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III 

POVZETEK 

Glede na to, da stres na delovnem mestu v današnjem tempu življenja narašča, je potrebno 

preučiti dejavnike, ki ga povzročajo ter kako ga doživlja vsak posameznik. V zaključni 

projektni nalogi smo raziskovali, kako dejavniki stresa vplivajo na učinkovitost dela. V 

empiričnem delu smo v vzorec vključili sto učiteljev iz petih obalnih srednjih šol. Ugotovili 

smo, da večina učiteljev svoj poklic ocenjuje kot stresen, zaradi negativnega odnosa dijakov 

do dela ter slabe delovne klime. Stalna izpostavljenost stresu na delovnem mestu pa povzroča 

izgorevanje učiteljev, kar je posledično tudi vzrok za bolniške odsotnosti in manj kakovostno 

izvedbo pouka. 

Ključne besede: stres, delovno mesto, dejavniki stresa, učitelji, izgorevanje. 

SUMMARY 

Given that workplace stress in today's lives is rising, it is necessary to examine the factors that 

cause it and to examine how every individual experiences it. In the bachelor thesis, we 

investigated how stress factors affect the efficiency of work. In the empirical part, 100 

teachers from five local high schools were included in the sample. We found that most 

teachers regard their profession as stressful and that stress is caused by negative attitude 

towards work of pupils and a poor working climate. The constant exposure to stress at the 

workplace results in the workplace burnout, which is also the cause of sick leave and poor 

quality of teaching. 

Key words: stress, workplace, stress factors, teachers, workplace burnout. 
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1 UVOD 

Živimo v stresnih časih. Spremlja nas vsak dan in povsod.  Modernizacija, hitro napredovanje 

tehnologije, posledično spremembe v načinu življenja, spremembe v družbi so v naš vsak dan 

prinesle tudi večjo mero stresa. V stresno situacijo nas včasih spravi že vsaka malenkost kot 

na primer, kaj bom skuhal/a za kosilo, kaj bom kupil/a bližnjemu za darilo ipd. 

Obsežen del našega življenja je zagotovo služba, kjer preživimo veliko svojega časa in 

morebitne težave, ki jih imamo na delovnem mestu, nas najverjetneje težijo tudi doma, v 

našem prostem času. To se zgodi, ker nismo roboti, da bi kar izklopili težave in se z njimi 

ukvarjali samo tam, kjer so. Prav zato je stres  povezan z našimi delovnimi mesti. Včasih tudi 

dolgo traja, preden ga sploh zaznamo in včasih smo zaradi stresa že tako na dnu, da ne vemo, 

kako bi si pomagali oziroma kako bi ukrepali. Včasih smo celo tako pod stresom, da 

potrebujemo zdravniško pomoč. Upam si trditi, da je čisto vsak posameznik zaradi svojega 

delovnega mesta vsaj občasno, če ne pogosto, pod stresom. 

Eden izmed pomembnih poklicev, ki vplivajo tudi na življenje drugih in je to  tudi eden od 

razlogov, da menim, da je njihovo delovno mesto močno podvrženo stresu, je poklic učitelja. 

Poklic učitelja je podcenjen, sploh glede na to, kako pomembno vlogo ima v družbi in 

življenju vsakega posameznika. Stresni se mi zdijo odnosi učitelj-učenec, učitelj-učitelj, 

učitelj-nadrejeni in v današnjem času predvsem odnos učitelj-starš. Učitelji svojega delovnika 

ne zaključijo na svojem delovnem mestu, pač pa veliko dela nosijo tudi domov, kar pomeni, 

da z vsem tem delom, nosijo domov tudi veliko mero stresa. 

Lindemann (1997) pravi, da je beseda stres uporabljena tako pogosto, da smo že zaradi same 

uporabe te besede pod stresom. V današnjem času je to zagotovo res. Stres za nas ni samo 

težava ampak ga velikokrat uporabljamo tudi kot izgovor. Zagotovo pa je današnji čas, čas 

stresa in je stres na nek način naš vladar. 

1.1 Namen in cilji naloge 

Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti prisotnost stresa na delovnem mestu učitelja, 

opredeliti njegove vzroke in posledice ter predlagati kako se mu izogniti ali/in ga zmanjšati. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

 Preučiti strokovno literaturo, ki se nanaša na stres in na stres na delovnem mestu, tako 

domačo kot tujo in jo predstaviti. 

 Opraviti raziskavo o stresu na delovnem mestu učitelja. 

 Ugotoviti kaj povzroča stres na delovnem mestu učiteljem in učiteljicam. 

 Navesti kako prepoznati stres na delovnem mestu in tudi, kako se mu izogniti. 

 Podati nasvete kako zmanjšati stres na delovnem mestu. 
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1.2 Uporabljene metode 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge smo uporabili opisno oziroma deskriptivno 

metodo pri preučevanju domače in tuje literature, vezane na stres in na stres na delovnem 

mestu. Pri predstavljanju ugotovitev so uporabljene metoda analize dostopne strokovne 

literature in metoda kompilacije. 

V empiričnem delu smo za zbiranje podatkov uporabili metodo zbiranja podatkov – spletno 

anketiranje. Enostavno slučajno vzorčenje je bilo sto učiteljev med vsemi učitelji srednjih šol 

na Obali. Analizirane podatke smo prikazali opisno in v slikah. 

1.3 Predpostavke, raziskovalna vprašanja in omejitve 

Predpostavke:  

 Predpostavljam, da so vsi anketiranci odgovarjali iskreno in sem posledično pridobila 

podatke o realnem stanju. 

Raziskovalna vprašanja: 

 Ali so učitelji strokovnih predmetov bolj pod stresom kot učitelji splošnih predmetov? 

 Ali je stres, ki ga učitelji doživljajo, povezan s slabo delovno klimo, odnosi s sodelavci 

ter odnosi z dijaki in starši? 

 Ali mlajši učitelji doživljajo manj stresa kot starejši učitelji? 

 Ali je posledica stresa, ki jo učitelji najpogosteje doživljajo, psihična utrujenost? 

Omejitve: 

 Omejitev predstavlja anketni vprašalnik, bolj natančno njegova izvedba. Omejila sem se 

le na obalne srednje šole. 



 

3 

2 STRES 

Spielberger (1985) ugotavlja, da beseda stres izvira iz latinščine, najstarejši zapis o stresu pa 

iz 11. stoletja. Besedo »stres«, so začeli uporabljati v 17. Stoletju. Z njo so opisovali pritisk, 

težave, muke in nadloge, s katerimi so se srečevali. V 18. In 19. stoletju pa so besedo stres 

začeli uporabljati za opredelitev nekega pritiska ali močnega vpliva, ki deluje na predmete ali 

osebe. 

Lindemann (1997) pravi, da je beseda stres uporabljena tako pogosto, da smo že zaradi same 

uporabe te besede pod stresom.  

Po Tyrerju (1987) je stres duševna in telesna reakcija na spremembo. 

Levovnik (2014) ugotavlja, da različne stresne situacije, s katerimi se vsakodnevno soočamo, 

sporožajo stres, ki pa je normalen odziv nanje. Stres je najpogosteje opredeljen kot fiziološki, 

psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se prilagaja notranjim in zunanjim 

dražljajem – stresorjem. Meni tudi, da stresnost različnih  dogodkov ni enaka za vse ljudi. 

Carr (2014) kot stresorje prepoznava dogodke in nevšečnosti. Stres iz enega dela življenja 

lahko ustvari stres na drugem področju življenja. Kot primer navaja težave na delovnem 

mestu, ki vplivajo na družinsko življenje. Doživljanje stresa ene osebe lahko vpliva na 

doživljanje stresa tudi drugih oseb v socialni mreži prve osebe. 

Folkman (1984, v Blatnik in Tušak 2017) definira stres kot poseben odnos med 

posameznikom in okoljem, ki ga posameznik zaznava kot obremenjujočega, ker presega 

njegove zmožnosti in ogroža njegovo blagostanje (Blatnik in Tušak 2017, 15). 

Avtorica Megla (2018) pravi, da v psihologiji in biologiji stres predstavlja vsak pritisk okolja 

ali fizični pritisk, ki mu organizem odgovori. Stres predstavlja kot preživetveni, ker nas 

prisili, da se prilagodimo na hitro spremembo pogojev, ki jo povzroča. 

Kot vrste stresa pa Megla (2018) prepoznava: 

 Akutni stres, ki nastane ob nenadni nevarnosti (za las se izognemo avtomobilski nesreči). 

 Kronični stres, ki nastane zaradi neprestane prisotnosti vira frustracije, s katero se 

soočamo vsak dan (neprijetna situacija v službi, kronična bolezen). 

 Travmatski stres, ki nastane ob življenjsko nevarnem dogodku, ki povzroči strah in 

nemoč. 

Vsi avtorji se strinjajo, da je stres pravzaprav odgovor-reakcija na neko spremembo, v okolju, 

življenju. 
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2.1 Faze stresa 

Stresna reakcija se po Lindemannu (1977) odvija v treh stadijih oziroma fazah: 

 faza alarma: v tej fazi človek dobi pravi zagon, 

 faza odpora: v tej fazi stvar dobro steče – uspešno obvladujemo stresor, 

 faza izčrpanosti: v tej fazi se človek končno utrudi. 

Načelo treh faz obvladuje večino naših dejavnosti. 

 

Slika 1: Faze stresa 

Vir: Bilban b. l., 7. 

Tudi avtorja Blatnik in Tušak (2017) prepoznavata iste tri faze stresa. Skupaj jih povezujeta v 

stresno reakcijo, ki običajno nenehno poteka, ko premagujemo vsakdanje težave. Ko se 

znajdemo v situaciji, ki od nas zahteva več kot mislimo, da smo sposobni, stresna reakcija 

sproži povečano pripravljenost, da se lahko naše telo sooči s takšno situacijo. Prva faza 

stresne reakcije je alarmna. Ta se sproži ob takojšnjem odzivu na stresno situacijo. Sestavljena 

je iz šoka in protišoka. Šok je, ko delovanje organizma nenadno upade in ne deluje več 

organizirano. Protišok pa se začne, ko se začnemo pripravljati na soočenje s stresom. Sledi 

druga faza stresne reakcije in sicer stadij odpora. V tej fazi se stanje iz alarmne faze 

normalizira. Prizadevamo si, da bi uspešno obvladovali stresorje. Večina stresov se v tej fazi 

razreši in se delovanje organizma vrne na običajno raven. V kolikor škodljivi vplivi stresa 

trajajo dlje in nismo sposobni težave rešiti, začne zadnja faza. Faza izčrpanosti, ki povzroča 

tudi pešanje organizma in se lahko v skrajnem primeru konča tudi s smrtjo. Ta faza po mnenju 

strokovnjakov nastopi, ko je posameznik pod intenzivnim stresom najmanj šest do osem 

tednov. 

2.2 Eustres – pozitiven stres 

Božič (2003) kot lastnosti, ki jih prepoznamo pri osebah, ki so pod vplivom eustresa oziroma 

pozitivnega stresa opredeljuje: 

 evforičnost, 

 zanesljivost, 
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 vznemirjenost, 

 velika motiviranost, 

 razumevanje, 

 pripravljenost priskočiti na pomoč, 

 družabnost, 

 prijaznost, 

 ljubeznivost, 

 občutek zadovoljstva in sreče, 

 umirjenost, 

 samozavest, 

 uravnovešenost, 

 ustvarjalnost, 

 učinkovitost, 

 uspešnost, 

 odločnost, 

 sposobnost jasnega in racionalnega mišljenja, itn. 

Schmidt (2003) meni, da je podoživljanje prijetnega stresa najboljša obramba proti umetnemu 

oziroma škodljivemu stresu. Pozitiven stres nam daje motivacijo, energijo in ustvarjalnost. 

Doživljamo ga, ko zaupamo vase in verjamemo da smo sposobni premagati oviro-stresor. 

Looker in Gregson (1993) menita, da eustres občutimo, ko so naše sposobnosti za 

obvladovanje večje od zahtev. Prijazni stres nas naredi samozavestne in občutek imamo, da 

bomo vse izzive obvladali z lahkoto. Stresna reakcija je za nas zato pozitivna, saj pozitivno 

vpliva na ustvarjalnost, produktivnost in na naše sposobnosti. 
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Slika 2: Vpliv stresa na zmogljivost 

Vir: Kosin 2016, 19. 

2.3 Distres – negativen stres 

Ko nek dogodek ali položaj pri posamezniku sproži intenzivne občutke žalosti, nemoči, 

tesnobe, jeze in strahu in ko stres, povezan s tem dogodkom ali položajem, posameznika 

ohromi in mu škoduje, govorimo o negativnem stresu (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2006, 

11). 

Looker in Gregson (1993) omenjata distres, torej negativen oziroma škodljiv stres na 

delovnem mestu kot posledico različnih dejavnikov, kot so preobremenjenost, slaba 

obveščenost, spreminjanje delovnih metod in podobno. Če se s škodljivim stresom ne 

soočimo lahko povzroči: 

 upad učinkovitosti, 

 upad zmogljivosti, 

 nastanek bolezni (glavoboli, prebavne motnje, pogosti prehladi, bolečine v vratu, 

bolečine v hrbtu), 

 poslabšanje medčloveških odnosov. 

Schmidt (2003) pa opredeljuje škodljivi stres kot človekov izum. Nanj gleda kot na posledico 

družbe, ki od nas zahteva vedno več. Družba postavlja kriterije za »super ljudi«, ki pa jih 

posameznik ne more doseči brez odrekanj. Meni, da negativen stres nastane zaradi 

preobremenjenosti, saj se počutimo, kot da ne moremo obvladovati vseh zahtev iz okolja. 

Nastane lahko kot: 
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Posledica resničnih omejitev iz okolja: ko distres nastane kot posledica resničnih omejitev iz 

okolja nismo sposobni razumeti, da problem ustvarjamo sami z našim odnosom. 

Posledica privzgojenih, namišljenih omejitev: ko distres nastane kot posledica privzgojenih 

namišljenih omejitev, nastane zaradi etičnih in moralnih družbenih vrednot, predsodkov, ipd. 

Za naše občutenje nesposobnosti je kriva omejitev oziroma manipulacija različnih avtoritet. 

Tyrer (1987) meni, da na doživljanje in trajanje stresa vplivamo tudi sami, in sicer z načinom, 

kako se na stres odzivamo. Kritizira naše prepričanje, da za doživljanje stresa krivimo le 

okolje in ne tudi sami sebe. 

Blatnik in Tušak (2017) kot posledice distresa v gospodarstvu naštevata: 

 povečano odsotnost z dela, 

 izgubo proizvodnje, 

 zmanjšano produktivnost, 

 nezgode na delovnem mestu, 

 upad ustvarjalnosti in 

 pomanjkanje svežih idej. 

2.4 Odziv na stres 

Odziv na stres je pravzaprav reakcija posameznika na stres. 

Looker in Gregson (1993) s pojmom stresna reakcija označujeta zaporedje različnih in 

zapletenih telesnih odzivov na zahteve s katerimi se posameznik sooča. Stresna reakcija 

poteka v mejah normalnega območja, znotraj katerega premagujemo vsakdanje, predvidene 

težave. Ko pa nastopijo nepredvidene, prezahtevne težave, stresna reakcija sproži povečano 

pripravljenost, da se telo lahko z njimi spopade. 

V publikaciji o Stresu ter z njim povezanimi pojavi (2012) je zapisano, da ob doživljanju 

distresa naši možgani telo pripravijo na nevarno situacijo. To reakcijo imenujemo »boj ali 

beg«, ki pa se je pogosto niti ne zavedamo. Simptomi se razvijejo zelo hitro – v nekaj minutah 

in trajajo lahko celo do nekaj dni. Če dlje časa doživljamo distres, se zaradi stalne telesne 

pripravljenosti izklopi imunski sistem, kar povzroči težave na telesnem, duševnem in 

vedenjskem področju. Simptomi te reakcije so:  

 pospešeno bitje srca, 

 hitro dihanje, 

 napete mišice, 

 mrzle dlani in stopala, 

 vznemirjen želodec, 

 občutek strahu ali ogroženosti. 
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3 STRES NA DELOVNEM MESTU 

Levovnik (2014) meni, da so zaposleni bolj pod stresom, v kolikor imajo občutek, da nimajo 

podpore vodstva in sodelavcev ali občutek, da nimajo nadzora nad delom in nad tem, kako se 

z njim soočajo. 

Treven (2005) med dejavnike stresa v delovnem okolju izpostavlja naslednje:  

 vrsta zaposlitve,  

 razmejitev med delom in nedelom,  

 konflikt vlog zaposlenega v delovnem okolju,  

 negotovost vloge,  

 prevelika ali premajhna obremenjenost,  

 odgovornost za druge zaposlene,  

 organizacijski dejavniki,  

 nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu in  

 delovne razmere. 

Spielberger (1985) navaja, da vsako delovno mesto vključuje mnogo možnih virov stresa. Kot 

slednje našteva: slabe delovne razmere, dolg delavnik, časovne pritiske, samostojno odločanje 

in slabe odnose s predstojniki in sodelavci. Vsi tej dejavniki povzročajo škodljive pritiske, 

vsak zase ali pa vsi skupaj. 

Meško (2011) kot najpogostejše vzroke stresa na delovnem mestu našteva: 

 nerealne roke, 

 nejasne opise delovnih nalog, 

 neopredeljenost pristojnosti, 

 nepristnost priznanj in nagrad, 

 nezmožnost pritožb, 

 veliko odgovornost, 

 majhen vpliv na odločanje, 

 pomanjkanje podpore pri delu in sodelovanju, 

 nestalnost oziroma nezanesljivost delovnih mest, 

 izpostavljenost predsodkom (zaradi let, spola, rase, narodnosti, vere), 

 neugodne delovne razmere, 

 nezmožnost izkoriščanja svojega znanja in sposobnosti, ipd. 

Lindemann (1997) meni, da se v stresni situaciji najpogosteje znajdejo malenkostni, občutljivi 

in častihlepni ljudje. Manj možnosti, da se znajdejo v stresni situaciji pa imajo vodilni ljudje, 

ki so svoje cilje že dosegli. 
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Megla (2018) je iz raziskave na Družbeno-medicinskem inštitutu pri ZRC SAZU Šprah in 

Dolenc (2014) izpostavila naslednje zaskrbljujoče podatke: 

 Več kot tretjina Slovencev ima težave z motivacijo za delo, kar je posledica 

nezadovoljstva na delovnem mestu. Posledica je zmanjšana produktivnost. 

 V Sloveniji 38  % zaposlenih doživlja prekomeren stres na delovnem mestu. 

 70 do 80 % vseh obiskov pri zdravniku je povezanih z izpostavljenostjo prekomernemu 

stresu v delovnem okolju. 

 Raziskava leta 2010: 50 % Slovencev je menilo, da njihovo delo negativno vpliva na 

zdravje. 

 Za Slovenijo navajajo, da več kot 50 % zaposlenih kaže simptome zgodnje faze 

izgorelosti, vsak deseti zaposleni pa doživi skrajno fazo izgorelosti. 

3.1 Stresorji pri učiteljih 

Cooper, Dewe in O'Driscoll (2001) ugotavljajo, da na učitelje na delovnem mestu vpliva 

veliko stresogenih dejavnikov. Na splošno jih razvrstijo v šest glavnih dejavnikov. 

Delo samo po sebi - problem lahko predstavlja neustrezno delovno okolje (hrup, temperatura, 

vonjave, svetloba ipd.), delovni urnik, zahtevnost dela, preobremenjenost. 

Medosebni odnosi pri delu - problem predstavljajo odnosi s sodelavci, vodstvom, odnosi z 

učenci in tudi z njihovimi starši. 

Vloge posameznika v organizaciji - jasnost vloge, ki jo ima posameznik v organizaciji lahko 

pripomore, da je stresa manj. V kolikor posamezniku ni jasno, kakšno vlogo ima v 

organizaciji, lahko pride do disfunkcioniranja vlog, kar lahko vodi tudi v konflikt vlog. 

Travers in Cooper (1996) kot primere konfliktov, s katerimi se srečujejo učitelji, predstavita 

naslednje: 1. Konflikt, ko učitelj želi delo opravljati drugače, kot je zahtevano v učnem 

načrtu, 2. Ravnatelj učitelja prisili, da poučuje predmet, za katerega ni strokovno usposobljen, 

3. Preobremenjenost učitelja z vlogami (preveč dodatnih obremenitev poleg poučevanja), 4. 

Opravljanje več nasprotujočih se vlog (kaznovanje učencev, pričakuje pa se da je učitelj 

učencem »prijatelj« in zaupnik). 

Razvoj kariere - problem pri razvoju kariere učiteljev bi lahko bila potencialna izguba 

zaposlitve, onemogočanje napredovanja ipd. 

Organizacijski dejavniki - hierarhična organizacijska struktura zaposlene tako rekoč izključuje 

iz pomembnih odločitev, ki se jih zadevajo in lahko povzroča veliko neprijetnosti in veliko 

stresa. 

Povezava dela z zasebnim življenjem - stres, ki ga posameznik doživlja na delovnem mestu 

lahko vpliva tudi na zasebno življenje, na odnose z bližnjimi. Učitelji veliko svojega dela 
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odnašajo s seboj domov, kar pomeni, da domov odnašajo tudi probleme, ki jih imajo na 

delovnem mestu in to vpliva na njihovo zasebno življenje. 

3.2 Izgorevanje na delovnem mestu 

Kot najhujša posledica prevelike izpostavljenosti stresu se pojavlja izgorelost. Izgorelost je 

velika preobremenjenost z delom (Stevens 1995, 25). 

Blatnik in Tušak (2017) opredeljujeta poklicno izgorelost kot čustveno in vedenjsko stanje 

zaposlenih, ki lahko negativno vpliva na njihovo učinkovitost pri delu in na uspešnost 

organizacij, kjer delajo. Znake takšne izgorelosti lažje prepoznamo pri drugih, ker zaradi 

notranje želje, da ohranimo spoštovanje sami do sebe, svoje težave lažje pripišemo razmeram 

v okolju (delovnem ali družbenem), kot da bi priznali, da z nami nekaj ni v redu. 

V publikaciji o Stresu ter z njim povezanimi pojavi (2012) je o izgorevanju na delovnem 

mestu zapisano sledeče: 

 Izgorevanje je proces izčrpavanja na duševnem, telesnem in čustvenem področju. Če si 

ne vzamemo časa, da se spočijemo, telo odreagira po svoje, z zlomom. Posledice zloma 

so, da posameznik ni sposoben delati in sprejemati odločitve. 

 Izgorelost je dolgotrajno nastajajoč odgovor na trajne pritiske na delovnem mestu. 

 Izgorelost je lahko posledica stresa, a je vseeno ne smemo enačiti z njim. Stresa se 

načeloma zavedamo, izgorelosti pa velikokrat ne prepoznamo. 

Proces izgorevanja poteka v treh stopnjah: 

1. stopnja - izčrpanost: ker ima posameznik preveč dela, postane utrujen, ampak kljub temu 

dela še naprej. Ta faza lahko traja več let. Posledice te stopnje pa so: 

 telesne bolečine,  

 cinizem,  

 napadi hitrega bitja srca, 

 razdražljivost,  

 občutek krivde,  

 depresija,  

 motnje spanja,  

 prebavne motnje. 

2. stopnja - ujetost: v tej stopnji se posameznik počuti ujetega v svojem življenju (delu, 

odnosih). Čuti tudi, da je preizčrpan. Ker za ves svoj trud ni nagrajen, kot pričakuje, je 

razdražen in začne dvomiti v lastne sposobnosti. Ta stopnja traja od enega do dveh let. 

Posledice so lahko:  

 telesne bolečine, 
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 upad energije, 

 glavoboli, 

 čustvena nestabilnost, 

 odtujenost od bližnjih, 

 samomorilne ideje ipd. 

3. stopnja - adrenalna izgorelost: je zadnja stopnja procesa izgorevanja. Je stanje 

posameznika tik pred zlomom. Adrenalni zlom se kaže kot duševna motnja (močna depresija, 

anksioznost). Obdobje pred zlomom traja nekaj mesecev, zlom traja nekaj tednov, okrevanje 

po zlomu pa traja dve do štiri leta. Po zlomu se posamezniku običajno spremenijo vrednote in 

tudi osebnostne značilnosti. 

3.3 Posledice - simptomi stresa 

Posledice stresa se kažejo tako v telesnih boleznih kot psihičnih problemih. 

Looker in Gregson (1993) ugotavljata, da je s stresom povezanih kar 75 odstotkov bolezni, 

zaradi katerih ljudje poiščejo pomoč splošnega zdravnika. Splošno izčrpanost, težave z 

zdravjem ali v ekstremnih primerih celo smrt, povzroči prevelika stopnja distresa, ki 

posameznika preobremeni. 

Looker in Gregson (1993) omenjata težave in probleme, ki naj bi bili povezani s stresom: 

 Problem holesterola. 

 Preobremenitev srca in ožilja (srčni infarkt, zvišan krvni pritisk, možganska kap, 

migrena). 

 Preobremenitev prebavil (prebavne motnje, zgaga, čir na želodcu, diareja, sindrom 

razdraženega črevesja). 

 Preobremenjene mišice in sklepi (glavoboli, žilni krči, bolečine v vratu in hrbtu). 

 Druge bolezni (oslabljen imunski sistem, sladkorna bolezen, rak, alergije, astma, spolne 

težave, kožne bolezni, težave s spanjem). 

 Vedenjske spremembe (izguba apetita, povečano kajenje, povečano uživanje kofeina, 

debelost). 

 Čustvene težave (anksioznost, depresija, strah, obsesije). 
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Slika 3: Simptomi stresa 

Vir: Dernovšek idr. 2006, 10. 

Lamovec (1998) našteva simptome stresa: 

 obupanost, zaskrbljenost, vznemirjenost, pobitost, 

 občutek nemoči in brezupa, 

 psihična odsotnost, zadržanost, občutek nesposobnosti, pogost jok, črnogledost, tesnoba, 

depresija, 

 nepotrpežljivost, vzkipljivost, razdraženost, jeza, agresivnost, 

 nezadovoljstvo, zdolgočasenost, pretirana občutljivost, 

 občutek krivde, 

 občutek nezadostnosti, 

 občutek pomanjkanja pozornosti in varnosti, 

 pomanjkanje zanimanja za zunanjost, zdravje, spolnost, 

 nezanimanje za ljudi, ipd. 

Cooper in Cartwright (2006) menita, da je pomembno, da je posameznik sposoben ločiti stres 

in pritisk, saj pritisk povzroča motivacijo in ima pozitivne učinke. Ko pa pritisk preseže 

posameznikovo sposobnost »delovanja«, se začne ustvarjati stres. Nenehna visoka mera stresa 

lahko preraste v zdravstvene težave, depresijo ali celo živčni zlom. Pokazatelje stresa ločita na 

vedenjske in fizične simptome. 

Vedenjski simptomi:  

 pomanjkanje smisla za humor, 
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 težave pri odločanju, 

 konstantno nelagodje v družbi, 

 zatrta jeza, 

 težave s koncentracijo, 

 nezmožnost končati opravilo, 

 občutek nesposobnosti, 

 stalna utrujenost, 

 pomanjkanje interesa za stvari okoli sebe, ipd. 

Fizični simptomi:  

 pomanjkanje apetita, 

 želja po hrani ko smo pod pritiskom, 

 insomnia, 

 povečano potenje brez razloga, 

 grizenje nohtov, 

 zaprtje ali diareja, 

 pogosti glavoboli, 

 padec imunskega sistema, 

 impotenca, ipd. 

3.4 Kako zmanjšati stres na delovnem mestu 

Stres lahko tudi obvladamo. 

V publikaciji o Stresu ter z njim povezanimi pojavi (2012) je zapisano nekaj načinov, s 

katerimi se lahko uspešno upremo stresu.  

Odmor - vsak posameznik si mora vzeti čas za odmor in poskrbeti, da ima dovolj prostega 

časa, ki ga nameni sebi  in opravljanju dejavnosti, ki ga sproščajo (počitek, druženje, šport 

ipd.)  

Preprečevanje stresnih situacij - posameznik mora ugotoviti, katere situacije so zanj stresne 

in kako lahko sam vpliva nanje. 

Prepoznajmo znake stresa - če posameznik pri sebi zna prepoznati znake stresa, ga lahko tudi 

prepreči ali odpravi. 

»NE« - posameznik se mora poskusiti izogniti ponavljajočim se situacijam, ko se žrtvuje za 

druge in ob tem sam trpi.  
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Pomoč - v kolikor je posamezniku težko, je priporočljivo, da poišče pomoč (bližnjih ali 

strokovnjakov). 

Dejavnosti, ki nas sproščajo - posameznik mora več pomena dati dejavnostim, ki ga sproščajo 

in se z njimi tudi pogosto ukvarjati. Paziti mora le, da mu te dejavnosti ne predstavljajo 

dodatne obremenitve oziroma dodatnega stresa. 

Zdrava prehrana - s stresom se neprimerno težje spopadamo, če smo bolni, zato je zdravje 

pomemben dejavnik k uspešnemu spopadanju s stresom. 

Tehnike sproščanja - izboljšanje počutja in pozitivnejše mišljenje lahko dosežemo s 

primernimi tehnikami sproščanja. Za boljše rezultate je dobro, da se z njimi ukvajramo vedno, 

tudi ko nismo pod stresom. 

Joshi (2005) za zmanjševanje stresa priporoča tudi naslednje »dejavnosti«. Telesna dejavnost: 

Telesno dejavnost vidi kot mehanizem za zmanjševanje stresa. Na univerzi v Coloradu pri 

Boulderju leta 1999 so preučevali, kako redna vadba spreminja fiziološke odzive na stres iz 

možganov, hormonalnega sistema in imunskega sistema. Ugotovili so, da je za ljudi, ki redno 

telovadijo oziroma so redno telesno aktivni, po stresnih situacijah manj verjetno, da bi zboleli.  

Joshi (2005) prav tako meni, da stres uspešno zmanjšuje masaža. Masaža začasno zmanjšuje 

bolečino in nam zato pomaga, da se sprostimo in se tako bolj osredotočimo na naše aktivnosti.  

Naslednja dejavnost, ki po Joshiju (2005) uspešno zmanjšuje stres je dihalna vadba. Dihalna 

vadba je ena izmed najlažjih načinov za spoprijemanje s stresom, saj jo lahko izvajamo 

kjerkoli in kadarkoli. Pomembno je, da imamo svoje dihanje pod nadzorom. Način izvedbe 

dihalne vadbe: počasi vdihnimo skozi nos, razširimo trebuh, da prinese zrak v nižji del pljuč. 

Ko postopoma napolnimo pljuča, razširimo prsni koš. Na koncu dvignimo ramena in za hip 

zadržimo dih. Na koncu se sprostimo in spustimo zrak skozi usta. Ponovimo. Meditacija 

spremeni način, kako se naše telo odziva na stres. Meditacija je pravzaprav podobna 

poslušanju, opazovanju našega dihanja. Poslušanje zvoka in občutek občutka, ki ga naše 

dihanje ustvarja, nas vodita v meditativno stanje. Ob tem pozabimo na težave in se 

popolnoma umirimo. 

Megla (2018, 322-325) je navedla izsledke znanstvenih raziskav o meditaciji, med njimi je 

izpostavila naslednje ugotovitve, da so leta 2013 znanstveniki na John Hopkins Medicine iz 

obstoječih raziskav ugotovili, da meditacija dokazano zmanjšuje tesnobo, depresijo in 

bolečine. Raziskave kažejo, da meditacija spremeni možgane. Osem tednov meditacije 

občutno poveča debelino možganske skorje, to povečanje pa spremlja zmanjševanje številnih 

psiholoških stanj, povezanih s skrbmi, tesnobo in depresijo. Amigdala, predel možganov, ki je 

pomemben za stanja tesnobe, strahu in stresa na splošno, se ob redni meditaciji zmanjša. 

Obenem se zmanjša raven stresa. 
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4 EMPIRIČNI DEL-ANALIZA RAZISKAVE 

V empiričnem delu predstavljam rezultate, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom. 

4.1 Opis raziskave 

Oblikovala sem vprašalnik, ki sem ga objavila na spletni strani 1ka.si. Sestavila sem 19 

obveznih vprašanj zaprtega tipa.  

Anketni vprašalnik sem posredovala ciljni skupini, in sicer vsem obalnim srednjim šolam in 

učiteljem, ki jih na teh srednjih šolah tudi osebno poznam.  

Podatke sem zbirala od 17. 4. 2018 do 30. 6. 2018. Zbiranje podatkov je trajalo dlje kot sem 

predvidela, saj so ravno v tem obdobju učitelji najbolj zaposleni.  

Moj cilj je bil pridobiti 100 ustreznih rešenih anket. Ko sem dosegla to število sem vprašalnik 

tudi zaključila. Neustreznih enot je bilo 21.  

4.2 Rezultati raziskave 

Predstavljeni so rezultati raziskave po vprašanjih. 

Vprašanje: Spol 

 

Slika 4: Spol anketirancev 

Iz slike je razvidno, da je v anketi sodelovalo 67 % oseb ženskega spola in 33 % oseb 

moškega spola. Vsi anketirani so učitelji zaposleni na eni izmed obalnih srednjih šol.
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Vprašanje: Starost 

 

Slika 5: Starost anketirancev 

Slika prikazuje, da je večina učiteljev in učiteljic zaposlenih na obalnih srednjih šolah starih 

50 let ali več. Predstavljajo 55 % vseh anketiranih. Najmanj učiteljev in učiteljic je starih do 

30 let in sicer je takšnih med anketiranimi zgolj 3 %. 41 % vseh anketiranih pa predstavljajo 

učitelji in učiteljice, stari med 30 in 50 let.  

Vprašanje: Na kateri srednji šoli poučujete? 

 

Slika 6: Kraj poučevanja 

Iz slike je razvidno, da večina anketiranih učiteljev poučuje na Gimnaziji, elektro in pomorski 

šoli Piran (27 %) in Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper (27 %). Najmanj anketiranih 

poučuje na Gimnaziji Koper in sicer le 11 % vseh anketiranih. 23 % anketiranih učiteljev 

poučuje na Srednji tehniški šoli Koper, 20 % pa na Srednji šoli Izola. 
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Vprašanje: kakšen predmet poučujete? 

 

Slika 7: Predmet poučevanja 

Izmed vseh anketiranih učiteljev in učiteljic jih 35 % poučuje strokovni predmet, 65 % 

anketiranih učiteljev in učiteljic pa poučuje splošni predmet. 

Vprašanje: Koliko let že poučujete? 

 

Slika 8: Čas poučevanja 

Kar 62 % izmed vseh anketiranih poučuje že 20 let ali več, 38 % pa je takih, ki poučujejo do 

20 let. 
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Vprašanje: Koliko oddelkov poučujete? 

 

Slika 9: Število poučevanih oddelkov 

Največ anketiranih učiteljev in učiteljic poučuje 5-10 oddelkov, predstavljajo kar 64 % vseh 

anketiranih. Sledijo učitelji, ki poučujejo 1-4 oddelke, in sicer je takšnih 20 %. 11-15 

oddelkov poučuje 15 % vseh anketiranih, le 1 % vseh anketiranih pa poučuje 16 ali več 

oddelkov. 

Vprašanje: Kolikšna je vaša povprečna tedenska učna obveznost? 

 

Slika 10: Povprečna tedenska učna obveznost 

Povprečna tedenska učna obveznost večine anketiranih (55 %) je od 20 do 26 ur, sledijo 

anketirani, katerih učna obveznost je 11-20 ur – takšnih je 30 %. Naslednji so učitelji z 26 ali 

več urno tedensko obveznostjo (12 % vseh anketiranih). Najmanj anketiranih (3 %) ima 

tedensko učno obveznost do 10 ur. 
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Vprašanje: Koliko ur na mesec povprečno porabite za ostale obveznosti učitelja? (sestanki, 

interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, dodatni pouk, projekti,  ipd.) 

 

Slika 11: Ure za ostale obveznosti 

Večina anketiranih učiteljev na mesec povprečno za ostale obveznosti, ki jih imajo učitelji 

(sestanki, interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, dodatni pouk, razni projekti,...) porabi od 10 

do 20 ur, takšnih je 36 %, sledijo jim učitelji, ki za prej omenjene obveznosti porabijo 

mesečno do 10 ur (25 %), od 20 do 30 ur (19 %), 30 ur ali več (18 %) in pa 1 % anketiranih 

učiteljev ostalih obveznosti nima. 

Vprašanje: Ali ste bili v zadnjih 6 mesecih odsotni od dela zaradi bolezni? 

 

Slika 12: Odsotnost zaradi bolezni 

V zadnjih šestih mesecih je bilo z dela zaradi bolezni odsotnih kar 52 % vseh anketiranih. 

Zanimalo me je tudi, koliko od teh, ki so bili odsotni iz dela zaradi bolezni, je svojo odsotnost 

povezalo s stresom. 
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Vprašanje: Ali menite, da je bila vsaj ena vaša odsotnost zaradi bolezni povezana s stresom? 

 

Slika 13: Odsotnost zaradi stresa 

Kar 67 % izmed tistih, ki so bili v zadnjih šestih mesecih odsotni iz dela zaradi bolezni, je 

svojo odsotnost iz dela povezalo s stresom. 

Vprašanje: Ali ste na delovnem mestu zadovoljni? 

 

Slika 14: Zadovoljstvo na delovnem mestu 

Večina anketiranih je na svojem delovnem mestu včasih zadovoljni, včasih pa ne. Takšnih je 

skoraj polovica (47 %). 32 % vseh anketiranih je na svojem delovnem mestu zadovoljnih, 15 

% pa je takšnih, ki so popolnoma zadovoljni. 5 % je pa tudi takšnih, ki so na svojem 

delovnem mestu popolnoma nezadovoljni. 
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Vprašanje: Ali se vam vaše delo zdi stresno? 

 

Slika 15: Stresnost dela 

Največ anketiranim se delo, ki ga opravljajo zdi stresno, takšnih je 44 %. Popolnoma ne 

stresno se delo zdi 5 % vseh anketiranih, kar 25 % vseh anketiranim se svoje delo zdi zelo 

stresno. Enak odstotek anketiranih pa meni, da njihovo delo ni ne stresno ne ne stresno. 

Vprašanje: Označite, kar velja za vas. 

 

Slika 16: Ocene o delovnem mestu-službe 

Skoraj polovica (49 %) vseh anketiranih meni, da nikoli ne opravlja nezanimivega dela. 44 % 

je takšnih, ki menijo da občasno opravljajo nezanimivo delo. Le 7 % jih meni, da je delo, ki 

ga opravljajo, vedno nezanimivo.  

39 % vseh anketiranih ne bi zamenjalo svoje službe, kar 53 % bi jo občasno zamenjali, 8 % pa 

je takšnih, ki bi jo zamenjali, če bi imeli to možnost. 

Zelo malo, 10 % vseh anketiranih doma o težavah na delovnem mestu ne razmišlja, vedno o 

težavah na delovnem mestu doma razmišlja kar 40 % vseh anketiranih. Takšnih, ki to počnejo 

občasno je 49 %. 
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Večina vseh anketiranih (55 %) se občasno z odporom odpravi v službo, takšnih ki to počnejo 

vedno, je 8 %, takšnih, ki pa odpora do odpravljanja v službo ne čutijo, je kar 37 %. 

44 % vseh anketiranih je po delovnem dnevu psihično utrujenih, takšnih, ki so občasno 

psihično utrujeni, je 49 %. Le 7 % pa po delovnem dnevu ni nikoli psihično utrujenih. 

Vprašanje: Kako doživljate spodnje dejavnike stresa? 

 

Slika 17: Dejavniki stresa 

Večina vseh anketiranih učiteljev, kar 73 % je ocenilo, da je zanje najbolj stresno, ko so 

učenci nemirni in neposlušni, sledi negativen odnos učencev do dela (65 %), prenatrpan urnik 

(61 %), slaba delovna klima (60 %), premalo prostega časa (48 %), odnosi s starši (42 %), 

odnosi z učenci (41 %), odnosi s sodelavci, vodstvom in govorilne ure in roditeljski sestanki 

(36 %), priprave učnih načrtov so na zadnjem mestu z 29 % vseh anketiranih. 

Le 5 % vseh anketiranih se negativen odnos učencev do dela ne zdi stresen in le 6 % vseh 

anketiranih se nemirni in neposlušni učenci ne zdijo stresni. Najbolj ne stresne se 

anketirancem zdijo priprave učnih načrtov (30 %) in pa govorilne ure in roditeljski sestanki 

(27 %). 

Kot pričakovano po prejšnji analizi, se največ anketirancev glede stresnosti priprave učnih 

načrtov ni opredelilo, ne zdijo se jim ne stresni in ne ne stresni. Takšnih je kar 41 %. Sledijo 

odnosi s starši (39 %), odnosi s sodelavci in vodstvom (38 %). Na zadnjem mestu pa so 

nemirni in neposlušni učenci, ki se 21 % vseh anketiranih ne zdijo stresni in niti ne stresni. 
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Vprašanje: Katere posledice stresa občutite med šolskim letom? 

 

Slika 18: Posledice stresa 

Glavobol: Z rednimi glavoboli se sooča 4 % vseh anketiranih, pogoste glavobole ima kar 37 

% anketiranih, redko se z njimi sooča 36 %, nikoli pa glavobola nima 23 % vseh anketiranih. 

Psihična utrujenost: Pogosto je psihično utrujenih skoraj polovica, 48 % vseh anketiranih. 

Vedno je psihično utrujenih kar 22 %, nikoli pa le 5 %. Takšnih, ki so ocenili, da so redko 

psihično utrujeni je 24 %. 

Fizična utrujenost: Fizično utrujenih je pogosto 43 %, sledijo takšni, ki so redko fizično 

utrujeni (31 %), takšni, ki niso nikoli fizično utrujeni (15 %) in takšni ki so vedno (12 %). 

Padec imunskega sistema: S padcem imunskega sistema se pogosto sooča kar 43 % vseh 

anketiranih, takšnih, ki se z njim redko soočajo je 35 %. Nikoli se s padcem imunskega 

sistema ne sooča 15 % vseh anketiranih, vedno pa se s padcem imunskega sistema sooča 4 % 

vseh anketiranih. 

Težave s prebavili: Težave s prebavili ima vedno 12 % vseh anketiranih, nikoli pa 39 %. 

Pogosto jih ima težave s prebavili 21 %, redko pa 35 %. 

Povišan krvni tlak: S povišanim krvnim tlakom se pogosto sooča 17 % anketirancev, vedno 

12 %, redko 33 % in nikoli 39 %. 

Povišan holesterol: S povišanim holesterolom se pogosto sooča 17 % anketirancev, vedno 13 

%, redko 31 % in nikoli 40 % vseh anketiranih. 
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Povečano kajenje: Največ je takšnih, ki zaradi stresa nikoli ne kadi »pretirano«, takšnih je 65 

%, pogosto zaradi stresa povečano kadi 11 %, redko 22 % in vedno 17 % vseh anketiranih. 

Povečano uživanje kofeina: Nikoli ne poveča uživanja kofeina 37 % vseh anketiranih, 

pogosto to počne 20 %, redko 22 % in vedno 21 % vseh anketiranih. 

Bolečine v hrbtu/križu: Z bolečinami v hrbtu in/ali križu se vedno sooča 19 % anketirancev, 

25 % anketirancev nima nikoli omenjenih problemov. Pogosto ima takšne težave kar 31 %, 

redko pa se z njimi srečuje 25 %.  

Vprašanje: Kako želite omejiti škodljive vplive stresa? 

 

Slika 19: Omejitev škodljivih vplivov stresa 

Večina vseh anketiranih, 42 %  škodljive posledice stresa omejuje z druženjem z družino in 

prijatelji. Sledijo takšni, ki poskušajo škodljive posledice stresa omejiti s športom (21 %), 

manj (13 %) je takšnih, ki to poskušajo omejiti z razvedrilom (kino, nakupovanje, ples, ipd.), 

sledi 12 %, ki uteho najde v svojih hobijih, le 9 % se jih zateka k tehnikam za sproščanje. 3 % 

vseh anketiranih pa za omejevanje škodljivih posledic stresa uporablja celo pomirjevala. 
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Vprašanje: Katero izmed tehnik sproščanja uporabljate? 

 

Slika 20: Tehnike sproščanja 

Zanimalo me je, katere tehnike za sproščanje uporabljajo tisti anketirani učitelji in učiteljice, 

ki jih uporabljajo za omejevanje škodljivih posledic stresa. Redno jih največ prakticira jogo in 

meditacijo (22  %), 11 % pa jih redno uporablja tudi tehniko sproščanja mišic in vizualizacijo. 

Občasno jih največ uporablja meditacijo in vizualizacijo (56  %), sledita joga in sproščanje 

mišic (44  %) 

Največ jih nikoli ne uporablja tehnike sproščanja mišic (44  %), sledijo takšni, ki nikoli ne 

uporabljajo joge in vizualizacije (33 %). Najmanj, le 22  % pa se jih nikoli ne poslužuje 

meditacije. 

Vprašanje: Ali mislite, da bi potrebovali premor izven določenih počitniških dni? 

 

Slika 21: Potreba po odmoru 

Zanimalo me je, koliko učiteljev in učiteljic je mnenja, da bi potrebovali premor izven 

določenih počitniških dni. Takšnih, ki bi premor potrebovali, je kar 82 % vseh anketiranih. Le 

18 % jih meni, da premora izven določenih počitniških dni ne potrebuje. 
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Vprašanje: Kolikokrat na leto bi potrebovali premor izven določenih počitniških dni? 

 

Slika 22: Želje po količini odmora  

Izmed 82 % vseh anketiranih, ki menijo, da bi potrebovali premor izven določenih počitniških 

dni, jih največ meni, da bi premor potrebovali dvakrat letno (44 %), najmanj je takšnih, ki bi 

premor potrebovali vsaj enkrat, in sicer je takšnih 19 %. 37 % pa bi jih premor potrebovalo 

celo več kot dvakrat. 

4.3 Ugotovitve in predlogi za izboljšave 

Po raziskavi, ki sem jo opravila, ugotavljam, da večina anketiranih učiteljev svoj poklic 

ocenjuje kot stresen.  

Učenci so tisti, ki predstavljajo anketiranim učiteljem največji stres, in sicer je problematičen  

odnos do njihovega dela, predvsem nemirnost in neposlušnost učencev in njihov splošen 

negativni odnos do dela. Tu problem vidim tudi v tem, da učitelji nimajo več takšne 

avtoritete, kot so jo imeli v preteklosti. Zaradi vseh informacij, ki so posamezniku dostopne 

zaradi napredka tehnologije, sta se vloga učiteljev in odnosi do učiteljev spremenili in otežili 

njihovo delo, saj jih učenci ne vidijo več kot edini vir znanja. 

Prav tako menijo, da sta prenatrpan urnik in slaba delovna klima pomembna dejavnika, zaradi 

katerega svoje delo doživljajo kot stresno. Problematično je tudi to, da imajo učitelji premalo 

prostega časa, ki vpliva na to, kako stresno doživljajo določene stresorje. 

Podatek, ki se mi zdi zaskrbljujoč je, da je 22 odstotkov vseh anketiranih učiteljev vedno 

psihično utrujenih, pogosto pa je takih kar 48 odstotkov. Psihična utrujenost je najbolj 

pogosta posledica, s katero se srečujejo učitelji. S pogostimi glavoboli se srečuje 37 odstotkov 

vseh anketiranih.  
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Dobra polovica anketiranih je bila v zadnjih šestih mesecih odsotna od dela zaradi bolezni, od 

teh je svojo odsotnost s stresom povezalo kar 67 odstotkov, kar pomeni, da stres na delovnem 

mestu anketiranim učiteljem povzroča zdravstvene težave. 

Glede na predelano literaturo in opravljeno raziskavo ugotavljam, da vsak učitelj doživlja 

nekaj posledic stresa, ki bodo, če bodo dolgotrajne, vodile v resnejše težave. 

Zelo malo anketiranih učiteljev, 9 odstotkov za odpravljanje stresa uporablja tehnike 

sproščanja, od tega se jih več kot polovica poslužuje meditacije in vizualizacije. Glede na to, 

da so tehnike sproščanja kot so meditacija in vizualizacija, sproščanje mišic, dihalne vaje ipd. 

lahko dostopne in se jih lahko poslužuje vsak, bi učiteljem priporočala, da bi za odpravljanje 

stresa poizkusili katero izmed teh. 

Še en zanimiv podatek, ki lahko kaže na preobremenjenost z delom in posledično začetek 

izgorevanja, je podatek da bi kar 82 odstotkov vseh anketiranih potrebovalo premor izven 

določenih počitniških dni in to celo dvakrat (44 %) ali več kot dvakrat (37%). Ker načeloma 

učitelji svoj dopust lahko koristijo v določenih počitniških dneh, ne morejo vzeli dopusta, ko 

bi ga sami želeli ali potrebovali (ne zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov, ko so upravičeni 

do bolniške, prostega dneva ipd.). 

Učiteljem, ki se vsakodnevno srečujejo s stresom v različnih oblikah bi priporočala, da si 

vzamejo čas zase in odmislijo težave, da ugotovijo, kaj je zanje največji stresor in se mu 

poskušajo izogniti ali ga odpraviti.  

Ker je po moji raziskavi največji stresor povezan z odnosom učencev do dela in njihovim 

vedenjem, lahko na to le posredno vplivajo in poskusijo učence ozavestiti, kako njihov odnos 

negativno vpliva nanje.  

Pomembno je tudi to, da učitelji poskrbijo za čim bolj zdrav način življenja, saj se, ko smo 

zdravi lažje spoprijemamo z kakršnimi koli izzivi ali stresom. 

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Raziskavo bi lahko opravili na večjem številu srednjih šol in tako pridobili več odgovorov in   

boljši pregled na dejansko situacijo. 

Usmerili bi se lahko tudi v osnovne šole - lahko bi opravili raziskavo še pri učiteljih osnovnih 

šol in potem primerjali rezultate, raziskali ali učitelji osnovnih in srednjih šol stres doživljajo 

drugače in zakaj. 

Glede na to, da so učitelji zaradi svojih delovnih obveznosti veliko časa aktivni na 

računalnikih, bi predlagala, da se ohrani metodo spletnega anketiranja. 
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4.5 Raziskovalna vprašanja 

Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila je bilo: Ali so učitelji strokovnih 

predmetov bolj pod stresom kot učitelji splošnih predmetov?. Glede na rezultate raziskave, ki 

sem jo opravila, se s to predpostavko strinjam. Iz rezultatov je razvidno, da kar 53 % učiteljev 

strokovnih predmetov svoje delo ocenjuje kot stresno in 26 % kot zelo stresno. Pri učiteljih 

splošnih predmetov je podobno, 40 % jih ocenjuje svoje delo kot stresno in 25 % kot zelo 

stresno. 

 

Slika 23: Stresnost poučevanih predmetov 

Naslednje raziskovalno vprašanje: Ali je stres, ki ga učitelji doživljajo, visoko povezan s 

slabo delovno klimo, odnosi s sodelavci ter odnosi z dijaki in starši? Iz spodnje slike, je 

razvidno, da je za učitelje srednjih šol najbolj stresno, ko imajo nemirne in neposlušne učence, 

učence z negativnim odnosom do dela, sledi prenatrpan urnik, slaba delovna klima, premalo 

prostega časa in šele nato odnosi s starši in nato odnosi z učenci in šele nato odnosi s 

sodelavci in vodstvom. S to predpostavko se glede na dobljene rezultate delno strinjam, 

namreč vsi omenjeni dejavniki so povezani s stresom, ki ga učitelji doživljajo, ne 

predstavljajo pa vsi vodilnih dejavnikov za učiteljev stres. 
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Slika 24: Ocena dejavnikov stresa 

Naslednje raziskovalno vprašanje: Ali mlajši učitelji doživljajo manj stresa kot starejši 

učitelji? Spodnji sliki prikazujeta, kako so učitelji odgovorili na vprašanja, ali so bili v zadnjih 

šest mesecih odsotni iz dela zaradi bolezni in v kolikor so bili, ali menijo, da je bila vsaj ena 

njihova odsotnost povezana s stresom. Najmanj, in sicer 33 % učiteljev starih do 30 let je bilo 

v zadnjih šest mesecih odsotnih od dela zaradi bolezni. Pri učiteljih starih 30-50 in starejših 

od 50 let pa je bila vsaj polovica v zadnjih šest mesecih odsotna od dela zaradi bolezni. Od 

tega je 70 % starih 30-50 let ocenilo, da je bila vsaj ena njihova odsotnost zaradi bolezni 

povezana s stresom. Pri učiteljih starejših od 50 let pa jih je 67 % ocenilo, da je bila vsaj ena 

njihova odsotnost povezana s stresom. Zanimivo je pa seveda tudi to, da je vseh 33 % 

učiteljev starih do 30 let ocenilo, da je bila vsaj ena njihova odsotnost povezana s stresom. 

Glede na rezultate menim, da mlajši učitelji resnično doživljajo manj stresa kot starejši 

učitelji, vendar je potrebno izpostaviti, da tudi mlajši učitelji doživljajo stres, ki jim tako kot 

starejšim povzroča probleme. 
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Slika 25: Odsotnost z dela po starosti 

 

Slika 26: Odsotnost zaradi stresa po starosti 

Zadnje raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je: Ali je posledica stresa, ki jo učitelji 

najpogosteje doživljajo, psihična utrujenost? Iz spodnje slike je razvidno, da je psihična 

utrujenost pri učiteljih pogosta pri kar 48 %, vedno pa se z njo srečuje kar 22 % vseh 

anketiranih. Na podlagi rezultatov raziskave, se s to predpostavko strinjam. 
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Slika 27: Posledice stresa 
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5 SKLEP 

Stres je del našega vsak dana, prisoten v naših življenjih različne načine. Naš odziv nanj 

vpliva na naša življenja in na naše počutje.  

Ločimo pozitiven in negativen stres. Pozitiven je tisti, ki nam da zagon, motivacijo. Takrat 

smo močnejši kot stres in ga z lahkoto »premagamo«.  Negativen stres oziroma distres pa nam 

predstavlja večjo težavo. Z njim se srečamo ko smo preobremenjeni in ocenimo, da je 

situacija, ki nam povzroča stres močnejša od naših sposobnosti oziroma od nas samih. Če se 

odločimo, da se z njim ne bomo soočili, nam lahko povzroči hude zdravstvene in psihične 

težave. Zelo je pomembno, kako se na tak stres odzovemo. Odziv na stres je najpogosteje 

reakcija »boj ali beg«, ki se je posameznik pravzaprav ne zaveda. Če se odločimo boriti se s 

stresom, je to boj. Če pa ga poskušamo zatreti in prezreti, je to beg. 

Stres posamezniki zelo pogosto doživljajo na delovnem mestu. Dejavniki stresa na delovnem 

mestu so odvisni od delovnega mesta, od obremenjenosti, delovnih razmer, organizacijskih 

dejavnikov ipd. V stresnih situacijah na delovnem mestu se znajdejo najpogosteje občutljivi 

ljudje. Raziskave kažejo, da je več kot 30 % Slovencev nezadovoljnih na delovnem mestu in 

kar 38 % jih doživlja prekomeren stres na delovnem mestu, kar predstavlja velik problem. 

Ljudje pod stresom delujemo drugače. Zmanjša se naša motiviranost, zmanjša se naša 

produktivnost in težje opravljamo delovne naloge ter se soočamo z izzivi. 

Ko smo stresu predolgo izpostavljeni, se pojavi izgorelost, ki pa je velika preobremenjenost z 

delom. Poklicna izgorelost resno ogroža učinkovitost pri delu in uspešnost organizacij. 

Velikokrat znakov izgorelosti pri sebi ne prepoznamo ali pa jih ne priznamo, ker nočemo 

priznati nemoči, da enostavno ne moremo več. 

Posledice stresa lahko doživljamo kot telesne bolezni ali kot psihične težave, ki  povzročajo  

prebavne motnje, padec imunskega sistema, pogoste glavobole, diarejo, sladkorno bolezen, 

spolne težave, težave s spanjem, izgubo apetita, povečano kajenje, debelost, depresijo, 

anksioznost, strah, vznemirjenost, občutek nemoči, tesnobo, utrujenost ipd. 

Lahko se naučimo obvladovati stres. Uspešno se mu lahko upremo, če poskrbimo zase, in 

imamo dovolj prostega časa, počitka. Upremo se mu lahko tudi tako, da poskusimo preprečiti 

stresne situacije, se naučimo prepoznati znake stresa, poskrbimo za zdravo prehrano, 

poskrbimo za gibanje, uporabljamo tehnike sproščanja kot so meditacija, vizualizacija, 

dihalna vadba ipd. S tehnikami sproščanja lahko dosežemo boljše počutje in tudi pozitivne 

misli, ki so nam v stresnih situacijah lahko v veliko pomoč. 

Učitelji, ki so sodelovali v moji raziskavi, se vsakodnevno soočajo s stresom, njihovo delo je 

bolj psihično naporno kot fizično. Večina zdravstvenih težav, ki so jih imeli v zadnjih šestih 
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mesecih je povezana s stresom. 82 % vseh anketiranih meni, da bi potrebovali odmor izven 

določenih počitniških dni, večina meni celo da bi takšen odmor potrebovali več kot dvakrat. 

Kako se odzovemo na stres in kako se z njim spopadamo, pomembno vpliva na kakovost 

našega življenja, zato je zelo pomembno, da se tega zavedamo in si poskušamo pomagati na 

različne načine čim pogosteje. Vsak posameznik ima možnost, da je močnejši od stresa. 
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PRILOGA 1 – VPRAŠALNIK  

 STRES NA DELOVNEM MESTU UČITELJA 

  

Kratko ime ankete: STRES NA DELOVNEM 

MESTU 

 

Dolgo ime ankete: STRES NA DELOVNEM 

MESTU UČITELJA 

 

Število vprašanj: 19  

Anketa je zaključena.  

Aktivna od: 17.04.2018 Aktivna do: 30.06.2018 

Avtor: Nina Vučko  

Dne: 03.04.2018  

Opis:   

Spoštovani učitelji in učiteljice,moje ime je Nina Vučko in sem študentka na Fakulteti za Management v 

Kopru.Del moje diplomske naloge je namenjen raziskavi o stresu na delovnem mestu učitelja oziroma učiteljice. 

S tem namenom sem sestavila vprašalnik, s pomočjo katerega bom ugotovila, kako učitelji obalnih srednjih šol 

doživljate in zaznavate stres na delovnem mestu, vzroke zanj in kako se s stresom spopadate.Vljudno vas prosim, 

da izpolnite vprašalnik in podajate iskrene odgovore. Vprašalnik je anonimen, podatki, ki jih bom pridobila bodo 

namenjeni izključno analizi v moji diplomski nalogi. Hvala za sodelovanje!  

Q1 - NA KATERI SREDNJI ŠOLI POUČUJETE?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran  
 Gimnazija Koper  
 Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper  
 Srednja šola Izola  
 Srednja tehniška šola Koper  
 Drugi  

 

 
Q2 - KAKŠEN PREDMET POUČUJETE?  
 

 Splošni   
 Strokovni  

 

 
Q3 - KOLIKO LET ŽE POUČUJETE?  
 

 do 20 let  
 20 let ali več  



 

 

Q4 - KOLIKO ODDELKOV POUČUJETE?  
 

 1-4  
 5-10  
 11-15  
 16 ali več  

 

 
Q5 - KOLIKŠNA JE VAŠA POVPREČNA TEDENSKA UČNA OBVEZNOST?  
 

 10 ur  
 11-20 ur  
 20-26 ur  
 26 ur ali več  

 

 
Q6 - KOLIKO UR NA MESEC POVPREČNO PORABITE ZA OSTALE OBVEZNOSTI UČITELJA? 

(sestanki, interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, dodatni pouk, projekti...)  
 

 nič  
 do 10 ur  
 10- 20 ur  
 20 do 30 ur  
 30 ur ali več  

 

 
Q7 - ALI STE BILI V ZADNJIH 6 MESECIH ODSOTNI OD DELA ZARADI BOLEZNI?  
 

 Da  
 Ne  

 

 
IF (1) Q7 = [1]   
Q8 - ALI MENITE, DA JE BILA VSAJ ENA VAŠA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI POVEZANA S 

STRESOM?  
 

 Da  
 Ne  

 

 
Q9 - ALI STE NA DELOVNEM MESTU ZADOVOLJNI?  
 

 Popolnoma nezadovoljen/a  
 Včasih da, včasih ne  
 Zadovoljen/a  
 Popolnoma zadovoljen/a  

 

 
 

Q10 - ALI SE VAM VAŠE DELO ZDI STRESNO?  
 

 Popolnoma ne stresno  
 Niti stresno niti ne stresno  
 Stresno  
 Zelo stresno  
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Q11 - OZNAČITE KAR VELJA ZA VAS  
 

 NIKOLI OBČASNO VEDNO 

Opravljam nezanimivo delo.    

Če bi imel/a možnost bi zamenjal/a službo.    

Doma razmišljam o težavah na delovnem 

mestu.    

Z odporom se odpravim v službo.    

Po delovnem dnevu sem psihično utrujen/a.    

 
Q12 - KAKO DOŽIVLJATE SPODNJE DEJAVNIKE STRESA?  
 

 NE STRESNO NITI NE 

STRESNO 

NITI 

STRESNO 

STRESNO 

Prenatrpan urnik    

Odnosi z učenci    

Odnosi s sodelavci, vodstvom    

Odnosi s starši    

Negativen odnos učencev do dela    

Govorilne ure in roditeljski sestanki    

Premalo prostega časa    

Nemirni in neposlušni učenci    

Priprave učnih načrtov    

Slaba delovna klima    

 



 

 

Q13 - KATERE POSLEDICE STRESA OBČUTITE MED ŠOLSKIM LETOM?  
 

 NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

Glavobol     

Psihična utrujenost     

Fizična utrujenost     

Padec imunskega sistema     

Težave s prebavili     

Povišan krvni tlak     

Povišan holesterol     

Povečano kajenje     

Povečano uživanje kofeina     

Bolečine v hrbtu/križu     

 

 
Q18_2 - KAKO ŽELITE OMEJITI ŠKODLJIVE VPLIVE STRESA?  
 

 Z razvedrilom (kino, nakupovanje, ples,...)  
 Šport  
 Hobiji  
 Druženje z družino/prijatelji  
 Pomirjevala  
 Tehnike za sproščanje  

 

 
IF (2) Q18_2 = [6]   
Q14 - KATERO IZMED TEHNIK SPROŠČANJA UPORABLJATE?  
 

 NIKOLI OBČASNO VEDNO 

Joga    

Meditacija    

Sproščanje mišic    

Vizualizacija    
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Q15 - ALI MISLITE, DA BI POTREBOVALI PREMOR IZVEN DOLOČENIH POČITNIŠKIH DNI?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

IF (3) Q15 = [1] ( Da )    

Q16 - KOLIKOKRAT NA LETO BI POTREBOVALI PREMOR IZVEN DOLOČENIH POČITNIŠKIH 

DNI?  

 

 Enkrat  

 Dvakrat  

 Več kot dvakrat  

 

 

Q17 - SPOL  

 

 Moški  

 Ženski  

 

 

Q18 - STAROST  

 

 do 30 let  

 30-50 let  

 50 let ali več  

 

 


