v stresu. Le 1 % 

ravnateljev ni nikoli izpostavljen stresu ali pritisku. 

 

Če se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj menite, da je vzrok temu?   

 
Slika 14: Vzrok napetosti, stresa ali velikega pritiska 

Ravnatelji so mnenja, da so poglaviten vzrok za stres obremenitve na delovnem mestu (84,5 

%). Slaba četrtina anketirancev meni, da glavni vzrok za velik pritisk tiči v slabih odnosih 

med sodelavci, problemi v družini in v hrupnem okolju. Petina respondentov je odgovorila, da 

je vzrok za stres osamljenost (6,0 %) in slabi materialni pogoji (5,2 %).  

 

Preglednica 16: Samoocena obvladovanja napetosti, stresa in pritiskov v življenju 

Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (zlahka jih obvladujem) 17 14,5 % 14,7 % 14,7 % 

     2 (z nekaj truda jih 

obvladujem) 

73 62,4 % 62,9 % 77,6 % 

     3 (z večjim naporom jih 

obvladujem) 

20 17,1 % 17,2 % 94,8 % 

     4 (s hudimi težavami jih 

še obvladujem) 

5 4,3 % 4,3 % 99,1 % 

     5 (ne obvladujem jih, 

moje življenje je skoraj 

neznosno) 

1 0,9 % 0,9 % 100,0 % 

Veljavni   Skupaj 116 99,1 % 100,0 %    

 

Podatki so pokazali, da ravnatelji z nekaj truda (62,4 %) in z večjim naporom (17,1 % 

obvladujejo stres in pritiske. Zlahka jih obvladuje stres 14,4 %. Zaskrbljujoči so podatki, da je 

4,3 % ravnateljev, ki s hudimi težavami obvladujejo napetost in pritiske, 0,9 % pa jih stresa ne 

obvladuje in se jim zdi življenje neznosno. 



Empirični del 

88 

 

Katere metode obvladovanja stresa uporabljate?   

 
Slika 15: Uporabljene metode obvladovanja stresa 

 

Najpogostejše metode obvladovanja stresa pri ravnateljih so: urjenje fizične kondicije, 

uravnotežena prehrana, avtogeni trening, meditacija joge. Pod rubriko drugo so ravnatelji 

zapisali: branje, družina, samodisciplina, avtosugestija, prostočasne dejavnosti (potovanja, 

sprehodi v naravo, rekreacija, druženje s prijatelji), kajenje, mir, sprostitev, molitev, 

poslušanje glasbe. 

  

Preglednica 17:  Dejavniki, ki  prispevajo k slabemu zdravju in visoki umrljivosti 

odraslih prebivalcev Slovenije 

 Kateri od spodaj navedenih dejavnikov po vašem mnenju najbolj prispeva k 

slabemu zdravju in visoki umrljivosti odraslih prebivalcev Slovenije? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

   1 (nepravilna prehrana) 14 12,0 % 12,0 % 12,0 % 

   2 (stres) 35 29,9 % 29,9 % 41,9 % 

   3 (slabi življenjski pogoji 

(pomanjkanje denarja, slabo 

stanovanje)) 

10 8,5 % 8,5 % 50,4 % 

   4 (naporno telesno delo) 0 0,0 % 0,0 % 50,4 % 

   5 (kajenje) 5 4,3 % 4,3 % 54,7 % 

   6 (premalo gibanja) 16 13,7 % 13,7 % 68,4 % 

   7 (debelost) 7 6,0 % 6,0 % 74,4 % 

   8 (dedni (genetski) dejavniki) 9 7,7 % 7,7 % 82,1 % 

    9 (alkohol) 10 8,5 % 8,5 % 90,6 % 

   10 (slaba dostopnost do 

zdravstvenih storitev) 

4 3,4 % 3,4 % 94,0 % 

Veljavni   Skupaj 117 100,0 % 100,0 %    
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Odgovori anketirancev kažejo na to, da se ravnatelji zavedajo nevarnosti stresa in nezdravega 

življenjskega sloga (gibanje, prehranske navade, uživanje alkohola, drog). Največ ravnateljev  

(29,9 %) meni, da je stres poglavitni dejavnik, ki prispeva k slabemu zdravju in visoki 

umrljivosti na delovnem mestu. Stresu sledi premalo gibanja (13,7 %), nepravilna prehrana 

(12 %), alkohol (8,5 %) in slabi življenjski pogoji (8,5 %). Med ostale dejavnike, ki 

prispevajo k slabemu zdravju in visoki umrljivosti na delovnem mestu, so anketiranci 

označili: dedne dejavnike, debelost, kajenje. Zanimivo je, da nihče od respondentov ni kot 

glavni dejavnik označil naporno telesno delo.  

5.5.4 Rezultati prehranjevalne navade 

Če ste se začeli prehranjevati bolj zdravo, kako ste spremenili svoje prehranjevalne navade?   

 

Slika 16: Način spremembe svojih prehranjevalnih navad 

 

Iz slike je razvidno, da so tisti ravnatelji, ki so uvedli spremembe v svojih prehranjevalnih 

navadah, pričeli z dieto (52,9 %), pričeli uporabljati drugo vrsto maščobe (50 %), jesti več 

zelenjave (50 %) in sadja (35,3 %) ter manj sladkorja (47,1 %) in soli (2,9 %). Nihče med 

anketiranci, ki so spremenili prehranjevalne navade, pa ni spremenil pogostosti in obsega 

obrokov, kar je eden izmed poglavitnih načel zdravega prehranjevanja.  

 

Kako pogosto uživate naštete dnevne obroke?   

 
Slika 17: Pogostost dnevnih obrokov 
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Rezultati raziskave so pokazali, da je med najbolj pogosto zaužitimi obroki zajtrk in večerja, 

manj pa kosilo, kateremu sledita dopoldanska in popoldanska malica. Zastrašujoči so podatki, 

da še vedno ne zajtrkuje 4,8 % ravnateljev. 42,9 % anketirancev si nikoli ne vzame čas za 

dopoldansko malico, 15,2 % pa ne za kosilo. Večina ravnateljev (75,2 %) se 4–6 krat na teden 

posluži priložnostnega obroka.   

Kje uživate naslednje obroke?   

 
Slika 18: Prostor uživanja dnevnih obrokov 

 

Iz slike je razvidno, da ravnatelji obroke v dopoldanskem času uživajo doma, in sicer zajtrk 

62,9 % ravnateljev, dopoldansko malico pa 87,6 % ravnateljev. Kar tretjina ravnateljev poleg 

zajtrka tudi večerjo poje izven doma (30,3 %).  

 

Koliko obrokov (na primer zajtrk, dopoldanska, popoldanska malica, kosilo in večerja) 

običajno pojeste na dan?  

 

Slika 19: Število dnevnih obrokov 

Rezultati raziskave so pokazali, da tretjina anketirancev poje le en obrok na dan. V povprečju 

ravnatelji uživajo 2,44 obroka na dan. Rezultati kažejo na to, da imajo ravnatelji neprimeren 

ritem prehranjevanja. 
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5.5.5 Rezultati glede alkohola, kajenja, zdravil 

Ali sedaj kadite (cigarete, cigare ali pipe tobaka)?   

 

Slika 20: Opredelitev glede kajenja 

 

Podatki kažejo na to, da 19 % ravnateljev sedaj kadi, 26 % jih je kajenje opustilo. Spodbudni 

so pridobljeni podatki, da 56 % ravnateljev ne kadi in sploh ni nikoli poskusilo kaditi. 

 

Koliko navadno pokadite (ali ste pokadili)?   

 

Slika 21: Število cigaret dnevno 

 

Preglednica 18: Število cigaret/pip/cigar na dan 

Q27 Koliko navadno pokadite (ali ste pokadili)? 

     Podvprašanja Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Mini

mum 

Maksim

um 

     cigaret na dan 43 117 12,77 15,22 3 30 
     pip na dan 104 117 3,40 4,69 1 34 

     cigar na dan 105 117 2,17 2,50 1 4 
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Iz preglednice je razvidno, da ravnatelji v povprečju pokadijo 12,77 cigaret oziroma 2,17 

cigar na dan. Tisti, ki kadijo pipo, povprečno pokadijo 3,40  pip na dan.  

 

Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) pili alkoholne pijače? 

 

Slika 22: Pogostost uživanja alkohola v zadnjem letu 

Iz slike je razvidno, da 60,9 % ravnateljev v zadnjem letu sploh ni popilo nobene alkoholne 

pijače. 30,4 % je takih, ki nekajkrat na leto popijejo alkohol, 5,8 % pa ga užije enkrat na 

mesec. Ravnateljev, ki pijejo alkohol 2–3 krat na mesec, je le 2,9 %.  

 

Ali ste v zadnjem tednu (v zadnjih 7 dneh) jemali zdravila ali zdravilna sredstva?  
 

 

Slika 23: Uživanje zdravil ali zdravilnih sredstev v zadnjem letu 

 

Ravnatelji v večini v zadnjem tednu niso jemali zdravil ali zdravilnih sredstev (73 %). 27 % 

pa je anketirancev, ki so v zadnjih sedmih dneh uživali zdravila ali zdravilna sredstva.  
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5.5.6 Rezultati glede športne aktivnosti 

Šport in telesna aktivnost ni le zdravo vedenje, temveč omogoča tudi individualno orientacijo, 

ki temelji na različnih zaznavah telesa. Te zaznave so odvisne od socialnega statusa 

posameznika (Bourdieu 1979, po Perrin idr. 2002, 169). Kakovostno preživljanje prostega 

časa je velikega pomena za dobro počutje na delovnem mestu. Pripomore k zmanjšanju 

izgorevanja na delovnem mestu in je nujno potrebno za biopsihosocialno ravnovesje 

posameznika, njegovo osebno rast in za razvoj (Planinšek 2001, po Murn 2009). Študije so 

tudi pokazale, da so veseli, nasmejani zaposleni produktivnejši, kar povečuje produktivnost 

organizacije (Lee in Kleiner 2005). Gibanje ublaži bolečine pri krčenju mišic, posledice 

napetosti in nepravilne drže (Battison 1999, 33). Zaradi premalo ukvarjanja s športom ter 

gibanja so ljudje brez življenjske energije in tako je okrnjena kakovost življenja. Prihaja do 

nezadovoljstva v službi in tudi doma, saj ne zmorejo naporov in nimajo energije za dejavnosti 

v prostem času. Šport učinkuje na motorične in funkcionalne sposobnosti, morfološke 

značilnosti, zdravstveno stanje, psihološke dejavnike, osebnostne značilnosti ter sociološke 

razsežnosti (Berčič 2001, 9–14). 

Na prvem mestu med najpogostejšimi športi je smučanje, jutranja gimnastika, joga in golf. 

Sledijo planinarjenje, pilates, badminton, odbojka, aerobika, kolesarjenje, rolanje.  

 
Preglednica 19: Vrsta športa 

 S katerimi športi se ukvarjate? 

 Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Navedbe 

  Frekvence %   Frekvence % 

Q51a tek v naravi 3 3,8 % 78 118 3 1,4 % 

Q51b hitra hoja 5 6,4 % 78 118 5 2,4 % 

Q51c badminton 9 11,5 % 78 118 9 4,3 % 

Q51d aerobika 8 10,3 % 78 118 8 3,8 % 

Q51e tenis 3 3,8 % 78 118 3 1,4 % 

Q51f odbojka 9 11,5 % 78 118 9 4,3 % 

Q51g golf  19 24,4 % 78 118 19 9,1 % 

Q51h Jutranja gimnastika 31 39,7 % 78 118 31 14,8 % 

Q51i plavanje 3 3,8 % 78 118 3 1,4 % 

Q51j smučanje 34 43,6 % 78 118 34 16,3 % 

Q51k smučarski tek  4 5,1 % 78 118 4 1,9 % 

Q51l kolesarjenje 7 9,0 % 78 118 7 3,3 % 

Q51m rolanje 5 6,4 % 78 118 5 2,4 % 

Q51n pilates  12 15,4 % 78 118 12 5,7 % 
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Q51o joga 24 30,8 % 78 118 24 11,5 % 

Q51p ples 3 3,8 % 78 118 3 1,4 % 

Q51q planinarjenje 18 23,1 % 78 118 18 8,6 % 

Q51r tai-chi ali druge 

vzhodnjaške veščine 

0 0,0 % 60 118 0 0,0 % 

Q51s Drugo: 5 27,8 % 5 118 5 2,4 % 

     SKUPAJ       78 118 209 100,0 % 

 

 

 Slika 24: Pogostost ukvarjanja s športom 

 

Skoraj tretjina ravnateljev je telesno nedejavnih (28 %), ostali se ukvarjajo s športom različno. 

Občasno (enkrat na teden) se s športom ukvarja 23 % ravnateljev, 2–3 krat na teden pa 31 % 

anketirancev. Pogosto (4–6 krat na teden) se športno udejstvuje 14 % respondentov. Le 4 % 

vseh anketirancev pa se s športom ukvarja 7 dni v tednu oziroma vsak dan. 

5.6 Preverjanje hipotez raziskave 

H1: Elementi življenjskega sloga (športna dejavnost, prehranjevalne navade in zdravstveno 

stanje) statistično značilno vplivajo na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih ter srednjih 

šolah.  

Vpliv športne dejavnosti na izgorelost ravnateljev  

Za spremenljivko športna dejavnost smo v analizo vzeli odgovore na vprašanje: »Kako 

pogosto se ukvarjate z izbranim športom?« Anketiranci so imeli na voljo sedem različnih 

odgovorov: 1 – en dan na teden, 2 – dva dni na teden, 3 – tri dni na teden, 4 – štiri dni na 

teden, 5 – pet dni na teden, 6 – šest dni na teden, 7 – sedem dni na teden.  

telesno nedejaven 
28% 

Občasno 
23% 

2-3x na teden 
31% 

Pogosto 
14% 

Vsak dan 
4% 

telesno nedejaven

Občasno

2-3x na teden

Pogosto

Vsak dan
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Spremenljivka izgorelost je sestavljena iz 22-ih trditev. 8 trditev smo rekodirali tako, da so 

vse trditve obrnjene v isto smer. Vseh 22 trditev smo s funkcijo »compute« sešteli in delili z 

dvaindvajset ter tako dobili spremenljivko 'izgorelost'.  

V okviru prve hipoteze smo ugotavljali vpliv športne aktivnosti ravnateljev na njihovo 

izgorelost. Za ugotavljanje tega vpliva smo uporabili regresijsko analizo, ki nam pokaže 

linearne vzročne povezanosti med eno odvisno spremenljivko in eno ali več neodvisnimi 

spremenljivkami. Z regresijsko analizo ugotavljamo statistično značilnost in moč povezanosti 

ter napovedujemo vrednosti odvisne spremenljivke.  

V nadaljevanju smo opravili regresijsko analizo za neodvisno spremenljivko športna aktivnost 

in odvisno spremenljivko izgorelost. R nam pokaže jakost medsebojne zveze neodvisnih 

spremenljivk. Multipli korelacijski koeficient 0,243 je nizek. R2  je 0,059. R2 oz. koeficient 

determinacije pove, koliko odstotkov variance smo pojasnili oz. kako dobro smo pojasnili oz. 

kako dobro smo pojasnili odvisno spremenljivko z linearnimi vplivi vseh neodvisnih 

spremenljivk. V našem primeru je nizek. Popravljeni R2 oz. prilagojeni koeficient znaša 

0,050. Pojasnili smo torej 5 odstotkov variance. Neodvisna spremenljivka, vključena v 

regresijski model, pojasnjuje 5 odstotkov odvisne spremenljivke izgorelost.  

 

Preglednica 20: R, R2  in popravljeni R2  za spremenljivko izgorelost 

Model R R kvadrat Popravljeni R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 0,243a
 0,059 0,050 0,77338 

 

Preglednica 21: F statistika za 'izgorelost' 

Model Vsota kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 Regresija 3,784 1 3,784 6,327 0,013a
 

Ostanek 60,409 101 0,598   

Celota 64,193 102    

a. Napovedovalci: (Konstanta), športna_dejavnost 

b. Odvisna spremenljivka: povprečna_izgorelost 

 

Preglednica 22: Beta, signifikanca in T-statistika za spremenljivko izgorelost 
Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 Konstanta 2,888 0,109  26,572 0,000 

Športna dejavnost -0,102 0,041 -0,243 -2,515 0,013 

a) Odvisna spremenljivka: izgorelost 

Model vpliva športne dejavnosti na spremenljivko izgorelost je statistično pomemben: 

F(1,102) = 6,327, p = 0,013. Statistiko F in njeno stopnjo značilnosti (Sig.) uporabimo za 
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preverjanje domnev – pojasnimo, koliko model dejansko ustreza podatkom oz. koliko 

tvegamo, če zavrnemo hipotezo, da je delež pojasnjene variance nič. Signifikanca kaže na 

povezanost med spremenljivkami. Če je le-ta manjša od 0,05, lahko rečemo, da gre za 

linearno povezanost oz. da se model statistično prilega podatkom.  

Vključen predikator oz. neodvisna spremenljivka statistično značilno prispeva k razjasnitvi 

odvisne spremenljivke izgorelost. Pri tej neodvisni spremenljivki znaša β -0,243 in je 

statistično pomemben. Gre za standardizirani regresijski koeficient, ki nam pove, za koliko 

enot se spremeni druga enota, če se prva spremeni za eno enoto. Pomeni moč vpliva 

neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Višji kot je β, boljše je. V našem primeru 

bi to lahko pojasnili tako, da če se športna dejavnost poveča za en standardni odklon, se 

izgorelost zmanjša za 0,243.  

Signifikanca kaže na povezanost med spremenljivkami. Če je ta manjša od 0,05, lahko 

rečemo, da gre za linearno povezanost. V našem primeru gre za linearno povezanost s 

spremenljivko izgorelost in neodvisno spremenljivko športna dejavnost (signifikanca znaša 

0,013). Tako lahko sprejmemo hipotezo, da športna dejavnost statistično značilno vpliva na 

izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.  

Vpliv prehranjevalnih navad na izgorelost ravnateljev 

Za spremenljivko prehranjevalne navade smo v analizo vzeli odgovore na vprašanje: »Kako 

pogosto uživate naštete dnevne obroke?« Anketiranci so izbirali med zajtrkom, dopoldansko 

malico, kosilom, popoldansko malico, večerjo in priložnostnim obrokom. Pri vseh obrokih 

smo obrnili vrednosti, ki so jih izbrali ravnatelji pri vsakem obroku. Tako 1 pomeni nikoli; 2 

pomeni 1–3 krat na teden; 3 pomeni 4–6 krat na teden; 4 pa pomeni vsak dan.    

V okviru prve hipoteze smo ugotavljali vpliv prehranjevalnih navad ravnateljev na njihovo 

izgorelost. Za ugotavljanje tega vpliva smo prav tako uporabili regresijsko analizo za 

neodvisno spremenljivko prehranjevalne navade in odvisno spremenljivko izgorelost.  

 

Preglednica 23: R, R2  in popravljeni R2  za spremenljivko izgorelost 

Model R R kvadrat Popravljeni R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 0,015a
 0,000 -0,010 0,80156 

a. Napovedovalci: (Konstanta), športna_dejavnost 

Multipli korelacijski koeficient 0,015 je nizek. R2  je 0,000. Popravljeni R2 oz. prilagojeni 

koeficient znaša -0,010. Pojasnili smo torej 1 odstotek variance. Neodvisna spremenljivka, 

vključena v regresijski model, pojasnjuje 1 odstotek odvisne spremenljivke izgorelost.  
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Preglednica 24: F statistika za spremenljivko izgorelost 

Model Vsota kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 Regresija 0,014 1 0,014 0,022 0,882a
 

Ostanek 65,535 102 0,643   

Celota 65,550 103    

a. Napovedovalci: (Konstanta), prehranjevalne_navade 

b. Odvisna spremenljivka: povprečna_izgorelost 

Model vpliva prehranjevalnih navad na spremenljivko izgorelost ni statistično pomemben: 

F(1, 102) = 0,22, p = 0,882. Ker je signifikanca večja od 0,05, lahko rečemo, da ne gre za 

linearno povezanost oz. da se model statistično ne prilega podatkom.  

 

Preglednica 25: Beta, signifikanca in T-statistika za spremenljivko izgorelost 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 Konstanta 2,617 0,591  4,431 0,000 

prehranjevalne_navade 0,032 0,215 0,015 0,149 0,882 

a. Odvisna spremenljivka: povprečna_izgorelost 

Vključen predikator oz. neodvisna spremenljivka statistično značilno ne prispeva k razjasnitvi 

odvisne spremenljivke izgorelost. Pri tej neodvisni spremenljivki znaša β -0,243, ki pa ni 

statistično pomemben. Tako lahko zavrnemo hipotezo o statistično značilnem vplivu 

prehranjevalnih navad na izgorelost.  

Vpliv zdravstvenega stanja na izgorelost ravnateljev 

Za spremenljivko zdravstveno stanje smo v analizo vzeli odgovore na vprašanje: »Kako 

ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje?« Odgovore smo uredili tako, da 1 pomeni zelo 

slabo; 2 – slabo; 3 – srednje; 4 – dobro; 5– zelo dobro.  

V okviru prve hipoteze smo ugotavljali vpliv zdravstvenega stanja ravnateljev na njihovo 

izgorelost. Za ugotavljanje tega vpliva smo prav tako uporabili regresijsko analizo za 

neodvisno spremenljivko zdravstveno stanje in odvisno spremenljivko izgorelost'.  

 

Preglednica 26: R, R2  in popravljeni R2  za spremenljivko izgorelost 

Model R R kvadrat Popravljeni R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 0,401a 0,161 0,153 0,73522 

a.  Napovedovalci: (Konstanta), zdravstveno_stanje 
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Multipli korelacijski koeficient 0,401 je srednje visok. R2  je 0,161 in je nizek. Popravljeni R2  

oz. prilagojeni koeficient znaša 0,153. Pojasnili smo torej 15,3 odstotkov variance. Neodvisna 

spremenljivka, vključena v regresijski model, pojasnjuje 15,3 odstotkov odvisne 

spremenljivke izgorelost. 

 

Preglednica 27: F statistika za spremenljivko izgorelost 

Model Vsota kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 Regresija 11,789 1 11,789 21,809 0,000a
 

Ostanek 61,622 114 0,541   

Celota 73,411 115    

a. Napovedovalci: (Konstanta), zdravstveno_stanje 

b. Odvisna spremenljivka: povprečna_izgorelost 

Model vpliva zdravstvenega stanja na spremenljivko izgorelost je statistično pomemben: F(1, 

114) = 21,809, p = 0,000. Signifikanca je manjša od 0,05, zaradi česar lahko rečemo, da gre 

za linearno povezanost oz. da se model statistično prilega podatkom.  

 

Preglednica 28: Beta, signifikanca in T-statistika za spremenljivko izgorelost 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

B Standardna napaka Beta  

1 Konstanta 4,235 0,340  12,460 0,000 

Zdravstveno stanje -0,402 0,086 -0,401 -4,670 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: povprečna_izgorelost 

Pri neodvisni spremenljivki zdravstveno stanje znaša β -0,401 in je statistično pomemben. V 

našem primeru bi to lahko pojasnili tako, da v primeru, ko se zdravstveno stanje poveča za en 

standardni odklon, se izgorelost zmanjša za 0,243.  

Signifikanca v našem primeru znaša 0,000, zaradi česar lahko trdimo, da gre za linearno 

povezanost spremenljivke izgorelost z neodvisno spremenljivko zdravstveno stanje. Tako 

lahko sprejmemo hipotezo, da zdravstveno stanje statistično značilno vpliva na izgorelost 

ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.  

H2: Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma pri doživljanju izgorelosti. 

S t-testom dveh neodvisnih skupin smo preverjali, ali med moškimi in ženskami obstajajo 

razlike v povprečni oceni trditev, ki označujejo izgorelost. Uporabljeni t-test ne pokaže 

statistično značilnih razlik (stopnja značilnosti > 0,05). S tem lahko zavrnemo našo drugo 

hipotezo.  
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Preglednica 29: Rezultati t-testa dveh neodvisnih skupin (moški, ženske) 

 

 

 Levinov test 

enakosti varianc 

t-test enakosti srednjih vrednosti 

    95 % Interval 

zaupanja razlike 

  F Značilnosti t Prostostne 

stopnje 

Značilnost 

(2-stranska) 

Srednja 

razlika 

Standardna 

napaka 

razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Povprečna 

izgorelost 

Predpostavka 

o enakosti 

varianc 

0401 0,528 0,052 114 0,959 0,00825 0,15875 -0,30623 0,32273 

Predpostavka 

o neenakosti 

varianc  

  0,053 7,791E1 0,958 0,00825 0,15521 -030076 0,31726 

 

H3: Obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med ravnatelji vrtcev in 

ravnatelji osnovnih in srednjih šol. 

Analizo variance uporabimo, kadar želimo med seboj primerjati tri ali več neodvisnih skupin. 

Z analizo variance ugotavljamo, ali se aritmetične sredine treh (ali več) skupin med seboj 

statistično pomembno razlikujejo.  

Hipotezo smo tako preizkusili s postopkom »One–way anova« in s testom »Post hoc 

Bonferroni«, ki pove, ali so med povprečnimi vrednostmi statistično značilne razlike. Na 

podlagi rezultatov po analizi »anova« (sig. 0,607>0,05) lahko zavrnemo našo tretjo hipotezo, 

da obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med ravnatelji vrtcev in 

ravnatelji osnovnih in srednjih šol.  

 

Preglednica 30: Postopek One-way anova  

Opisne statistike 

povprečna_izgorelost 

 N Povprečje Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja  

Minimum Maksimum 

 Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

vrtec 20 2,8386 0,83521 0,18676 2,4477 3,2295 1,64 4,41 

osnovna 

šola 

49 2,6660 0,83894 0,11985 2,4251 2,9070 1,32 4,50 

srednja 

šola 

47 2,6267 0,74785 0,10909 2,4071 2,8463 1,36 4,36 

Skupaj 116 2,6799 0,79897 0,07418 2,5329 2,8268 1,32 4,50 

Analiza variance 
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povprečna_izgorelost 

 Vsota 

kvadratov 

df Povprečje kvadratov F Sig. 

Med 

skupinami 

0,646 2 0,323 0,502 0,607 

Znotraj 

skupin 

72,764 113 0,644   

Skupaj 73,411 115    

 

Preglednica 31: Test Post Hoc Bonferroni 

Vse možne primerjave 

povprečna_izgorelost 

Bonferroni 

(I) 

vrsta_zavoda 

(J) 

vrsta_zavoda 

Razlike v 

povprečju (I-

J) 

Standardna 

napaka 

Sig. 95 % Interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

vrtec osnovna šola 0,17259 0,21293 1,000 -0,3449 0,6900 

srednja šola 0,21194 0,21424 0,974 -0,3087 0,7326 

osnovna šola vrtec 0-,17259 0,21293 1,000 -0,6900 0,3449 

srednja šola 0,03936 0,16384 1,000 -0,3588 0,4375 

srednja šola vrtec -0,21194 0,21424 0,974 -0,7326 0,3087 

osnovna šola -0,03936 0,16384 1,000 -0,4375 0,3588 

 

H4:  Velikost šole statistično značilno vpliva na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in 

srednjih šolah.  

Tudi četrto hipotezo smo preizkusili s postopkom »One–way anova« in s testom »Post hoc 

Bonferroni«, ki pove, ali so med povprečnimi vrednostmi statistično značilne razlike. Na 

podlagi rezultatov po analizi »anova« (sig. 0,108>0,05) lahko zavrnemo našo četrto hipotezo 

o statistično značilnem vplivu velikosti šole na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in 

srednjih šolah. 

 

Preglednica 32: Postopek One-way anova 

Opisne statistike 

povprečna_izgorelost 

 N Povprečje Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja  

Minimum Maksimum 

 Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
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do 250 39 2,7424 0,76326 0,12222 2,4950 2,9898 1,36 4,50 

od 251–

500 

40 2,8250 0,90457 0,14302 2,5357 3,1143 1,32 4,41 

501 in 

več 

37 2,4570 0,67759 0,11140 2,2311 2,6829 1,45 4,00 

Skupaj 116 2,6799 0,79897 0,07418 2,5329 2,8268 1,32 4,50 

 

Analiza variance 

povprečna_izgorelost 

 Vsota kvadratov df Povprečje 

kvadratov 

F Sig. 

Med skupinami 2,833 2 1,416 2,268 0,108 

Znotraj skupin 70,578 113 0,625   

Skupaj 73,411 115    

 

Preglednica 33: Postopek Post Hoc Bonferroni 

Vse možne primerjave 

povprečna_izgorelost 

Bonferroni 

(I) 

število_otrok 

(J) 

število_otrok 

Razlike v 

povprečju (I–

J) 

Standardna 

napaka 

Sig. 95 % Interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

do 250 od 251–500 -0,08258 0,17785 1,000 -0,5148 0,3496 

501 in več 0,28542 0,18137 0,355 -0,1553 0,7262 

od 251–500 do 250 0,08258 0,17785 1,000 -0,3496 0,5148 

501 in več 0,36800 0,18026 0,131 -0,0701 0,8061 

501 in več do 250 -0,28542 0,18137 0,355 -0,7262 0,1553 

od 251-500 -0,36800 0,18026 0,131 -0,8061 0,0701 

H5: Razmerje med pedagoškim in managerskim delom ravnatelja statistično značilno vpliva 

na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.  

V okviru pete hipoteze smo ugotavljali vpliv razmerja med pedagoškim in managerskim 

delom ravnateljev na njihovo izgorelost. Za ugotavljanje tega vpliva smo uporabili regresijsko 

analizo za neodvisno spremenljivko rrazmerje med pedagoškim in managerskim delom 

ravnateljev in odvisno spremenljivko izgorelost.  

Preglednica 34: R, R2  in popravljeni R2  za spremenljivko izgorelost 

Model R R kvadrat Popravljeni R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 0,124a
 0,015 0,007 0,79626 

a. Napovedovalci: (Konstanta), pedagoški1 
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Multipli korelacijski koeficient 0,124 je nizek. R2  je 0,015 in je nizek. Popravljeni R2  oz. 

prilagojeni koeficient znaša 0,007. Pojasnili smo torej 0,7 odstotkov variance. Neodvisna 

spremenljivka, vključena v regresijski model, pojasnjuje 0,7 odstotkov odvisne spremenljivke 

izgorelos'.  

 

Preglednica 35: F statistika za spremenjlivko izgorelost 

Model Vsota kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 Regresija 1,132 1 1,132 1,785 0,184a
 

Ostanek 72,279 114 0,634   

Celota 73,411 115    

a. Napovedovalci: (Konstanta), pedagoški1 

b. Odvisna spremenljivka: povprečna_izgorelost 

Model vpliva zdravstvenega stanja na spremenljivko izgorelost ni statistično pomemben: F(1, 

114) = 1,785, p = 0,184. Signifikanca je večja od 0,05, zaradi česar ne moremo trditi, da gre 

za linearno povezanost oz. da se model statistično prilega podatkom.  

 

Preglednica 36: Beta, signifikanca in T-statistika za spremenljivko izgorelost 

Model Nestandardizirani koeficienti Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

B Standardna napaka Beta 

1 Konstanta 2,881 0,168  17,157 0,000 

pedagoški1 -0,471 0,352 -0,124 -1,336 0,184 

a. Odvisna spremenljivka: povprečna_izgorelost 

 

Pri neodvisni spremenljivki znaša β -0,124 in ni statistično pomemben. Signifikanca v našem 

primeru znaša 0,184, zaradi česar ne moremo trditi, da gre za linearno povezanost 

spremenljivk. Tako peto hipotezo, da razmerje med pedagoškim in managerskim delom 

ravnatelja statistično značilno vpliva na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih 

šolah, zavrnemo.  

5.7 Ključne ugotovitve empiričnega dela 

Osrednji namen magistrske naloge je bil raziskati izgorelost na delovnem mestu managerjev 

vzgojno-izobraževalnih zavodov ter ugotoviti vpliv življenjskega sloga na le-to, in sicer pri 

ravnateljih vrtcev, osnovnih in srednjih šol.  

 

 



Empirični del 

 

103 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

- Preverjanje Hipoteze 1: Elementi življenjskega sloga (športna dejavnost, prehranjevalne 

navade in zdravstveno stanje) statistično značilno vplivajo na izgorelost ravnateljev v 

vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Model vpliva prehranjevalnih navad na spremenljivko 

izgorelost ni statistično pomemben. Tako smo zavrnili hipotezo o statistično značilnem 

vplivu prehranjevalnih navad na izgorelost. Sprejeli smo hipotezo, da športna dejavnost 

in zdravstveno stanje statistično značilno vplivata na izgorelost ravnateljev v vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah.  

- Preverjanje Hipoteze 2: Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma pri 

doživljanju izgorelosti. S t-testom dveh neodvisnih skupin smo preverjali, ali med 

moškimi in ženskami obstajajo razlike v povprečni oceni trditev, ki označujejo izgorelost. 

Uporabljeni t-test ne pokaže statistično značilnih razlik (stopnja značilnosti > 0,05). S 

tem lahko zavrnemo našo drugo hipotezo.  

- Preverjanje Hipoteze 3: Obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti 

med ravnatelji vrtcev in ravnatelji osnovnih in srednjih šol. Na podlagi rezultatov po 

analizi »anova« (sig. 0,607>0,05) lahko zavrnemo našo tretjo hipotezo, da obstajajo 

statististično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med ravnatelji vrtcev in ravnatelji 

osnovnih in srednjih šol.  

- Preverjanje Hipoteze 4: Velikost šole statistično značilno vpliva na izgorelost ravnateljev 

v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Na podlagi rezultatov po analizi »anova« (sig. 

0,108>0,05) lahko zavrnemo našo četrto hipotezo o statistično značilnem vplivu velikosti 

šole na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. 

- Preverjanje Hipoteze 5: Razmerje med pedagoškim in managerskim delom ravnatelja 

statistično značilno vpliva na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. 

Peto hipotezo, da razmerje med pedagoškim in managerskim delom ravnatelja statistično 

značilno vpliva na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, zavrnemo.  
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6 SKLEP 

6.1 Sklepi iz celotne raziskave 

Košiček poudarja pomembno vlogo zdravja: 

Skrbeti za svoje zdravje pomeni predvsem zdravo živeti. Zdravo pa živimo, če si 

prizadevamo in se čim manj izpostavljamo tako imenovanim dejavnikom tveganja, to je 

negativnim vplivom na naše zdravje, kar vodi k razvoju kroničnih degenerativnih 

bolezni. Veliko ljudi začne razmišljati o zdravju, šele ko zbolijo oz. ko zdravje izgubijo. 

Človek, ki res spoštuje zdravje in se zaveda njegove vrednosti, si prizadeva, da bi ga 

ohranil in okrepil, in se, kolikor je le mogoče, izognil bolezni. (1998, cit. po Berčič in 

Sila 2001, 74)  

Ugotovitve raziskave kažejo, da je več ravnateljic kot ravnateljev, in sicer starih nad 50 let. 

Večina jih je v zakonski zvezi, ima univerzitetno izobrazbo ter opravlja delo ravnatelja od 1–5 

let. Pri njihovem delu prevladujejo managerske naloge nad pedagoškimi.  

Ravnatelji so dobro ozaveščeni o zdravju in je tudi njihova samoocena glede zdravja 

zadovoljiva. Zavedajo se nevarnosti stresa in nezdravega življenjskega sloga (gibanje, 

prehranske navade, uživanje alkohola, drog). Med poglavitne dejavnike, ki prispevajo k 

slabemu zdravju in visoki umrljivosti na delovnem mestu, ravnatelji štejejo stres, premalo 

gibanja, nepravilno prehrano, alkohol in slabe življenjske pogoje. Ravnatelji so v svojih 

prehranjevalnih navadah spremenili vrsto maščobe, povečali količino zelenjave in sadja ter 

zmanjšali količino sladkorja in soli. Niso pa spremenili pogostosti in obsega obrokov, kar je 

eden izmed poglavitnih načel zdravega prehranjevanja. Med najbolj pogosto zaužitimi obroki 

sta zajtrk in večerja, manj kosilo, sledita pa dopoldanska in popoldanska malica. 4,8 % 

ravnateljev še vedno ne zajtrkuje. Večina ravnateljev se 4–6 krat na teden posluži 

priložnostnega obroka.   

Raziskava je pokazala, da ravnatelji obroke v dopoldanskem času uživajo doma, popoldanske 

obroke pa izven doma. Zastrašujoč je podatek, da kar tretjina anketirancev poje le en obrok na 

dan. Ravnatelji imajo neprimeren ritem prehranjevanja, saj imajo v povprečju 2,44 obroka na 

dan. Sklepamo lahko, da si ravnatelji vzamejo premalo časa za prehrano, svoje prehranjevalne 

navade bi morali izboljšati.  

Spodbudni so pridobljeni podatki glede kajenja, pitja alkohola in uživanja zdravil. Več kot 

polovica ravnateljev ne kadi in tudi nikoli ni poskusilo kaditi. Več kot polovica jih v zadnjem 

letu sploh ni popila nobene alkoholne pijače, tretjina pa je takih, ki nekajkrat na leto popijejo 

alkohol. Ravnatelji v večini v zadnjem tednu niso jemali zdravil ali zdravilnih sredstev. 

Sklepamo lahko, da ravnatelji v večini ne uživajo drog, alkohola, zdravil.  
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Na prvem mestu med najpogostejšimi športi je smučanje, jutranja gimnastika, joga in golf. 

Sledi planinarjenje, pilates, badminton, odbojka, aerobika, kolesarjenje, rolanje. Skoraj 

tretjina ravnateljev je telesno nedejavnih, ostali se s športom ukvarjajo občasno,  2–3 krat na 

teden  pa se ukvarja 31 % anketirancev. Pogosto (4–6 krat na teden) se športno udejstvuje le 

14 % respondentov. Redna gibalna aktivnost je izjemno pomembna tako za telesno kot tudi za 

duševno zdravje. Šport je eden izmed načinov premagovanja stresa. S športno dejavnostjo se 

posameznik sprosti, razvedri, odpravi slabo voljo, celo depresijo, saj sproža izločanje večje 

količine hormonov sreče, to pa privede do sproščanja napetosti (Pišot in Završnik 2004).  

Raziskava je pokazala, da ravnatelji z nekaj truda obvladujejo stres in pritiske. Polovica 

anketirancev se občasno počuti napete ali pod velikim pritiskom, stresom. Med poglavitnimi 

vzroki za stres so pri ravnateljih obremenitve na delovnem mestu. Najpogostejše metode 

obvladovanja stresa so: urjenje fizične kondicije, uravnotežena prehrana, avtogeni trening, 

meditacija joge. Ostale metode sproščanja pri ravnateljih so: branje, družina, samodisciplina, 

avtosugestija, prostočasne dejavnosti (potovanja, sprehodi v naravo, rekreacija, druženje s 

prijatelji), kajenje, mir, sprostitev, molitev, poslušanje glasbe …  

Glede na dokazovanje hipotez lahko sklepamo, da na izgorelost ravnateljev v vrtcih, osnovnih 

in srednjih šolah statistično značilno vpliva športna dejavnost in zdravstveno stanje. Spol, 

prehranjevalne navade, velikost vzgojno-izobraževalnega zavoda ter razmerje med 

pedagoškim in managerskim delom nimajo statistično značilnega vpliva na izgorelost.  

6.2 Prispevek k znanosti 

Magistrsko delo prispeva k znanosti predvsem zato, ker je to prva raziskava v Sloveniji in po 

svetu, ki obravnava izgorelost in življenjski slog pri ravnateljih. Raziskava zajema tudi 

populacijo ravnateljev vrtcev, ki pa so bolj redko obravnavani v raziskavah. Izgorelost na 

delovnem mestu in življenjski slog sta in venomer bolj postajata glavna spremljevalca 

vsakega posameznika iz dneva v dan. Rezultati raziskave so doprinesli nova spoznanja o 

izgorelosti in življenjskem slogu, zlasti  pri ravnateljih vrtcev, saj tovrstnih raziskav pri njih ni 

bilo. Magistrska naloga bo pripomogla tudi k celovitejšemu pregledu stanja pri slovenskih 

ravnateljih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Prirejen vprašalnik je uporaben tudi pri 

raziskavah za razne organizacije in različne vrste zaposlenih. 

6.3 Predlogi za nadaljnja raziskovanja 

Vzorec anketirancev je reprezentativen in ga je možno posplošiti na populacijo ravnateljev 

vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Spletna anketa je bila poslana le anketirancem, ki imajo na 

spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport zapisan oziroma osvežen podatek o svoji e-pošti. 

Ob poslanih vprašalnikih je bilo tudi nekaj elektronskih poštnih naslovov vzgojno-
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izobraževalnih zavodov (19), ki niso več obstajali. V prihodnje bi bilo priporočljivo pregledati 

še kakšen drugi morebitni vir podatkov elektronskih poštnih naslovov ravnateljev. 

Namen raziskave je bil pridobiti rezultate, ki bi lahko imeli praktično vrednost za 

preprečevanje izgorelosti pri ravnateljih. Pridobljeni podatki so osnova za razširitev raziskave 

izgorelosti na delovnem mestu in življenjskega sloga pri managerjih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. Anketni vprašalnik ponuja veliko možnosti nadaljnjega raziskovanja, podrobnejši so 

zlasti podatki o vrsti prehrane, zdravstvenem stanju, gibanju, uživanju alkohola in zdravil ter 

kajenju.



  

107 

LITERATURA 

Abel, Thomas, Esther Walter, Steffen Niemann in Rolf Weitkunat. 1999. The Berne-Munich 
Lifestyle Panel. Sozial Präventivmedizin 44 (1): 91–106.   

Agrež, Franci in Miran Pirc. 1990. Vpliv športnorekreativnih programov na psihosomatični 

status in delovno uspešnost delavk. Ljubljana: Inštitut za kineziologijo, Fakulteta za 
telesno kulturo. 

Allender, Steven, Derek Colquhoun in Peter Kelly. 2006. Competing discourses of workplace 
health. Http://hea.sagepub.com/content/10/1/75 (16. 8. 2011).  

Allison, Donald G. 1997. Coping with stress in the principalship. Journal of Educational 

Administration 35 (1): 39–55. 

Antonovsky, Aaron. 1987. Unraveling the mystery of heath. San Francisco: Jossey-Bass. 

Awa, Wendy L., Martina Plaumann in Ulla Walter. 2010. Burnout prevention: A review of 
intervention programs. Patient Education and Counseling 78 (2): 184–190.   

Bakker, Arnold B., Wilmar B. Schaufeli in Dirk Van Dierendonck. 2000. Burnout; 

prevalentie, risicgroepen en risicofactoren (Burnout: prevalence, risk groups and risk 
factors). V Psychische vermoeidhein en werk; Ciffers, trends en analyses, ur. Dick 

Houtman, Wilmar B. Schaufeli in Toon W. Taris, 65–82. Alpen a/d Rijn: Samson.  

Battison, Toni. 1999. Premagujem stres. Ljubljana: DZS.  

Berčič, Herman. 1995. Šport bogati in daje, kajenje jemlje in siromaši. Za srce 4 (2): 16–18.  

–––. 2000. Vizija razvoja športa za vse v Sloveniji s strokovnega vidika. V Slovenski kongres 
športne rekreacije, ur. Iztok Retar, 14–18. Portorož: Športna agencija Polo. 

–––. 2001. Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

–––. 2002. Gibalna/športna dejavnost v funkciji zdravja in kakovosti življenja prebivalcev 
Slovenije. Zdravstveno varstvo 41 (1/2): 3–11.  

–––. 2005. Ali se v slovenska podjetja vrača obdobje vlaganja v človeške vire, v športno 
rekreativno dejavnost, zdravje in delovno sposobnost zaposlenih. Šport 53 (3): 33–39. 

Berčič, Herman, Matej Tušak in Damir Karpljuk. 1999. Šport v funkciji zdravja odvisnikov. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Inštitut za 
šport. 

Berčič, Herman in Boris Sila. 2001. Šport in zdravje – z roko v roki tudi v obdobju zrelosti. V 
Šport v obdobju zrelosti, ur. Herman Berčič, 65–80. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut 
za šport. 

Bilban, Marjan. 2002. Promocija zdravja in njene možnosti za zniževanje bolniškega staleža. 
Delo in varnost 47 (6): 308–314.  

–––. 2009. Stres in izgorelost postajata glavni poklicni bolezni.   
Http://www.delo.si/clanek/78302 (19. 3. 2011). 

Bilban, Marjan in Andreja Pšeničny. 2007. Izgorelost. Delo in varnost 52 (1): 22–29.   

Blatnik, Marina. 1996. Stres pri učiteljih in ravnateljih – spodbuda ali grožnja? Vzgoja in 
izobraževanje 27 (2): 4–10. 

Blaxter, Mildred. 1990. Health and lifestyles. London: Routledge.  



 

108 

Boltanski, Luc. 1971. Les usages sociaux du corps. Les Annales Économies, Sociétés, 
Civilisations 26 (1): 205–33.  

Boštjančič, Eva. 2010. Izgorelost nas ogroža – kaj lahko naredimo: pregled dosedanjih 

raziskav in primerov dobre prakse. HRM 8 (38): 64–68. 

Bourdieu, Pierre. 1979. La distinction. Paris: Les Editions de Minuit. 

Brunt, Gilla. 2007. Burnout. Http://www.corporatetraining.co.za/news3.htm (1. 8. 2011).  

Burgar, Bojan. 2006. Osebnostna izraznost ravnatelja v funkciji managementa človeških virov 
na področju vzgoje in izobraževanja. Organizacija 39 (9): 606–612.  

Campbell, Michael, Jessica Innis Baltes, André Martin in Kyle Meddings. 2007. The stress of 
leadership. Http://www.ccl.org/leadership/pdf/research/StressofLeadership.pdf (20. 10. 

2011). 

Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede v Ljubljani. 2002. 
EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete. 

Http://www.1ka.si/r/2/13/Novice/Kratka%20anketa%20o%201ka/ (12. 5. 2011). 

Cherniss, Cary in David L. Krantz. 1983. The ideological community as an antidote to 

burnout in the human services. V stress and burnout in the human services professions 
ur. Barry A. Farber, 198–212. New York: Pergamon. 

Corbin, Charles B. in Ruth Lindsey. 1997. Concepts of physical fitness with laboratories. 

Madison: Brown & Benchmark.  

Čebašek-Travnik, Zdenka. 2006. Alkohol in druge droge kot javnozdravstveni problem. Delo 

in varnost 51 (3): 24–25.  

Černelič Bizjak, Maša. 2007. Stres, kronična izčrpanost in izgorelost: temeljna poklicna 
bolezen 21. stoletja. Primorska srečanja 31 (316/317): 24–33.  

Čok, Lucija. 2002. Ravnatelj – prvi med enakimi. Sodobna pedagogika 53 (1): 142–149.  

Dahlgren, Göran in Margaret Whitehead. 1991. The social determinants of health. 
Http://www.sacoss.org.au/online_docs/081210%20Social%20Determinants%20of%20He

alth%20Report.pdf (16. 4. 2102).  

Davies, Brent. 2007. Developing sustainable leadership. Los Angeles: Paul Chapman.  

Davies, Brent in Barbara J. Davies. 2007. Strategic leadership. V The essentials of school 
leadership, ur. Brent Davies, 10–30. London: Paul Chapman/Corwin; Thousand Oaks: 
Sage.  

Defrance, Joseph. 1995. Sociologie du sport. Paris: La Découverte.  

Diamond, Harvey in Marilyn Diamond. 1997. Živeti zdravo. Ljubljana: Gnosis-Quatro. 

Dominc, Janja. 2011. Izgorelost na delovnem mestu lahko povzroči infarkt. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/05_Izgorelost_MariborskiUtr
ipOBJAVA.pdf (1. 8. 2011). 

Dvoršek, Anton. 2003. Kriminalistična metodika. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Visoka policijsko – varnostna šola. 

Erčulj, Justina. 2002. Vodenje za učenje, da o ravnateljevi vlogi ne govorimo. Vzgoja in 
izobraževanje 33 (1): 4–8.  



  

109 

Erčulj, Justina in Andrej Koren. 2003. O vodenju vzgojno-izobraževalnih organizacij. 
Vodenje v vzgoji in izobraževanju  1 (1): 7–16.  

Everard, Bertie in Geoffrey Morris. 1996. Uspešno vodenje. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo.  

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. 1996. Promocija zdravja na delovnem 

mestu. Http://osha.europa.eu/en/topics/whp (19. 8. 2011).  

ESHA (Evropsko združenje ravnateljev). 2010. Evropsko združenje ravnateljev je sprejelo 
vizijo ravnateljevih delovnih razmer. 

Http://www.eurydice.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1974:evropsk
o-zdruzenje-ravnateljev-esha-je-sprejelo-vizijo-ravnateljevih-delovnih-razmer-

&catid=108:reformator&Itemid=360 (6. 9. 2011). 

Fiedler, Fred E. 1993. The leadership situation and the black box in the contingency theories. 
V Leadership, theory and research: perspectives and directions, ur. Martin M. Chemers 

in Roya Ayman, 1–28. New York: Academic.  

Fletcher, Ben. 1988. The epidemiology of occupational stress. V Causes, coping and 

consequences of stress at work, ur. Cary L. Cooper in Roy Payne, 3–50. New York: 
Wiley. 

Fras, Zlatko. 2001. Telesna aktivnost – varovalni dejavnik za srce in ožilje. V Zbornik 

slovenskega kongresa športne rekreacije: prispevki in povzetki poročil, strokovnih 
predavanj in predstavitev 2. slovenskega kongresa športne rekreacije, z mednarodno 

udeležbo, ur. Herman Berčič, 41–59. Ljubljana: Športna unija Slovenije. 

Fras, Zlatko in Rok Poličnik. 2003. HEPA – gibanje za zdravje. Ljubljana: Ministrstvo za 
zdravje.  

Fullagar, Simone. 2002. Governing the healthy body: Discourses of leisure and lifestyle 
within australian health policy. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study 
of Health, Illness and Medicine 6 (1): 69–84.  

Gaberšek, Majda. 2010. Mlajši managerji so zdravstveno dobro ozaveščeni. Manager 9: 67–
68.  

Gabrijelčič Blenkuš, Mojca in Doroteja Kuhar. 2009. Prehrambene navade in prehranski 
status – pregled stanja v Sloveniji in po svetu. V Prehrambene navade odraslih 
prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja, ur. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Matej 

Gregorič, Blanka Tivadar, Verena Koch, Stojan Kostanjevac, Vida Fajdiga Turk, 
Aleksandra Žalar, Darja Lavtar, Doroteja Kuhar in Uroš Rozman, 9–25. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Gabrijelčič Blenkuš, Mojca in Darja Lavtar. 2009. Raziskovanje prehranjevalnih navad. V 
Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja, ur. 

Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Matej Gregorič, Blanka Tivadar, Verena Koch, Stojan 
Kostanjevac, Vida Fajdiga Turk, Aleksandra Žalar, Darja Lavtar, Doroteja Kuhar in Uroš 

Rozman, 26–42. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

George, Mike. 2001. Popolna sprostitev: sproščanje napetosti, premagovanje stresa, 
osvobajanje jaza. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Greener, Michael. 1987. Business dictionary. London: Penguin.  

Gruban, Brane. 2008. Managersko (ne)znanje: rezerva je v … ljudeh? 

Http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/managersko-znanje/ (22. 8. 2011). 



 

110 

Guček Tomšič, Petra. 2011. Sprostitev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – izkušnje iz 
prakse. Vzgoja in izobraževanje 42 (4): 56–57.  

Hajdinjak, Marija in Ludvik Hajdinjak. 1997. Kaj pa zdravje? Maribor: Rotis.  

Halas, Helena. 2006. Ravnatelj in stres. Vzgoja in izobraževanje 37 (3): 48–53.  

Handy, Charles Brian in Robert Aitken. 1990. Understanding schools as organizations. 

London: Penguin.  

Hayes, Feldman. 2003. Avoid burnout. Http://www.itworldcanada.com/news/avoid-
burnout/118312 (12. 6. 2011). 

Hlastan Ribič, Cirila, Janet Klara Djomba, Lijana Zaletel-Kragelj, Jožica Maučec Zakotnik in 
Zlatko Fras. 2010. Tvegana vedenja, povezana z zdravjem  in nekatera zdravstvena stanja 

pri odraslih prebivalcih Slovenije. Http://cindi-
slovenija.net/images/stories/cindi/raziskave/CHMS2008.pdf (12. 9. 2011).  

Hočevar, Andreja. 2009. Je v vrtcu že prepozno? V Za manj negotovosti: aktivno 

državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja, ur. Slavko Gaber, 153–164. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Hopkins, David. 2000. Leadership and learning: is there a link? Managing School Today, 
september, 39–43.  

Ihan, Alojz. 2000. Šport in imunski sistem. V Lepota gibanja tudi za zdravje, ur. Josip Turk, 

57–59. Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.  

Ilič, Branko in Ivan Svetlik. 1996. Kvaliteta delovnega življenja in zdravja zaposlenih v 

Sloveniji. Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

IRČV (Inštitut za razvoj človeških virov). 2006. Izgorelost. 
Http://www.burnout.si/sl/izgorelost (1. 8. 2011). 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 1990. Tvegana vedenja, povezana z 
zdravjem in nekatera zdravstvena stanja  pri odraslih prebivalcih Slovenije.  Http://cindi-
slovenija.net/images/stories/cindi/raziskave/CHMS2008.pdf (3. 3. 2011). 

Israel, Siegfried. 1995. Sport mit senioren. Heidelberg: Hüthig.  

Karpljuk, Damir, Edvin Derviševič, Mateja Videmšek, Slavko Bevc, Mare Novak, Franc 

Rožman in Jože Štihec. 2003. Pozitivni učinki aerobne vadbe pri odraslih v srednjem in 
starejšem življenjskem obdobju. V Zbornik 3. slovenski kongres športne rekreacije: 
prispevki in povzetki poročil, strokovnih predavanj in predstavitev 3. slovenskega 

kongresa športne rekreacije z mednarodno udeležbo, ur. Herman Berčič, 165–174. 
Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije. 

Karpljuk, Damir, Maja Meško, Mateja Videmšek in Suzana Mlinar. 2009. Stres in gibalna 
dejavnost, zdravstveno stanje in življenjski slog zaposlenih v Hitovi igralnici Park. 
Management 4 (1): 39–52. 

Karpljuk, Damir, Maja Meško, Mateja Videmšek in Jože Štihec. 2009a. Športna dejavnost in 
življenjski slog frizerjev in frizerk. V Športna dejavnost in življenjski slog oseb nekaterih 

poklicev v Sloveniji, ur. Jože Štihec, Mateja Videmšek, Maja Meško in Damir Karpljuk, 
49–58. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.  

Karpljuk, Damir, Suzana Mlinar, Mateja Videmšek, Maja Meško in Jože Štihec. 2009b. 

Športna dejavnost, zdravstveno stanje, življenjski slog in pogostost doživljanja stresa pri 
delu  zaposlenih v Hitovi igralnici Park. V Športna dejavnost in življenjski slog oseb 



  

111 

nekaterih poklicev v Sloveniji, ur. Jože Štihec, Mateja Videmšek, Maja Meško in Damir 
Karpljuk, 31–48. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.  

Kaufman, Barbara. 2005. Beating stress and preventing burnout. Handbook of business 

strategy 6 (1): 171–175.  

Kenway, Jane in Lindsay Fitzclarence. 1998. Institutions with designs: consuming school 

children. Journal of Education Policy 13 (6): 661–677.  

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. 2007. Zdravi na delovnem mestu. 
Http://www.cilizadelo.si (23. 3. 2011). 

Koch, Verena. 1997. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja 
zdravja. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani,  Biotehniška fakulteta. 

Koch, Verena. 2002. Prehransko svetovanje. Dietetikus 7 (2): 6.  

Koren, Andrej. 2007. Ravnateljevanje: vprašanja o vodenju šol brez enostavnih odgovorov. 
Koper: Fakulteta za management.  

Korošak, Andrej in Rajko Novak. 2007. Hladni slovenski managerji. 
Http://www.finance.si/180577 (12. 8. 2011). 

Košiček, Marijan. 1998. Človek, imej se rad. Radovljica: Didakta.  

Kovač, Marjeta, Gregor Starc, Janko Strel in Gregor Jurak. 2005. Kompetence učiteljev 
športne vzgoje in študentov Fakultete za šport. Šport 53 (3): 2–7.   

Kovač, Marjeta, Gregor Starc, Gregor Jurak, Edvard Kolar in Janko Strel. 2007. Z okoljem se 
spreminjamo tudi sami: šport in družbene spremembe v zadnjih petnajstih letih. V Šport 

in življenjski slogi slovenskih otrok in mladine, ur. Marjeta Kovač in Gregor Starc, 35–43. 
Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo. 

Kovač, Marjeta, Janko Strel, Gregor Jurak in Gregor Starc. 2007. Uvod. V Šport in življenjski 

slogi slovenskih otrok in mladine, ur. Marjeta Kovač in Gregor Starc, 7–27. Ljubljana: 
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.  

Kozmik, Vera. 1998. Ženske to zmoremo. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, Urad za 

žensko politiko. 

Kraft, Ulrich. 2006. Burned out. Http://www.jb-

schnittstelle.de/wer/ulrich_kraft/Burned%20Out.pdf (13. 6. 2011). 

Krespi, Marino, Mladen Kvesić in Nataša Zenić. 2009. Zdravstveni status, stres i tjelesna 
aktivnost – analiza međuzavisnosti u uzorku ravnatelja osnovnih škola RH. 

Http://www.hrks.hr/skole/19_ljetna_skola/94-Kvesic.pdf (12. 3. 2011). 

Kristensen, Tage S., Marianne Borritz, Ebbe Villadsen in Karl B. Christensen. 2005. The 

Copenhagen burnout inventory: a new tool for the assessment of burnout. Work & Stress 
19 (3): 192–207.  

Kulkarni, Kishore G. 2006. Burnout. Indian Journal of Occupational and Environmental 

Medicine 10 (1): 3–4. 

Kužet, Zora. 2011. Začne se z utrujenostjo. 

Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/06_11iIzgorelostRaziskavaV
ecerBonbonObjava.pdf (3. 8. 2011). 

Lee, Yi-Ping in Brian H. Kleiner. 2005. How to use humour for stress management. 

Management Research News 28 (11/12): 179–186. 



 

112 

Life Positive Foundation. 2010. Stress at work.  
Http://www.lifepositive.com/Mind/psychology/stress/stress-at-work.asp (12. 8. 2011). 

MacPherson, A. Murdock. 1985. Burnout and the school principal. The Canadian 

Administrator 25 (1): 1-4.  

Manshor, Amat Tap, Rodrigue Fontaine in Chong Siong Choy. 2003. Occupational stress 

among managers: A Malaysian survey. Journal of Managerial Psychology 18 (6): 622–
628. 

Maslach, Christina. 1982. Burnout: the cost of caring. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.  

Maslach, Christina. 2003. Burnout: the cost of caring. Cambridge: Malor.  

Maslach, Christina in Wilmar B. Schaufeli. 1993. Historical and conceptual development of 

burnout. V Professional burnout: recent developments in theory and research, ur. 
Wilmar B. Schaufeli, Christina Maslach in Tadeusz Marek, 1–16. Washington: 
Taylor&Francis.  

Maslach,  Christina, Susan E. Jackson. in  Michael P. Leiter. 1996. Maslach burnout 
inventory manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychological Press.  

Maslach, Christina, Wilmar B. Schaufeli in Michael P. Leiter. 2001. Job Burnout. Annual 
Review of Psychology 52 (1): 397–422.  

Maslach, Christina in Michael P. Leiter. 2002. Resnica o izgorevanju na delovnem mestu: 

kako organizacije povzročajo osebni stres in kako ga preprečiti. Ljubljana: Educy. 

Matteson, Michael T. in John M. Ivancevich. 1987. Controlling work stress. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

Maučec Zakotnik, Jožica. 2000. Telesna dejavnost, prehrana in regulacija telesne teže. V 
Lepota gibanja tudi za zdravje, ur. Herman Berčič, 40–55. Ljubljana: Društvo za zdravje 

srca in ožilja Slovenije. 

Mavrič, Fani. 2006. Ženske v srednješolskem managementu. Management 1 (1): 79–91. 

McCaig, Ronh in Maey Anne Harrington. 1998. The changing nature of occupational health. 

London: Sage.  

Midford, Richard, Simon Lenton in Leanne Hanckock. 2001. School based illicit drug 

education programs: a critical review and analysis. Melbourne: The Australian 
Government Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs.  

Milič, Marja. 2006. Ne zatiskajte si oči pred klici telesa. 

Http://manager.finance.si/146626/Ne-zatiskajte-si-u%C5%A1es-pred-klici-
telesa/?manSt=846 (11. 6. 2011)   

MŠŠ (Ministrstvo za šolstvo in šport). 2011. Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in 
vzgojno-izobraževalnih programov. Http://krka1.mss.edus.si/registriweb/default.aspx (10. 
5. 2011). 

Mišigoj-Duraković, Marjeta. 1999. Tjelesno vježbanje i zdravlje: znanstveni dokazi, stavovi, 
preporuke. Zagreb: Grafos, Fakultet za fizičku kulturu. 

Mlinar, Suzana. 2007. Športna dejavnost in življenjski slog medicinskih sester, zaposlenih v 
kliničnem centru v Ljubljani. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
šport. 

Moos, Leonard. 1981. Management stress. Reading: Addison-Wesley.  



  

113 

Možina, Stane, Jože Florjančič, Franc Jamšek, Janez Jereb, Bogdan Lipičnik, Marjana Merkač 
Skok, Miroslav Stanojević, Aleša Svetic, Ivan Svetlik in Zvone Vodovnik. 1998. 
Management kadrovskih virov . Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Muha-Sladoje, Vesna. 2005. Stresne obremenitve pri delu osnovnošolskih učiteljev športne 
vzgoje. Magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.   

Munih, Nikolaja. 2009. Vodenje šol in supervizija. Vodenje 6 (1): 119–125. 

Murn, Andrej. 2009. Športna dejavnost in stres pri managerjih v slovenskih podjetjih. 
Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.  

Murphy, James G., Meghan E. McDevitt-Murphy in Nancy P. Barnett. 2005. Drink and be 
marry? Gender, life satisfaction and alcohol consumption among college students. 

Psychology of addictive behaviours 19 (2): 184–191.  

Musek Lešnik, Kristijan. 2009. Stres in izgorelost med managerji; sodobno delovno okolje 
prinaša vse več stresa. Human Resource Management 7 (29): 54–58. 

Novak, Eva. 2010. Zdravje in z zdravjem povezan življenjski slog v povezavi z 
zadovoljstvom z življenjem. Psihološka obzorja 19 (2): 19–30.  

Pediček, Franc. 1970. Pogledi na telesno vzgojo, šport in rekreacijo II. Ljubljana: Mladinska 
knjiga. 

Perrin, Claire, Christine Ferron, René Gueguen in Jean-Pierre Deschamps. 2002. Lifestyle 

patterns concerning sports and physical activity and perceptions of health. Sozial-
Präventivmedizin 47 (3): 162–171. 

Perrin, Eliane. 1987. Temps masculin, temps féminin, les âges tragiques de la vie et autres 
réflexions sur le corps et le temps, corps, espace, temps. Paris: STAPS.  

Petrović, Krešimir, Franci Ambrožič, Jakob Bednarik, Herman Berčič, Boris Sila in Mojca 

Doupona Topič. 2001. Športnorekreativna dejavnost v Sloveniji. Šport 49 (3): 1–48.  

Pines, Ayala in Elliot Aronson. 1981. Burnout: from tedium to personal growth. New York: 
The Free Press.  

Pisinger, Charlotta Holm, Ulla Marie Toft, Meete Aadahl, Charlotte Glümer in Torben 
Jorgensen. 2009. The relationship between lifestyle and self-reported health in a general 

population: the Inter99 study. Preventive Medicine 49 (5): 418–423.  

Pišot, Rado in Jernej Završnik. 2004. Vsebine gibalne/športne aktivnosti kot dejavnik 
celostnega razvoja in izobraževanja otrok, mladostnikov in odraslih 2004. V Zbornik 5. 

slovenskega kongresa športne rekreacije 26., 27. novembra 2004, ur. Herman Berčič, 55–
60. Ljubljana: Športna unija Slovenije. 

Planinšek, Irena. 2001. Prosti čas medicinskih sester. V Medicinske sestre v Sloveniji, ur. 
Darinka Klemenc in Majda Pahor, 152–165. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov.  

Pociello, Christian. 1995. Les cultures sportives: pratiques, représentations et mythes sportifs. 
Paris: Presses universitaires de France. 

Poličnik, Vlasta. 2006. Ravnatelj med menedžerjem in pedagoškim vodjem. Vzgoja in 
izobraževanje 37 (3): 10–13. 

Posen, David B. 2002. Spremeni igro. Ljubljana: Mladinska knjiga. 



 

114 

Pšeničny, Andreja. 2005. Počutil sem se kot petrolejka. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/perolejka.pdf (10. 7. 2011). 

–––. 2006. Adrenalna izgorelost-adrenalni burnout. 

Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/AdrenalanIzgorelostViva%28
1%29.pdf (19. 3. 2011). 

–––. 2007. Razvoj Vprašalnika sindroma adrenalne izgorelosti (SAI) in preverjanje izhodišča 
Recipročnega modela izgorelosti. Http://psy.ff.uni- lj.si/iGuests/Obzorja/Vsebina1/Vol16-
2/psenicny.pdf (23. 3. 2012).  

–––. 2008. Rezultati vseslovenske raziskave o izgorelosti in recipročni model izgorelosti. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/RMIGlobalnaVarnost%281%

29.pdf  (10. 8. 2011).  

–––. 2009. Kadar imam doma težave, me delo pomirja. Http://www.zdruzenje-
manager.si/storage/6248/8_Kadar_imam_doma_tezave.pdf (10. 8. 2011). 

Pšeničny, Andreja in Dušana Findeisen. 2005. Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je 
zdaj vprašanje. Andragoška spoznanja 11 (2): 37–51. 

Pušnik, Manja. 2010. Stresu se ne moremo izogniti, izgorelosti pač. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/StresIzgorelostEvroFinance.p
df (8. 8. 2011).  

Quick, James Campbell, Jonathan D. Quick, Debra L. Nelson in Joseph J. Hurrell. 1997. 
Preventive stress management in organizations. Washington: American Psychological 

Association.  

Ramovš, Jože. 2009. Zdrav življenjski slog. Vzgoja 42 (2): 3–5. 

Ransford, Edward H. in Bartolomeo J. Palisi. 1996. Aerobic exercise, subjective health and 

psychological well-being within age and gender subgroups. Social Science & Medicine 
42 (11): 1555–1559.   

Rauramaa, Rainer in Arthur S. Leon. 1996. Physical activity and risk of cardiovascular 

disease in middle aged individuals. Sports Medicine 22 (2): 65–69. 

Rauter Kosič, Bojan. 1997. Notranji mir brez pomirjeval. Ljubljana: samozaložba.  

Resman, Metod. 2004. Ravnatelj, vodenje in šolski svetovalni delavec. Vodenje v vzgoji in 
izobraževanju 2 (1): 7–22.  

Ribbins, Peter in Helen Gunter. 2002. Mapping leadership studies in education. Educational 

Management, Administration and Leadership 30 (4): 359–385. 

Rozman, Petra. 2008. Raziskovanje vodenja v vzgoji in izobraževanju. Vodenje v vzgoji in 

izobraževanju 6 (2): 23–35.  

Rozman, Rudi, Jure Kovač in Franc Koletnik. 1993. Management. Ljubljana: Gospodarski 
vestnik.  

Rugelj, Janez. 2000. Pot samouresničevanja. Ljubljana: samozaložba.  

Sai Wong, Kwok in Wai Whing Cheuk. 2005. Job-related stress and social support in 

kindergarten principals: the case of Macau. International Journal of Educational 
Management 3 (19): 183–196. 

Schaufeli, Wilmar B. in Robert D. Enzmann. 1998. The burnout companion to study practice: 

a critical analysis. London: Taylor & Francis.  



  

115 

Schaufeli, Wilmar B., Michael P. Leiter in Christina Maslach. 2009. Burnout: 35 years of 
research and practice. Career Development International 14 (3): 204–220. 

Selan, Igor. 2006. Okviri delovanja ravnatelja slovenske osnovne šole. Vodenje v vzgoji in 

izobraževanju  4 (1): 125–146. 

–––. 2008. Pogled skozi ravnateljevo okno. Http://www.ravnatelj.si/dokumenti/arhiv/ (12. 8. 

2011). 

Selan, Igor in Boris Zupančič. 2002. Čigav človek je ravnatelj. Sodobna pedagogika 53 (1): 
184–201.    

Senior, Jennifer. 2006. Can´t get no satisfaction. Http://nymag.com/news/features/24757/ (1. 
8. 2011). 

Seppa, Kaija. 2011. Primarno zdravstveno varstvo in alkohol. Zdravstveno varstvo 50 (3): 
143–152.  

Sila, Boris. 1991. Analiza povezanosti nekaterih dejavnikov procesa dela z mnenji, interesi in 

stališči delovnih ljudi na področju športne rekreacije. Šport 39 (1): 32–35.  

Sila, Boris. 2001. Sodobna prehrana odraslih rekreativnih športnikov. V Šport v obdobju 

zrelosti, ur. Herman Berčič, 106–128. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

Shirom, Arie in Samuel Melamed. 2005. Does burnout affect physical health? A review of the 
evidence. V Research companion to organizational health psychology, ur. Alexander-

Stamatios Gand Antoniou in Cary L. Cooper, 599–622. Cheltenham: Edward Elgar.  

Slivar, Branko. 2011. Poklicni stres pri učiteljih. Vzgoja in izobraževanje 42 (4): 8–18.  

STA (Slovenska tiskovna agencija). 2008. Dopingirani managerji. 
Http://www.finance.si/208566/Dopingirani_managerji. (12. 9. 2011).  

Starc, Gregor in Marjeta Kovač. 2007. Življenjski slogi otrok in mladine med izbiro in 

določenostjo. V Šport in življenjski slogi slovenskih otrok in mladine, ur. Marjeta Kovač 
in Gregor Starc, 29–34. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.  

Steiner Depolli, Katja. 2011. Izgorelost osnovnošolskih učiteljev. Vzgoja in izobraževanje 42 

(4): 27–32.  

Stergar, Eva. 2005. Telesna dejavnost za zdravje – tudi na delovnem mestu. V Strokovni 

posvet Gibanje za zdravje odraslih–stanje, problemi, podporna okolja, ur. Erna Kraševec 
Ravnik, 25–31. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, Olimpijski komite Slovenije, 
Združenje športnih zvez, Odbor za šport.  

Strel, Janko. 2011. Kaj pomagajo nazivi, če zmanjkuje energije. 
Http://www.finance.si/310814/Intervju-Kaj-pomagajo-nazivi-%E8e-zmanjkuje-energije 

(13. 6. 2011). 

Šček Prebil, Tatjana. 2008. Ravnatelji raziskujemo svoje delo. Vodenje v vzgoji in 
izobraževanju 6 (2): 77–78. 

Ščuka, Viljem. 2007. Izgorelost managerjev. Http://www.zdruzenje-
manager.si/.../IZGORELOST%20MANAGERJEV.DOC (22. 6. 2011). 

–––. 2008a. Premagajmo sindrom izgorelosti na delovnem mestu: motnje v življenjskem 
slogu prinašajo izgorelost. Human Resource Management 6 (25): 50–57. 

–––. 2008b. Lenuhi nikoli ne izgorijo. Http://www.zdruzenje-

manager.si/storage/3256/12_Lenuhi_nikoli_ne_izgorijo.pdf (22. 3. 2011) 



 

116 

–––. 2009a. Z zavestjo nad poklicno izgorelost. Dnevnik 59 (129): 25. 

–––. 2009b. Menedžer kot osebnost. Http://www.sola-osebnosti.si/viljem-scuka.html (12. 9. 
2011). 

Šimenc, Marjan. 2009. Znake izgorevanja kaže polovica populacije, tudi otroci. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/abczdravjaizgorelost.pdf        

(10. 8. 2011). 

Šinkovec, Silvo. 2009. Človeka vredno življenje. Vzgoja 11 (42): 6–8. 

Škrinjar, Mojca. 2008. Vloga ravnatelja v šoli. Http://www.ravnatelj.si/dokumenti/arhiv/ (12. 

8. 2011). 

Šorl, Mihael. 2011. Z deloholizmom in napačnim življenjskim slogom do izgorelosti. 

Http://manager.finance.si/314804/Z-deloholizmom-in-napa%C4%8Dnim-
%C5%BEivljenjskim-slogom-do-izgorelosti (7. 9. 2011) 

Špehar, Sabina. 2000. Ravnatelj osnovne šole – menedžer ali pedagoški vodja. Sodobna 

pedagogika 51 (4): 214–228.  

Špiler Božič, Ksenija. 2010. Generacija Y – drugačna delovna sila na trgu dela. 

Http://www.finance.si/280819/Generacija_Y_druga_na_delovna_sila_na_trgu_dela (10. 
8. 2011). 

Štamcar, Ada. 2010. Golemanovo razumevanje čustvene inteligence – čustvena inteligenca, 

vrednote in poslovni svet. Diplomska naloga, Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
management.  

Štefančič, Renata. 2008. Osnovna šola – premik tradicionalne organizacije k učeči se 
organizaciji. Vzgoja in izobraževanje 39 (3): 85–88.   

Štukl, Janja in Vojko Simčič. 2008. Imenovanje in mandat ravnatelja. 

Http://www.ravnatelj.si/dokumenti/arhiv/ (13. 6. 2011) 

Šubic, Petra. 2007. Pet odstotkov Slovencev se zlomi zaradi izgorelosti. 
Http://www.finance.si/173173/Pet-odstotkov-Slovencev-se-zlomi-zaradi- izgorelosti-na-

delovnem-mestu (16. 3. 2011).  

Šugman, Rajko, Jakob Bednarik, Mojca Doupona Topič, Gregor Jurak, Borut Kolarič, Marko 

Kolenc, Martina Rauter in Matej Tušak. 2002. Športni menedžment. Ljubljana: Fakulteta 
za šport.  

Teržan, Metka. 1999. Bolezni gibal v Sloveniji – epidemiologija in promocija zdravja. V 

Strokovni posvet Ergonomija v medicini dela, ur. Marjan Bilban, 69–76. Ljubljana: 
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za medicino dela. 

Tomori, Martina in Maja Rus Makovec. 2000. Eating behaviour, depression and self-esteem 
in high school students. Journal of Adolescent Health 26 (5): 361–367.  

Treven, Sonja. 2005. Premagovanje stresa. Ljubljana: GV založba.  

Trnavčevič, Anita. 2001. Marketizacija, marketing in ravnatelj v javni obvezni šoli. 
Http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6268-64-3/237-243.pdf (12. 9. 2011).  

Tuš, Marta. 2008. Preobremenjenost ravnatelja ali kompetence, ki prispevajo k učinkovitemu 
izvajanju nalog pedagoškega vodenja. Http://www.ravnatelj.si/dokumenti/arhiv/ (12. 8. 
2011). 



  

117 

Tušak, Maks in Matej Tušak. 2001. Psihologija športa. Ljubljana: Znanstveni inštitut 
filozofske fakultete. 

Ule, Mirjana, Tanja Rener, Metka Mencin Čeplak in Blanka Tivadar. 2000. Socialna 

ranljivost mladih. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad Republike 
Slovenije za mladino.  

Ulrich, David. 1997. Human resource champions. Boston: Harvard Business School Press.  

Urdih Lazar, Tanja in Eva Stergar. 2010. Zdravje zaposlenih je vzvod konkurenčnosti 
podjetja. Http://issuu.com/mq_magazine2007/docs/mq15 (26. 7. 2011). 

Videmšek, Mateja, Damir Karpljuk, Maja Meško in Jože Štihec. 2009. Športna dejavnost, 
življenjski slog in stres na delovnem mestu. V Športna dejavnost in življenjski slog oseb 

nekaterih poklicev v Sloveniji, ur. Štihec Jože, Mateja Videmšek, Maja Meško in Damir 
Karpljuk, 5–18. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.  

Vrtačnik, Irena. 2006. Izgorevanje pri delu pokuri milijarde dolarjev. 

Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/NEEKONOMIKA.pdf (10. 8. 
2011). 

Vučković, Srbislav. 1985. Fizička kultura u funkciji udruženog rada. Niš: Filozofski fakultet.  

Wikipedia. 2011. Burnout. Http://en.wikipedia.org/wiki/Burnout_%28psychology%29 (19. 3. 
2011). 

WHO (World Health Organization). 2002. The world health report 2002: reducing risks, 
promoting healthy life. Http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf (12. 9. 2011). 

–––. 2008.  Review of best practice in interventions to promote physical activity in developing 
countries. Http://www.who.int/dietphysicalactivity/bestpracticePA2008.pdf (11. 6. 2011). 

–––. 2009. Action plan 2008–2013. 

Http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf (13. 8. 2011). 

–––. 2011. Health policy. Http://www.who.int/topics/health_policy/en/ (12. 8. 2011). 

Whitaker, Kathryn S.. 1996. Exploring causes of principal burnout. Journal of Educational 

Administraton 34 (1): 60–71. 

Wrona-Polańska, Helena. 2003. Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. 

Psychologiczne mechanizmy I unarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela. Kraków: 
Wydawnictwo Naukowe AP.  

–––. 2006. Szkola jako instytucja promujaca zdrowie. V Szkola w nauce I praktyce 

edakucyjnej, ur. Bozena Muchacka, 87–102. Kraków: Oficyna Wydannicza “Impuls”.  

–––. 2011. Vzroki stresa in zdravstveno stanje učiteljev. Vzgoja in izobraževanje 42 (4): 19–

26.  

Youngs, Bettie B. 2001. Obvladovanje stresa za ravnatelje in druge vodstvene delavce v   
vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Educy. 

Zaletel Kragelj, Lijana, Maruša Pavčič, Verena Koch in Jožica Maučec Zakotnik. 2004. 
Nezdravo prehranjevanje. V Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera 

zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije, ur. Lijana Zaletel Kragelj, Zlatko 
Fras in Jožica Maučec Zakotnik, 191–251. Ljubljana: CINDI Slovenija.  



 

118 

Zullig, Keith J., Robert F. Valois, E. Scott Huebner, John E. Oeltmann in Drane J.Wanzer. 
2001. Relationship between percieved life satisfaction and adolescents substance abuse. 
Journal of Adolescent health 29 (4): 279–288.  

Zupančič, Tanja. 2009. Vodenje v šolstvu kot del managementa v javnem sektorju: delovna 
uspešnost ravnateljev srednjih šol. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

družbene vede.   

Zwetsloot, Gerard in Frank Pot. 2004. The business value of health management. Journal of 
Business Ethics 55 (2): 115–124.  

Žigon, Darko. 2005. Droge. Ljubljana: Center marketing internacional. 

Županič, Franc Željko, Mateja Videmšek, Jože Štihec, Damir Karpljuk in Maja Meško. 2009. 

Športne dejavnosti, stresne obremenitve in simptomi stresa pri managerjih v slovenskih 
podjetjih. V Športna dejavnost in življenjski slog oseb nekaterih poklicev v Sloveniji, ur. 
Štihec Jože, Mateja Videmšek, Maja Meško in Damir Karpljuk, 19–30. Ljubljana: 

Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.  

PRAVNI VIRI 

ZOFVI (Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanjaŽ). Uradni list RS, št. 16/2007. 

ZPPPD (Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami). Uradni list RS, št. 
108/1999.  

 

 

 

 



  

119 

PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 

 

 



Priloga 1 

 

Spoštovani! Sem študentka podiplomskega študija Fakultete za management v Kopru. V 

sklopu študija pripravljam magistrsko nalogo o izgorelosti ter življenjskem slogu ravnateljev 

vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. S pomočjo spodnjega vprašalnika želim ugotoviti, 

ali ravnatelji kažejo znake izgorelosti in kakšne prehranjevalne navade imajo. Zanima me tudi 

njihovo zdravstveno stanje ter ukvarjanje z rekreacijo.  Vprašalnik je anonimen. Naj dodam, 

da ni pravilnih ali napačnih odgovorov, temveč odgovori le odražajo vaša stališča oz. mnenje. 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem 

ankete. 

 

Renata Štefančič  

 

OSNOVNI PODATKI 

 
Q1) Spol  
 

 moški   
 ženski  

 
 
Q2) Starost  

 

 20–29 let  

 30–39 let  

 40–49 let nad 50  let  
 nad 50  let  

 
 
Q3) Kakšno izobrazbo imate?  

 
 višjo šolo  

 visoko šolo  
 univerzitetno diplomo  
 magisterij  

 doktorat  
 

 
Q4) Kakšen je vaš status?  
 

 samski/-a  
 poročen/-a  

 živim v izvenzakonski skupnosti  
 ločen/-a  
 vdovec/vdova  

 
Q5) Delo ravnatelja opravljam že:  

 

 1–5 let  
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 6–10 let  

 11–15 let  
 15 let in več  

 
 

Q6) Koliko je vaša skupna delovna doba?  
 

 manj kot 5 let  

 od 5–10 let  

 od 11–19 let  

 20–29 let  
 30 let in več  

 
Q7) Kakšno je vaše razmerje med pedagoškimi in managerskimi delovnimi nalogami?   
 

pedagoški del     

managerski del   

 

 

Skupaj 0 

 
 

Q8) PODATKI O VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU – Vrsta vzgojno-
izobraževalnega zavoda:  
 

 vrtec  

 osnovna šola  
 srednja šola  

 
Q60) Ali ste tudi ravnatelj vrtca v sklopu vaše šole?  
 

 da  
 ne  

 
 
Q9) Regija:  

 
 Gorenjska  

 Goriška  
 Jugovzhodna Slovenija  
 Koroška  

 Notranjsko-kraška  
 Obalno-kraška  

 Osrednjeslovenska  
 Podravska  
 Pomurska  

 Savinjska  
 Spodnjeposavska  

 Zasavska  
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Q10) Število otrok/ učencev/ dijakov:  
 

 do 250  

 od 251–500  
 501 in več  

 
 
Q11) IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU  

 
 

 0–nikoli 1–
nekajkrat 

na leto 

2 3 4 5 6–vsak 
dan 

Počutim se čustveno 
izčrpan/-a zaradi svojega 
dela.  

       

Počutim se izrabljen/-a ob 
koncu delovnega dne.        

Počutim se utrujen/-a, ko 
zjutraj vstanem in se 
moram soočiti z novim 
delovnim dnevom. 

       

Brez težav lahko razumem 
občutja 
otrok/učencev/dijakov. 

       

Čutim, da ravnam z 
nekaterimi zaposlenimi 
neosebno, kot z objekti. 

       

Delo z ljudmi vsak dan je 
zame resnično naporno.        

Zelo učinkovito se 
ukvarjam s problemi, s 
katerimi se soočam 
dnevno. 

       

Počutim se izgorel/-a 
zaradi svojega dela.        

Čutim, da s svojim delom 
pozitivno vplivam na 
življenje drugih ljudi. 

       

Postal/-a sem bolj 
neobčutljiv/-a do ljudi, 
odkar sem sprejel/-a to 
delo. 

       

Skrbi me, da zaradi svoje 
službe čustveno otrdevam.        

Počutim se poln/-a 
energije.        

Moja služba me spravlja v 
duševno stisko.        

Imam občutek, da v službi 
pretrdo delam.        

Ni mi dosti mar, kaj se        
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 0–nikoli 1–
nekajkrat 

na leto 

2 3 4 5 6–vsak 
dan 

dogaja nekaterim 
zaposlenim. 
Neposredno delo z ljudmi 
je zame preveč 
obremenjujoče. 

       

S svojimi zaposlenimi z 
lahkoto vzpostavim 
sproščeno vzdušje. 

       

Delo ravnatelja me 
poživlja.        

Pri svojem delu sem 
naredil/-a že mnogo 
koristnega. 

       

Počutim se, kot da sem na 
koncu svojih moči.        

Pri svojem delu zelo 
umirjeno rešujem čustvene 
probleme. 

       

Čutim, da me zaposleni 
krivijo za nekatere od 
svojih problemov. 

       

 

 
 

Q12) ZDRAVSTVENO STANJE–Ali ste v zadnjem mesecu imeli katero od naštetih težav?  
 
 

 bolečine v prsih med telesno dejavnostjo  
 bolečine v križu  
 bolečine v vratu/ramenih  

 bolečine v drugih sklepih  
 vztrajne napade kašlja z izkašljevanjem sluzi  

 otekanje nog  
 alergijo  
 zaprtje  

 glavobol  
 nespečnost  

 depresivno stanje (potrtost, žalost)  
 zobobol  
 težave pri uriniranju (samo za moške)  

 nisem imel/-a nobenih težav.  
 

 
 
Q13) Koliko dni ste bili v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) zaradi bolezni ali poškodbe 

odsotni z dela ali nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti?  
 

  dni 
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Q14) Ali imate katero od navadnih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil zdravnik?  
 

 ne da, ugotovljena je bila v 
zadnjem letu 

da, ugotovljena je bila pred 
več kot enim letom 

zvišan krvni tlak več kot 
140/90 mmHg (hipertenzijo)    

zvišan holesterol več kot 
5mmol/l 
(hiperholesteroloremijo) 

   

sladkorno bolezen (diabetes)    
prebolelo srčno kap (miokardni 
infarkt)    

bolečino v prsih pri mirovanju 
ali med telesno dejavnostjo 
(angino pektoris) 

   

srčno popuščanje    
možgansko kap    
bolezni in okvare hrbtenice    
bolezni sklepov (artritis ali 
artroze)    

kronični bronhitis, emfizem 
(KOPB)    

bronhialno astmo    
razjedo (ulkus) na želodcu ali 
dvanajstniku    

jetrno cirozo    
depresijo    
bolezen ščitnice    
 
 
Q15) Ali ste v zadnjem tednu (v zadnjih 7 dneh) jemali naslednja zdravila ali zdravilna 

sredstva?  
 

 da  
 ne  

 

Q15_Q58) Katera naslednja zdravila ali zdravilna sredstva ste v zadnjem tednu jemali?  
 

 za znižanje krvnega tlaka  
 za znižanje holesterola v krvi  
 proti glavobolu  

 proti drugim bolečinam  
 proti kašlju  

 pomirjevala, uspavala  
 vitamine, minerale  
 kontracepcijska sredstva  

 antidepresive  
 zeliščne pripravke  

 drugo: ________________________________________________________________ 
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Q16) Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje?  
 

 zelo dobro  

 dobro  
 srednje  

 slabo  
 zelo slabo  

 

 
 

Q17) Kako skrbite za svoje zdravje?  
 

 zelo  

 kar dobro  
 bolj malo, premalo  

 skoraj nič  
 ne vem, kaj bi rekel  

 

 
Q18) Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom?  

 
 nikoli  
 zelo redko  

 občasno  
 pogosto  
 vsak dan  

 
 

Q19) Če se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj menite, da je vzrok temu?  
 

 obremenitve na delovnem mestu  

 slabi odnosi med sodelavci  
 problemi v družini  

 slabi materialni pogoji za življenje  
 osamljenost  
 hrupno okolje  

 
 

Q20) Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju?  
 

 zlahka jih obvladujem  

 z nekaj truda jih obvladujem  
 z večjim naporom jih obvladujem  

 s hudimi težavami jih še obvladujem  
 ne obvladujem jih, moje življenje je skoraj neznosno  

 

 
Q21) Katere metode obvladovanja stresa uporabljate?  

 
 zmanjšanje kajenja, uživanje kofeina in alkohola  
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 urjenje fizične kondicije  
 meditacija, joga  
 avtogeni trening  

 uravnotežena prehrana in vzdrževanje normalne telesne teže  

 drugo: ________________________________________________________________ 
 

 
 
Q22) Koliko prijateljev imate, ki jih lahko obiščete kadarkoli brez povabila?  

 
 zelo veliko  

 veliko  
 nekaj  
 enega  

 nobenega  
 

 
Q23) Koliko ur na dan med delovnim tednom običajno spite?  
 

 več kot 8 ur  
 8 ur  

 6–7 ur  
 manj kot 6 ur  

 
 

Q24) Kako hrupno se vam zdi okolje, v katerem bivate?  
 

 zelo hrupno  
 srednje hrupno  
 malo hrupno  

 sploh se mi ne zdi hrupno  
 

 
 
Q25) Kateri od spodaj navedenih dejavnikov po vašem mnenju najbolj prispeva k slabemu 

zdravju in visoki umrljivosti odraslih prebivalcev Slovenije?  
 

 nepravilna prehrana  
 stres  
 slabi življenjski pogoji (pomanjkanje denarja, slabo stanovanje)  

 naporno telesno delo  
 kajenje  

 premalo gibanja  
 debelost  
 dedni (genetski) dejavniki  

 alkohol  
 slaba dostopnost do zdravstvenih storitev  

 tvegano vedenje na cesti  
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Q26) KAJENJE –  Ali sedaj kadite (cigarete, cigare ali pipe tobaka)?  
 

 ne kadim in nikoli nisem kadil  
 sedaj ne kadim, a prej sem kadil  

 sedaj kadim  
 

 
Q27) Koliko navadno pokadite (ali ste pokadili)?  
 

  cigaret na dan 

 
 

Q28) PREHRANJEVALNE NAVADE– Koliko obrokov (na primer zajtrk, dopoldanska, 
popoldanska malica, kosilo in večerja) običajno pojeste na dan?  

 
 

  

 

 
Q29) Kako pogosto uživate naštete dnevne obroke?  
 

 vsak dan 4 – 6x na teden 1 – 3x na teden nikoli 

zajtrk     
dopoldanska malica     
kosilo     
popoldanska malica     
večerja     
priložnostni obrok 
(npr.ob televizorju)     

 
 
Q30) Kje uživate naslednje obroke?  

 
 doma izven doma obroka ne jem 

zajtrk    
dopoldanska 
malica    

kosilo    
večerja    
 
 

 
Q31) Koliko vode običajno popijete na dan?  

 
 do 2 dl  

 2 dl – 0,5 l  

 0,5l – 1l  

 1l – 2l  
 2l in več  

 vode sploh ne pijem  
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Q32) Koliko skodelic prave kave ali pravega čaja navadno spijete na dan?   
 

  skodelic kave   skodelic čaja 

 

 
 

Q33) Kako pogosto običajno uživate naslednja živila?  
 

 nikoli 1 – 3x na 
mesec 

1 – 3x na 
teden 

4 – 6x na 
teden 

1x na dan več kot 1x 
na dan 

mleko  in mlečne izdelke 
(mleko, sire...)       

sveže sadje       
predelano sadje (kompote, 
marmelade..)       

100% sadne sokove       
svežo zelenjavo       
predelano zelenjavo (kuhano, 
dušeno...)       

perutnino (piščančje ali puranje 
meso)       

rdeče meso (svinjina, govedina, 
konjsko meso)       

ribe in morske sadeže       
krompir, riž, testenine       
jajce kot samostojno jed       
žita (kosmiče, mueslije, kaše)       
 
 

 
 

Q34) Kako pogosto uživate naslednje jedi in pijače?  
 

 nikoli 1 – 3x na 
mesec 

1– 3x na 
teden 

4 – 6x na 
teden 

vsak dan 

ocvrte jedi      
sendviče, hot dog, pizzo, burek      
gotove jedi iz pločevink, juhe 
iz koncentratov...      

suhomesnate izdelke (šunke, 
pršut, vratovino...)      

druge mesne izdelke (salame, 
paštete, hrenovke...)      

pecivo, sladice, slaščice      
bonbone, čokolado      
aromatizirane gazirane in 
negazirane brezalkoholne 
pijače (kole, ledeni čaj, sadne 
napitke...) 
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Q35) Koliko enot zelenjave (sveže ali kuhane) v povprečju zaužijete na dan?  
 

 manj kot 1 enoto  

 od 1 do 3 enote  
 več kot 3 enote  

 
 
Q57) Ali vam je že kdo svetoval, da si iz zdravstvenih razlogov spremenite način 

prehranjevanja?  
 

 da   
 ne  

 

 
Q36) Katera od spodaj navedenih oseb vam je omenjeno svetovala?  

 
 zdravnik  
 medicinska sestra  

 drug zdravstveni delavec  
 družinski član  

 prijatelj  

 drugo: ________________________________________________________________ 
 
 

Q37) Ali ste se v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) začeli bolj zdravo prehranjevati?  
 

 ne  
 da  

 

 
Q38) Če ste se začeli prehranjevati bolj zdravo, kako ste spremenili svoje prehranjevalne 

navade?  
 

 jem manj sladkorja  

 uporabljam drugo vrsto maščobe  
 jem več zelenjave  

 jem več sadja  
 jem manj slano hrano  
 jem manj sladko hrano  

 sem na shujševalni dieti  
 jem več manjših obrokov  

 
 

Q39) ALKOHOL – Ali ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) popili kozarec katere od 
alkoholnih pijač (pivo, vino ali žgane pijače)?  

 
 ne  

 da  
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Q40) Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) pili alkoholne pijače?  
 

 nikoli  

 nekajkrat na leto  
 1x na mesec  

 2–3x na mesec  

 1–2x na teden  

 3–6x na teden  
 vsak dan  

Q41) Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) popili 6 ali več alkoholnih pijač 
ob eni priložnosti?  

 
 nikoli  

 nekajkrat na leto  
 1x na mesec  

 2–3x na mesec  

 1x na teden  

 2–3x na teden  
 vsak dan  

 

 
Q42) Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) popili 4 ali več alkoholnih pijač 

ob eni priložnosti?  
 

 nikoli  

 nekajkrat na leto  
 1x na mesec  

 2–3x na mesec  
 1x na teden  

 2–3x na teden  
 vsak dan  

 

 
Q43) Ali ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) spremenili navade pitja alkohola?  

 
 ne  
 da  

 
 

Q44) Če ste jih spremenili, kako ste jih spremenili?  
 

 alkoholnih pijač sploh ne pijem več  

 pijem manj alkoholnih pijač  
 

 
Q45) Napišite vašo telesno višino:  
 

  cm 
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Q46) Koliko tehtate?  
 

  kg 

 
 

Q47) Kakšen je vaš odnos vaše telesne teže?  
 

 vseeno mi je  
 zadovoljen/na sem s svojo telesno težo  
 rad/a bi bil/a bolj suh/a  

 rad/a bi bil/a bolj debel/a  
 

 

Q48) GIBANJE – Koliko je oddaljeno mesto zaposlitve od vašega trenutnega mesta bivanja?  
 

 do pol kilometra  
 pol kilometra do 2 km  
 2 km do 10 km  

 11km do 30 km  
 31 km ali več  

 

 
Q49) Kako običajno pridete od mesta bivanja do mesta zaposlitve?  

 
 peš  
 s kolesom  

 z javnim motornim prevoznim sredstvom (avtobus, vlak)  
 z osebnim avtomobilom ali drugim osebnim motornim prevoznim sredstvom (motor ipd.)  

 
 
Q50) Ali ste lahko telesno dejavno (kjerkoli)?  

 
 telesno dejaven ne morem biti zaradi bolezni  

 telesno dejaven ne morem biti zaradi invalidnosti  
 kljub omejitvam sem telesno dejaven  
 nisem telesno dejaven, kljub temu, da nimam omejitev  

 sem telesno dejaven in nimam omejitev  
 

 
Q51) S katerimi športi se ukvarjate?  
 

 tek v naravi  
 hitra hoja  

 badminton  
 aerobika  
 tenis  

 odbojka  
 golf   

 jutranja gimnastika  
 plavanje  
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 smučanje  
 smučarski tek   
 kolesarjenje  

 rolanje  
 pilates   

 joga  
 ples  
 planinarjenje  

 tai-chi ali druge vzhodnjaške veščine  

 drugo: ________________________________________________________________ 
 

 
Q52) Kako pogosto se ukvarjate z izbranim športom:  
 

 običajno število dni takšnega gibanja na teden (1–7) 
Q52a   

 

 
 
Q53) Ali ste v zadnjem letu (v zadjih 12 mesecih) povečali količino rekreativnega gibanja v 

prostem času?  
 

 ne  
 da  

 

 
 

 
 

 


