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POVZETEK 

 

Trenutni položaj v zaposlovanju predstavlja vedno večje izzive. Nenehno spreminjajoče se 

delovno okolje in pogoji dela so povzročili velike spremembe pri posameznikih. Zahteve trga 

postajajo vedno večje, nenehen razvoj tehnologije ogroža delovna mesta, vse pogosteje se v 

organizacijah oblikuje vodstvena politika, ki teži k vedno večji storilnosti, tako da za čim 

nižje stroške dela zahteva čim učinkovitejše in motivirane zaposlene ter tudi hiter način 

življenja posameznikov, vsi ti dejavniki pa predstavljajo resna psihosocialna tveganja za 

pojav sodobnih bolezni: stres, izgorelost in mobing. Vse tri sodobne bolezni nastanejo zaradi 

stresnih okoliščin, do katerih pride med delovnim procesom ter v medosebnih odnosih in 

komunikaciji med zaposlenimi in imajo resne posledice za zdravje posameznika. Posledice so 

vidne na telesni in duševni ravni posameznika ter v medosebnih odnosih. Na delovnem mestu 

posamezniki občutijo utrujenost in preobremenjenost, poleg tega pa sodobne bolezni vplivajo 

na uspešnost in učinkovitost posameznika pri izvedbi delovnih nalog in zadolžitev. Namen 

magistrske naloge je bil raziskati pojav stresa, izgorelosti in mobinga na delovnem mestu. 

Raziskali smo prisotnost ter dejavnike tveganja za omenjene sodobne bolezni: stres, izgorelost 

in mobing na delovnem mestu. Poleg tega smo preverjali tudi ukrepe za spodbujanje 

duševnega zdravja na delovnem mestu ter metode ozaveščanja o morebitnem pojavu tveganj 

za sodobne bolezni na delovnem mestu.  

 

KLJUČNE BESEDE: sodobne bolezni, delovno mesto, stres, izgorelost, mobing. 

 

ABSTRACT 

 

Current situation in the labor market brings increasing challenges. Constantly changing work 

environment and working conditions, have resulted in major changes in life of the individuals. 

Market demands are becoming larger, continuous development of technology threatens work 

employment, frequent occurrence of managerial policy, which tends organizations to be more 

productive by providing lowest cost of labor and at the same time efficient and motivated 

employees, as well as a quick way of life, all these psychosocial factors pose a serious risk for 

the emergence of modern diseases: stress, burnout and mobbing. All three modern disease are 

caused by stressful situations that occur during the work process, in interpersonal 

relationships and communication among employees and have serious consequences on the 

health of the individuals. The consequences are visible on the physical and mental level and in 



personal relations among individuals. In the workplace, people often, facing modern diseases, 

feel fatigue and congestion, which affects the effectiveness and efficiency of the individuals 

in the execution of tasks and assignments. The purpose of the master's thesis was to 

investigate the phenomenon of stress, burnout and mobbing in the workplace. We investigated 

the presence and risk factors for these modern diseases: stress, burnout and mobbing in the 

workplace. In addition, we also examined measures to promote mental health in the 

workplace and the methods of raising awareness about the possible emergence of risks to 

modern diseases in the workplace. 

 

KEYWORDS: modern diseases, workplace, stress, burnout, mobbing. 
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1 UVOD 

 

V današnjem času predstavlja zaposlitev zelo pomemben vidik življenja posameznika, saj mu 

zagotavlja socialno varnost oz. vir preživetja. Nenehno spreminjajoče se delovno okolje in 

pogoji dela so povzročili velike spremembe v življenju posameznika. Zahteve trga 

zaposlovanja so posameznika prisilile v sprejemanje različnih oblik in pogojev zaposlitve, ki 

mu prinašajo tudi nezadovoljstvo in imajo negativen vpliv na njegovo življenje. Trenutna 

gospodarska kriza je položaj zaposlenih še poslabšala, predvsem je pripomogla k poslabšanju 

duševnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu. Organizacije namenijo vedno manj 

sredstev za varnost in duševno zdravje zaposlenih. Vedno slabši delovni pogoji, neustrezno 

načrtovanje in organizacija dela, pritiski ter prevelike zahteve in cilji vodstva organizacije so 

pripomogli k pojavu psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, katerih posledica so sodobne 

bolezni na delovnem mestu: stres, izgorelost in mobing. Vse tri sodobne bolezni so posledica 

stresnih okoliščin, do katerih pride med delovnim procesom ter v medosebnih odnosih in 

komunikaciji med zaposlenimi.  

 

Stres je sestavni del življenja posameznika in predstavlja njegov psihični in fizični odziv na 

stresne dražljaje iz okolja. Od vsakega posameznika je odvisno, kako bo sprejel stresne 

okoliščine, lahko jih zazna kot nekaj pozitivnega, koristnega oz. spodbudnega ali pa kot nekaj 

negativnega. Povečini se stres pojavi v delovnem okolju, kjer prihaja do nesoglasij oz. 

nestrinjanj med delodajalcem in zaposlenimi. Dolgotrajna izpostavljenost negativnim 

stresnim okoliščinam prinaša posledice tako za organizacijo kot posameznika. V organizaciji 

se poveča nezadovoljstvo zaposlenih, učinkovitost se zmanjšuje, več je absentizma in 

fluktuacije itd., pri posamezniku pa povzroči izčrpanost in zmanjšanje energije, ki vodi v 

izgorelost. Tu gre za neskladje med posameznikovo duševno in fizično naravo ter 

spoprijemanjem s psihičnimi in fizičnimi obremenitvami iz okolja. Potemtakem gre pri 

poklicni izgorelosti za neusklajenost med posameznikovimi zmožnostmi ter delovnimi pogoji 

in zahtevami organizacije. Stres na delovnem mestu pa vpliva tudi na pojav mobinga na 

delovnem mestu. Slednji je v zadnjih letih vedno pogostejši. Vedno več je govora o pojavu 

zlorabe moči na delovnem mestu, ki se odraža kot trpinčenje zaposlenih na vseh ravneh v 

organizaciji. V večini primerov je povzročiteljev dejanja mobinga več in so lahko tako 
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nadrejeni kot tudi sodelavci. Gre za nasilje, usmerjeno v točno določenega posameznika v 

želji, da slednjega izločijo iz organizacije. 

  

Vse obravnavane sodobne bolezni imajo resne posledice za zdravje posameznika. Posledice 

so vidne na telesni in duševni ravni, na ravni medosebnih odnosov in na delovnem mestu. 

Telesne posledice se kažejo kot glavobol, motnje spanja, vrtoglavice, utrujenost, napetost v 

mišicah itd. Za posameznike, ki se soočajo s temi sodobnimi boleznimi, je značilno nihanje v 

razpoloženju. Posameznik pogosto občuti potrtost, obup, tesnobo, razdražljivost, nizko 

samospoštovanje, precej pogost je pojav joka ter depresija. Posledice stresa, izgorelosti in 

mobinga so vidne tudi v medosebnih odnosih, kjer se pojavi nezaupanje v ostale ljudi, 

problemi v komunikaciji in tudi izogibanje oz. izolacija od drugih posameznikov. Na 

delovnem mestu pa so posledice vidne v utrujenosti in preobremenjenosti, predvsem pa v 

padcu posameznikove uspešnosti in učinkovitosti pri izvedbi delovnih nalog in zadolžitev. 

Posledice stresa, izgorelosti in mobinga morajo biti poznane tako posamezniku kot 

organizaciji, saj se na podlagi tega lahko oblikuje načrt spoprijemanja in preprečevanja pojava 

sodobnih bolezni. Ukrepi za spoprijemanje s sodobnimi boleznimi so lahko iniciativa 

posameznika samega ali organizacije. Posameznik lahko sam zmanjšuje prisotnost pojava 

sodobnih bolezni tako, da uvede samodisciplino in načrtovanje delovnih nalog. Pomembno je, 

da organizira delovni čas in delovne zadolžitve, dokonča zadane naloge, prerazporedi 

dolžnosti tudi na druge zaposlene, se navadi reči "ne" nepotrebnim nalogam, ki povečujejo 

delovno obremenjenost itd. Organizacija pa mora poskrbeti za prijetno in varno delovno 

okolje, ustrezne delovne pogoje, poskrbi naj za učinkovito načrtovanje dela, gradi naj na 

medsebojni komunikaciji in spodbuja sodelovanje med zaposlenimi, kar bo v organizaciji 

vzpostavilo pozitivno organizacijsko klimo in kulturo.  

 

Cilj magistrske naloge je opozoriti na problematiko psihosocialnih tveganj za pojav sodobnih 

bolezni ter jo predstaviti širši javnosti. Na obravnavano tematiko so bile narejene številne 

raziskave, zato lahko trdimo, da se trend ozaveščanja o psihosocialnih tveganjih na delovnem 

mestu povečuje, vendar te raziskave temeljijo predvsem na analiziranju duševnih bolezni v 

poklicih nudenja pomoči. Raziskava, ki jo bomo izvedli sami, pa bo splošnejša, saj bomo 

anketirali posameznike iz različnih poklicev, ki zasedajo različna mesta in položaje. Ravno 
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poklic in položaj na delovnem mestu sta dva dejavnika, za katera nas zanima, ali za zaposlene 

predstavljata tveganje za sodobne bolezni na delovnem mestu. 

 

V magistrski nalogi se bomo osredotočili na tri najpogostejše bolezni na delovnem mestu, to 

so stres, izgorelost in mobing. V poglavju Sodobne bolezni na delovnem mestu bomo 

podrobneje pregledali njihove značilnosti, vrste in pojavne oblike. Sodobne bolezni na 

delovnem mestu so zelo pomembne, saj je njihov vpliv na zdravje zaposlenih izrednega 

pomena. Bolezni na delovnem mestu vplivajo tako na duševno kot tudi na fizično zdravje 

posameznika. Psihosocialna tveganja predstavljajo najsodobnejši izziv za varnost in zdravje 

zaposlenih. 

 

Z magistrsko nalogo želimo tudi preveriti, kateri so najpogostejši vzroki za pojav stresa, 

izgorelosti ter mobinga, kakšno je mnenje posameznikov o sodobnih boleznih, s katerimi se 

bomo ukvarjali v nalogi, ter kako se z njimi soočajo različne organizacije. Namen raziskave je 

prispevati k raziskovanju pomembnih in vedno pogostejših težav in bolezni na področju dela, 

delovnega okolja in zdravja zaposlenih. 

 

2 SODOBNE BOLEZNI NA DELOVNEM MESTU 

 

Sodobni čas prinaša nove bolezni, ki implicirajo ''/…/ biomedicinsko, komunikacijsko in 

psiho-socialno neskladje, ki ga pogojuje pretirano materialno in razumsko usmerjen razvoj 

človeštva'' (Salaj et al. 2012, str. 71). Te bolezni so rezultat nenehno spreminjajočega se 

delovnega okolja in pogojev dela, ki so prinesli velike spremembe tudi v zasebno življenje 

posameznikov – različne bolezni, ki so posledica težkega in zahtevnega delovnega procesa. 

Te spremenjene okoliščine in način dela ter zahteve predstavljajo resna psihosocialna 

tveganja, ki so nemalokrat posledica slabega in/ali neustreznega načrtovanja in organizacije 

dela ter neustreznega načina vodenja. Najpogostejše bolezni, ki se pojavijo zaradi teh tveganj, 

pa so stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu. Dejavnike, ki vplivajo na stres, 

imenujemo stresorji. V posameznikovem telesu sprožijo stresne reakcije, na katere se 

posamezniki različno odzivajo, kar je odvisno od njihovih predstav in zaznavanja zunanjih 

okoliščin. Stresne okoliščine velikokrat vodijo najprej v preobremenjenost na delovnem 

mestu, kasneje pa tudi v domačem okolju, kar vpliva na pojav izgorelosti pri posamezniku. 
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Poleg delovnih vzrokov, ki izhajajo po večini iz neskladja med posameznikom in njegovim 

delom, je izgorelost lahko posledica zdravstvenega stanja posameznika, njegove osebnosti, 

družbenih okoliščin, zunanjih dejavnikov ter načina vodenja. Povzročitelje omenjenih bolezni 

pa je potrebno iskati tudi v neustrezni organizaciji in nejasnih zahtevah nadrejenih ter morali 

posameznika. Pomembno je, da tako posameznik kot organizacija podrobno poznata 

dejavnike tveganja za pojav bolezni na delovnem mestu, saj lahko le tako uporabita pravilne 

in ustrezne ukrepe za obvladovanje in preprečevanje negativnih posledic sodobnih bolezni na 

delovnem mestu, kar bomo podrobneje preučili v nadaljevanju magistrske naloge.  

 

2.1 Stres 

 

Najpogostejši povzročitelj stresa je nekdo ali nekaj zunaj človekovega organizma, zato stres 

nosi tako psihološke kot fiziološke posledice (Selič 1999). Gre za mobilizacijo telesnih virov 

kot odgovor na stresne dražljaje oz. stresorje. Stres predstavlja stanje posameznika, ki je 

posledica notranjih in zunanjih dejavnikov. Le-ti posamezniku otežujejo prilagajanje in od 

njega zahtevajo veliko truda za ohranitev ravnotežja med posameznikom samim in zunanjim 

okoljem (Tušak in Blatnik 2015). Pri opredelitvi stresa se prekrivajo trije različni pristopi: 

inženirski, fiziološki in psihološki. Pri inženirskem pristopu je stres opredeljen kot zunanje 

okoliščine, ki jih je mogoče razumeti kot škodljive oz. ogrožajoče značilnosti delovnega 

okolja. Fiziološki pristop stres opredeljuje kot skupek fizioloških učinkov, ki škodljivo 

vplivajo na zdravje posameznika. Stres je obravnavan kot spremenljivka, ki se spreminja 

glede na posameznikovo dojemanje stresnih okoliščin. Psihološki pristop pa stres predstavi 

kot dinamično interakcijo med posameznikom in njegovim delovnim okoljem in zajema 

psihosocialni in organizacijski koncept stresa. Do stresa pride bodisi zaradi neskladja pri 

interakciji posameznika z okoljem bodisi zaradi kognitivnih in čustvenih odzivov 

posameznika na stresne okoliščine (Cox et al. 2000). 

 

Stres nima enotne definicije, saj lahko nanj gledamo iz več zornih kotov, največkrat pa je 

opredeljen kot "neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnosti za 

obvladovanje zahtev na drugi strani. Razmerje med dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti 

za kljubovanje pritiskom odločilno vpliva na doživljanje stresa – škodljivega in prijaznega" 

(Looker in Gregson 1993, str. 31). "Operacionalno ga najlažje opredelimo kot doživetje 
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psihosocialne narave, ki ima za posledico psihično trpljenje in neprijetne za organizem 

ogrožajoče fiziološke procese. Tako opredeljen stres deluje na celotno biopsihosocialno 

naravo človeka" (Selič 1994, str. 31). Lahko pa ga opredelimo kot "fiziološki, psihološki in 

vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim 

dražljajem – stresorjem" (Dernovšek et al. 2006, str. 8). Ob pojavu stresorjev se 

posameznikovo telo odziva na učinke, ki jih preko različnih dražljajev zazna kot nevarnost. 

Ko se čutimo ogrožene, naše telo sproži stresne reakcije, ki so rezultat zapletenih 

medčloveških odnosov in interakcij (Ihan in Simonič Vidrih 2005). 

 

Stresor (dražljaj) je za posameznika vzrok ogroženosti, ki ga je potrebno učinkovito 

odpraviti, v nasprotnem primeru se lahko stresno stanje podaljšuje. Na krajši rok je sicer 

stresna reakcija pozitivna (saj je določena količina kratkotrajnega stresa koristna za 

posameznika in njegov organizem), dolgoročni stres pa pomeni veliko breme, saj izčrpava 

organizem, oslabi imunski sistem posameznika in negativno vpliva na njegovo psiho-fizično 

zdravje in počutje. Neravnovesje pa lahko privede do negativnih čustvenih stanj, ki se lahko 

odražajo kot čustvene težave
1
 ali bolezni

2
 (Ihan in Simonič Vidrih 2005). 

 

Človeško telo zaznava tako pozitivne kot negativne stresne okoliščine, zato ima stres tako 

pozitivne kot negativne učinke in posledice, pri čemer se pozitivnim učinkom ne nameni 

tolikšne pozornosti kot negativnim. Pomemben je način, kako se človeško telo odzove na 

stres. Stresne vplive delimo na psihične, ki povzročajo emocionalna stanja, in fizične, katerim 

botruje fizična aktivnost (Božič 2003). 

 

Posameznik ne doživlja stresnih okoliščin enako (in se številnih tudi ne zaveda), saj le-te niso 

povzročile tolikšne mere negativnega stresa, da bi se sprožili negativni učinki in bi prišlo do 

negativnih posledic (Bilban 2014). Pri stresu gre za vrsto bioloških pojavov, ki jih 

posameznik na zavedni ravni ne prepozna, drugače pa je na nezavedni ravni in pri živčnem 

sistemu. Dražljaji se sicer razlikujejo, vendar vsi povzročijo podobno biološko reakcijo. Če 

                                                           
1
 Npr. zaskrbljenost, strahovi, vznemirjenost, obsedenost itd. 

2
 Npr. motnje prehranjevanja, različne oblike odvisnosti (uživanje kofeina, alkohola, kajenje, droge 

itd.). 
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pride do istočasnega pojava vseh znakov
3
, ki trajajo daljše obdobje, je potrebno poiskati 

pomoč (Luban-Plozza in Pozzi 1994). 

 

Te spremembe so povod za številne bolezni, odzivi na stres pa vplivajo na slabo počutje, 

povzročajo bolečine in pogosto vodijo do zbolevanja, v najhujših primerih pa tudi v smrt 

(Teržan 2002). 

 

V splošnem poteka stresni odziv po sledečih fazah (po Bilban 2014, str. 15): 

1. Prva faza, imenovana tudi alarmna faza, kjer pride do dražljaja, ki pri posamezniku 

povzroči šok. 

2. Druga faza, kjer pride do mobilizacije, ko se posameznik spoprijema s stresorji. Gre za 

protišok stanje, kjer se posameznik pripravlja na obvladovanje stresnih okoliščin.  

3. Tretja faza predstavlja prizadevanje posameznikovega organizma, da se uspešno 

spoprime s stresorji in njihovim učinkom. Prizadevanja so lahko uspešna, v tem 

primeru se delovanje organizma povrne na normalno raven, v nasprotnem primeru pa 

pride do pojava izčrpanosti in drugih motenj delovanja organizma.  

 

V stresnih okoliščinah, ko se posameznik počuti ogroženega, pride do fiziološkega odziva, 

imenovanega "boj'' ali ''beg". Do reakcije pride, ko se pojavi negativen stres in ko možgani 

telesu pošljejo sporočilo, da gre za nevarne okoliščine. Reakcija posameznika opozori na 

nevarnost ter mu pomaga, da se zaščiti (Dernovšek et al. 2006), pri čemer pride na fiziološki 

ravni do sprostitve hormonov: adrenalina in kortizola, ki že v nekaj sekundah mišicam 

zagotovita hitrost, vzdržljivost in moč. Gre za normalen odziv na pritiske, ki na kratek rok ne 

škodujejo psiho-fizičnemu zdravju, vendar dolgoročna izpostavljenost takšnim stresorjem in 

okoliščinam povzroča negativen stres in s tem tudi negativne posledice za posameznikovo 

zdravje (Hafner in Ihan 2014). 

 

Negativen stres spremljajo predvsem čustveni in psihični pritiski oziroma šoki, ki so lahko 

posledica tako kratkotrajnega kot dolgotrajnega stresa. Največkrat vodijo do različnih obolenj, 

                                                           
3
 Tu gre za simptome stresa, ki se pojavljajo na čustveni (anksioznost, apatija, razdražljivost itd.), 

vedenjski (pretiravanje, izogibanje, težave z urejenostjo in zakonom) in telesni (izčrpanost, nespečnost 

itd.) ravni posameznika. 
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saj imajo osebe, ki so izpostavljene negativnemu stresu, porušen imunski sistem in endokrino 

ravnotežje, moteno telesno presnovo, bolečine v prsnem košu in želodčne težave. Zaradi 

stresa se zmanjša tudi možnost obnavljanja limfocitov, kar povzroči telesno neodpornost in 

ostala obolenja. Negativen vpliv stresa se kaže tudi na radikalih, ki se v stresnih situacijah 

sproščajo v krvi ter vodijo do poškodb celic (Looker in Gregson 1993). Poleg tega med 

odzive na negativen stres štejemo tudi povišan krvni tlak, povečano tveganje srčnega infarkta, 

pojav hormonskih motenj, povečanje astmatičnih napadov, pojav in poslabšanje kroničnih 

kožnih bolezni ter motnje sečnega mehurja (Teržan 2002). 

 

Na drugi strani pa se pozitivni stres kaže preko fizičnih vplivov, ki so "vsaka aktivnost, ki 

povzroči adaptacijske spremembe kardiorespiratornega sistema in mišičevja" (Božič 2003, str. 

20). Pri kopičenju pozitivnega stresa si posameznik lahko pomaga tudi s fizično aktivnostjo 

(tek, hoja, plavanje itd.), saj ta vodi do telesu prijaznega oz. pozitivnega stresa, ki motivira 

posameznika, mu da zagon za spoprijemanje s težavami, zmanjšuje stres ter veča njegovo 

delovno produktivnost. Posameznik, ki je fizično aktiven, je bolj vitalen, nima motenj spanja, 

se boljše počuti, pozitivno razmišlja ter se lažje spoprijema z vsakodnevnim stresom in ga 

tudi lažje premaguje. Ob telesni aktivnosti, vadbi se v posameznikovem telesu sproščata 

hormona endorfin in katekolamin, ki vplivata na zmanjšanje stresne občutljivosti za strah in 

bolečino, zato posameznik lažje prenaša stres (Mrak 2009). Telesna aktivnost pomaga 

posamezniku, da pozabi na stresne dražljaje v okolju in se osredotoči na izvedbo telesne 

aktivnosti oz. na gibanje telesa. Gibanje in telesna aktivnost preusmerita posameznikovo 

razmišljanje in osredotočenost na točno določeno nalogo oz. aktivnost, kar posledično tvori 

energijo in optimizem, ki posamezniku pomagata, da ostane miren in osredotočen na tisto, kar 

počne. Redna vadba izboljša razpoloženje posameznika in poveča njegovo samozavest, 

predvsem pa olajša stopnjo stresa ter da posamezniku občutek, da ima nadzor nad lastnim 

življenjem (Mayoclinic.org 2016).  

 

Osebe, ki doživljajo pozitiven stres, občutijo (po Looker in Gregson 1993, str. 70): 

 Evforičnost, zanesenost, vznemirjenost, visoka motiviranost 

 Razumevanje, pripravljenost priskočiti na pomoč, družabnost, prijaznost, ljubeznivost, 

občutek zadovoljstva in sreče 

 Umirjenost, uravnovešenost, samozavest 
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 Ustvarjalnost, učinkovitost, uspešnost 

 Sposobnost jasnega in racionalnega mišljenja, odločnost 

 Marljivost, živahnost, tvornost, vedrost, nasmejanost.  

 

Pozitivni in negativni stres lahko opredelimo tudi kot evstres in distres. Do evstresa pride, ko 

ima stresna okoliščina na posameznika pozitivne učinke in deluje motivirajoče in pozitivno na 

telesno in duševno stanje ter počutje. Distres pa akumulira negativne učinke in se odraža kot 

napetost in napor ob nezadovoljivo rešeni težavi (Bilban 2014).  

 

Poleg pozitivnega in negativnega stresa pa poznamo še nevtralne učinke (Selič 1999), ki se 

pojavijo, ko stresor nima nikakršnega vpliva na posameznika.  

 

Stres lahko razvrstimo na podlagi objektivnih dejavnikov, ki delujejo na posameznika in 

povzročajo stresne reakcije (po Bilban 2007, str. 31): 

 Fizični stres. Gre za stres, katerega povzročitelj so energetske spremembe človeškega 

okolja. S tem mislimo na hitro in nepričakovano delovanje mehaničnih oziroma 

fizičnih dejavnikov. Primer teh so hrup, spremembe v telesni temperaturi, udarci itd. 

 Biološki in fiziološki stres. Povzročajo ga biološki in fiziološki dregljaji oz. dejavniki. 

Ti dražljaji so poškodbe, motnje bioloških ritmov, izguba telesnih tekočin, motnje 

metaboličnega ravnovesja, stradanje, povzročitelji infekcij, zastrupitev itd. 

 Psihološki stres. Glavni povzročitelj psihološkega stresa so okoliščine, ki izhajajo iz 

nepričakovanega življenjskega dogodka, konfliktov, nevarnih položajev, občutkov 

ogroženosti ter vrste drugih  pojavov, ki v človeku vzbujajo neprijetno stanje, strah.  

 Socialni stres. Za to vrsto stresa so krivi povečini dejavniki socialnega izvora. 

Posledice ne občuti le posameznik, ampak določeno socialno okolje oziroma celotna 

družba. Gre za družbene spremembe, ki posegajo v osebne ter tudi kolektivne pravice, 

moralo ter socialno varnost. V veliko primerih je za socialni stres kriv niz dejavnikov, 

in sicer ga povzročajo tako zunanji dražljaji kot tudi osebne lastnosti posameznika. 

Primeri socialnega stresa so spori, konflikti med osebami, nemiri, upori, socialne krize 

itd. 
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Stres je povezan s priložnostmi in grožnjami, ki jih posamezniki zaznavajo kot pomembne in 

kot okoliščine, s katerimi se bodo težko spoprijeli. Ločimo različne vidike stresa, med katere 

štejemo (po George in Jones 2002, str. 245 in 247): 

 Priložnosti in/ali grožnje. Posameznik lahko doživi stres tako zaradi priložnosti kot 

zaradi groženj. Na priložnost je potrebno gledati kot na nekaj pozitivnega, kar prinaša 

osebi zadovoljstvo in korist, medtem ko grožnja osebi ne prinese koristi, temveč 

škodo. Kot primer lahko navedemo odpuščanja, ki zaposlenim prinesejo stres, 

povezan z grožnjami, saj se bojijo za svojo finančno prihodnost. 

 Pomembnost grožnje in/ali priložnosti. Slednje imajo potencial, da vplivajo na dobro 

počutje osebe oziroma na obseg sreče, uspešnosti in zdravja osebe. Osebe se 

vsakodnevno srečujejo s priložnostmi in grožnjami, a le tiste najpomembnejše se bodo 

razvile v stres. Na primer za veliko ljudi, ki obtičijo v cestnem zastoju, situacija 

predstavlja grožnjo, vendar je ta tako nepomembna, da se ne razvije v stresno 

situacijo.   

 Negotovost grožnje in/ali priložnosti. Oseba, ki se sooča s pomembno priložnostjo oz. 

grožnjo, ni prepričana, ali se z njima lahko uspešno spoprime. Ko so ljudje prepričani, 

da se lahko uspešno soočijo s priložnostmi in grožnjami, jim te ne predstavljajo stresa. 

Kot primer lahko vzamemo zdravnika kirurga, ki mora opraviti operacijo kolena, kar 

je že velikokrat opravil brez zapletov. To za kirurga ne predstavlja stresne situacije. 

 Dojemanje priložnosti in/ali groženj. Ali bo prišlo do stresa, je odvisno od tega, kako 

posameznik dojema potencialne priložnosti in grožnje ter kako dojema zmožnost 

spoprijemanja z njimi. Tako lahko npr. napredovanje ena oseba vidi kot priložnost za 

učenje in karierno napredovanje, druga pa kot grožnjo, saj se boji poraza.  

 

Newhouse (2000) razdeli stres na eksogeni in endogeni, pri čemer prvi deluje od zunaj, drugi 

pa od znotraj. Eksogeni stres povzročajo zunanji dejavniki, ki jih mora posameznik sprejeti, 

predvsem pa je pomembno, da v največji meri omeji nevšečnosti, ki jih povzroča eksogeni 

stres. Te nevšečnosti se kažejo v simptomih, ki jih povzročajo posamezniku stresne 

okoliščine. Endogeni stres pa povzročijo stresne okoliščine, ki jih posameznik ustvari sam in 

se jim z lahkoto izogne. 
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2.1.1 Stres na delovnem mestu 

 

Sodobni čas je vedno bolj zaznamovan s težko obvladljivimi okoliščinami doma in na 

delovnem mestu. Ker posamezniki preživijo veliko časa prav na delovnem mestu in ker 

dogajanje v delovnem okolju močno vpliva na njihovo psihično (pa tudi fizično) počutje, se 

bomo v pričujočem podpoglavju osredotočili na stres na delovnem mestu. Prav zaradi 

slednjega je urejeno delovno okolje zelo pomembno za uspešnost in učinkovitost 

posameznika pri delu, kar pa je pogoj za zadovoljstvo zaposlenih.  

 

Tehnološki razvoj je privedel do hitrega razvoja in sprememb na področju gospodarstva, 

predvsem pa do sprememb, povezanih z delovnimi mesti in zahtevami v delovnem procesu. 

Te spremembe od posameznika zahtevajo nenehno prilagajanje (Golob et al. 2015). Zaradi 

slednjega je Powell (1999) mnenja, da služba vse bolj postaja sinonim za stres. Sodobna in 

hitro razvijajoča se ter spreminjajoča se informacijska tehnologija, naraščajoča tekmovalnost 

med posamezniki, predvsem pa zmanjšanje potreb po delovni sili so pripomogli k 

zmanjševanju občutka socialne varnosti med zaposlenimi. Nove razmere na trgu delovne sile 

silijo zaposlene, da za nižje plačilo delajo vedno več in dlje, saj lahko le tako obdržijo 

zaposlitev. Take okoliščine pomenijo stresorje za posameznika in vplivajo na njihovo psiho-

fizično zdravje, hkrati pa tudi na celotno organizacijo. Zaposleni, ki se soočajo s stresom na 

delovnem mestu, so manj produktivni in motivirani, kar vpliva tudi na uspešnost in 

konkurenčnost organizacije (Pastirk 2010). 

 

Poleg tega stres na delovnem mestu povzroča "neskladje med nami in delom, nasprotujočimi 

zahtevami med vlogami na delovnem mestu in zunaj njega ter neustrezno stopnjo nadzora nad 

delom in življenjem" (Ivanko in Stare 2007, str. 236).  

 

Delovni stres je emocionalno stanje, ki nastane zaradi razlik med zahtevami in sposobnostmi 

posameznikovega prenašanja stresnih okoliščin. Le-te lahko postanejo negativna izkušnja, ki 

jo posameznik zazna kot neprijetno stanje anksioznosti, napetosti, depresije itd. Ob tem pa 

velja predpostavka, da ujemanje med zahtevami okolja in lastnostmi posameznika neposredno 

vpliva na raven zadovoljstva in uspešnost pri delu (Bilban 2014). 
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Patogene odzive na stres je mogoče zaznati preko emocionalnih, fizioloških in kognitivnih 

odzivov ter sprememb v vedenju posameznika. Emocionalne spremembe v posameznikovem 

vedenju pa je moč zaznati kot anksiozne motnje, ki se kažejo kot nenehna žalost, tesnoba, 

nemir, razdražljivost, apatija, zmanjšanje volje za sodelovanje z drugimi, občutek 

manjvrednosti, upad samozaupanja in občutka varnosti, občutek preobremenjenosti, 

zmanjšanje koncentracije itd. Na fiziološke odzive pa vplivajo živčni sistem, sistem 

endokrinih žlez ter imunološki sistem, ki so pokazatelj telesnega odziva posameznika na 

stresne okoliščine. Gre za odzive, povezane s srčno-žilnim sistemom, prebavili, dihali in 

reprodukcijskim sistemom. Pri kognitivnih odzivih gre za motnje, ki so povezane s 

spominom, koncentracijo, opažanjem, kreativnostjo itd., kar vodi v težave, povezane z 

odločanjem, zmanjšane sposobnosti učenja itd. (Bilban 2014). 

 

Simptome stresa na delovnem mestu lahko analiziramo iz individualnega in organizacijskega 

vidika. Tisti, ki so povezani z organizacijo, zajemajo organizacijske značilnosti, zahteve na 

delovnem mestu ter značilnosti vlog, ki jih imajo zaposleni. Obremenitve, ki nastanejo med 

delovnim procesom, so posledica različnih vzrokov, ki so lahko fiziološki, psihološki ter 

ekološki. Obremenitve pa lahko povzroči tudi sam način dela ter psihosocialne zahteve. 

Fiziološke obremenitve se vidijo v položaju telesa, ki ga ima zaposleni na delovnem mestu, 

telesni dejavnosti, toplotnih obremenitvah in težavnosti fizičnega dela oziroma fizične 

obremenitve mišičnega dela. K psihološkim obremenitvam štejemo emocionalne, 

intelektualne, psihomotorne in psihosenzorne obremenitve. Med fiziološke obremenitve pa 

lahko uvrstimo svetlobo, vročino, hrup ter ostalo, kar zaposlenemu povzroča stres v delovnem 

okolju (prav tam). 

 

Zaradi negativnih posledic stresa si številne organizacije prizadevajo zmanjšati učinke stresa 

na posameznike. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je stres na delovnem mestu 

opredelila kot pojav, ko zahteve delovnega mesta presegajo sposobnosti, ki jih mora zaposleni 

izpolniti oziroma obvladovati (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 2002). 
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2.2 Izgorelost na delovnem mestu 

 

Oseba, ki je dalj časa pod stresnimi okoliščinami, lahko trpi za izgorelostjo, ki pomeni 

oziroma opisuje stanje izjemnega stresa skozi daljše obdobje (McMahon 2010). Izgorelost 

(ang. burnout) je stanje občutne fizične, psihične in/ali čustvene izčrpanosti, ki se običajno 

izraža z več različnimi simptomi, ki se razlikujejo med posamezniki ter se odražajo v različnih 

oblikah (boleznih) (Schmiedel 2011). 

 

Izgorelost lahko opredelimo kot izkušnjo emocionalne izčrpanosti, ki je prisotna v daljšem 

obdobju, zaznati pa jo je mogoče v zmanjšanem interesu za delo ter za druge aktivnosti, kot 

so družina, prijatelji, hobiji, šport itd. (Hribar v Božič 2012). 

 

Do izgorevanja lahko prihaja postopoma ali v valovih. Za nadzor bolnikovega aktualnega 

stanja in obsega izgorelosti je potrebno proces pojava izgorelosti razdeliti na različne faze. V 

tem kontekstu se je v tridesetih letih prejšnjega stoletja uveljavil tristopenjski model Hansa 

Selyeja, zasnovan kot različne stopnje odražanja simptomov, ki jih doživlja posameznik. Ob 

tem je ključno poudariti, da posamezniki ne razvijejo vseh simptomov, poleg tega pa se pri 

nekaterih posameznikih ti simptomi pojavijo prej kot pri drugih. Tristopenjski model zajema 

naslednje faze (po Schmiedel 2011, str. 21–28): 

 Prva stopnja izgorevanja je faza aktivacije, zanjo so značilni spreminjajoči se odzivi
4
, 

ki pomagajo telesu, da sprosti del energije, ki se je ustvarila zaradi napetosti kot 

posledice stresa. Težava nastane, ko se posameznik ne more umiriti in je konstantno 

napet, z občutkom preobremenjenosti in tesnobe. Pomembno je, da posameznik po 

aktivni fazi malo miruje, da si telo odpočije in regenerira. Ključno je, da pride do 

izmenjave faze aktivnosti s fazo pasivnosti oziroma stresa in regeneracije.  

 Druga stopnja izgorevanja je faza odpora. Raven stresnih hormonov
5
 je nenehno 

povišana. Stalna napetost lahko privede do različnih simptomov
6
. Vsak posameznik si 

želi z zastavljenimi cilji in zadovoljitvijo lastnih želja doseči osebni uspeh, vendar 

                                                           
4
 Npr. razbijanje srca, potenje, tresenje, nenehno gibanje, nemir, živčnost, pretirana zgovornost, 

grizenje nohtov, škripanje z zobmi itd. 
5
 Adrenalin, noradrenalin in kortizol. 

6
 Npr. povišanje krvnega pritiska in sladkorja, vrtoglavice, agresivnost, odpor do dejavnosti, motnje 

spanja in spolnosti itd. 
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včasih pri tem ni uspešen, zato nenehni poskusi vodijo v izčrpanost. V tej fazi je še 

mogoče doseči regeneracijo oziroma fazo počitka, vendar nekoliko težje.  

 Tretja stopnja izgorevanja je faza izčrpanosti. Raven stresnih hormonov je stalno 

povišana, okrepita se tako telesni kot duševni občutek izčrpanosti. V tej fazi se ljudje 

dejansko počutijo bolni. Izčrpanost je v tem primeru skoraj popolna in vodi v 

depresivni obup, v najslabšem primeru pa v samomorilnost. Posameznik na tej točki 

resnično izgori ter zapade v resignacijo. 

 

Proces izgorelosti delimo na tri stopnje, ki potekajo od "običajne" utrujenosti oziroma 

izgorelosti do adrenalne izgorelosti. Pri tem so upoštevani telesni, psihični in vedenjski 

odzivi. Prvi dve stopnji procesa izgorevanja imenujemo "izgorelost", tretjo stopnjo pa 

"sindrom adrenalne izgorelosti" (SAI) oziroma "adrenalna izgorelost". "Adrenalna izgorelost 

je kompleksnejša od kroničnega stresa na delovnem mestu ali od občutka frustriranosti. 

Zajema tako interpersonalne kot intrapersonalne vidike. Gre za stanje, ki je pravzaprav 

nasprotno subjektivnemu psihičnemu blagostanju in je zaznavno na vseh področjih 

človekovega bivanja in delovanja" (Pšeničny 2006, str. 20). 

 

Na stopnji izčrpanosti prihaja do občutka kronične utrujenosti, ob čemer se zmanjšata  

odpornost in prožnost. Na tej točki številni posamezniki zanikajo slabo počutje in prezrejo 

znake kronične utrujenosti in nadaljujejo z aktivacijo novih osebnostnih virov. V tem primeru 

govorimo o stanju skrajne storilnosti oz. deloholizma. To stopnjo izčrpanosti lahko 

posameznik doživlja tudi 20 let, preden napreduje na naslednjo raven. V drugi fazi 

izgorevanja se sooča z občutkom ujetosti v tak način življenja, dela in odnosov z drugimi, ki 

jih doživlja kot težko obvladljive in moteče. Občutek ujetosti spremljata tudi krivda in slaba 

samopodoba, pri čemer pride do izčrpanosti. Na takšne okoliščine se oseba pogosto odzove na 

način, da menja življenjsko in delovno okolje, kar pa je le kratkoročna rešitev. Tretja stopnja 

opredeljuje stanje pred adrenalnim zlomom, ko so vsi znaki izgorelosti v polnem zagonu. 

"Adrenalni zlom, skoraj popolna izguba energije, velik psihofizičen in nevrološki zlom 

(disfunkcija HHA osi), se zelo pogosto manifestira kot psihična motnja, ponavadi v obliki 

hudih depresivnih in/ali anksioznih simptomov, lahko pa tudi v obliki somatskih znakov" 

(Pšeničny 2006, str. 22). Posameznik poskuša ohraniti stanje aktivnosti, vendar mu 

prilagajanje na spremembe povzroča težave. Sem je vključeno tudi stanje, ki zajema dogodke 
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po adrenalnem zlomu. Gre za posameznikovo preobrazbo na področju osebnosti, vrednotenja, 

mišljenja itd. Zadnji korak v adrenalni fazi je preoblikovanje osebnosti. Posameznik spremeni 

odnos do okolja, v katerem živi, in odnos do ostalih ter na novo definira odnos do dela. 

 

Izgorelost lahko prepoznamo po več znakih, najpogosteje pa se pojavlja kot občutek 

preobremenjenosti na delu, odpor do dela ter zmanjšanje interesa za druge prostočasne 

dejavnosti. Znaki izgorelosti so (po Hribar v Božič 2012, str. 13): 

 Telesni znaki: posameznik, ki se spopada z izgorelostjo, se nenehno počuti utrujen, 

spremeni se njegov apetit, običajno se poslabša in podaljša spanec, zmanjša se tudi 

odpornost na različne bolezni, mogoč je pojav srčnih težav in motenj prekrvavitve.   

 Psihični znaki: posameznik postane preobčutljiv, spremlja ga občutek osamljenosti, 

praznine, počuti se nemočnega, neuspešnega, zgaranega, pogosto zapade v pesimizem, 

je razdražljiv in potrt.  

 Vedenjski znaki: posameznik se izogiba druženju, odgovornostim in delu, kjer je tudi 

manj učinkovit, postane lahko odrezav in prepirljiv ter zapade v slabe navade (npr. 

kajenje, alkohol itd.).  

 

2.3 Mobing 

 

Beseda mobing izhaja iz glagola to mob, ki pomeni napasti nekoga (Mlinarič, 2007), zato 

lahko mobing opredelimo kot sovražno in neetično komunikacijo na delovnem mestu, ki 

nastane zaradi konfliktov med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi. Motena in 

sovražna komunikacija je največkrat sistematično usmerjena proti enemu posamezniku. 

Napadena oseba je v podrejenem položaju in je dlje časa izpostavljena napadom ene ali več 

oseb, z namenom, da se jo izrine iz delovnega okolja. Sovražna dejanja zoper posameznika 

potekajo pogosto, skoraj vsak dan in v daljšem obdobju (vsaj šest mesecev) ter tej osebi 

povzročijo psihično, psihosomatsko in socialno bedo (Leyman 1990).  

 

Definicija mobinga variira med državami, v Sloveniji je mobingu največjo pozornost 

namenila iniciativna skupina za preprečevanje mobinga, ki je organizirana v sklopu klinike za 

medicino dela.  
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Mobing/trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično in dolgotrajno 

graje vredno ali očitno negativno, nehumano, neetično, žaljivo verbalno ali neverbalno dejanje 

ene ali več oseb na delovnem mestu ali v zvezi z delom, na vseh hierarhičnih ravneh in v vseh 

smereh. Usmerjeno je proti drugi osebi ali več osebam in povzroča socialno izključevanje ali 

ogroža psihično, fizično ali socialno zdravje in varnost ter ga žrtve razumejo kot zatiranje, 

poniževanje, ogrožanje ali žaljenje dostojanstva pri delu. Posamični primeri negativnega vedenja, 

kot ga opisuje definicija, lahko prav tako pomenijo napad na dostojanstvo na delovnem mestu, 

vendar jih kot enkratne incidente ne moremo šteti med trpinčenje na delovnem mestu (Delovno 

gradivo iniciativne skupine za preprečevanje mobinga v Brečko 2010, str. 21). 

 

Do trpinčenja na delovnem mestu oziroma mobinga pride, ko posameznik ali skupina 

posameznikov (sodelavcev) začne izkoriščati svoj položaj oz. moč nad drugimi. Od vsakega 

posameznika je odvisno, ali se bo na ustrezen način obranil ali onemogočil zlorabo moči ali 

bo pasivno dopustil, da se zloraba razvije v trpinčenje (Povše Pesrl et al. 2010). 

 

Pri posameznikih, ki so žrtve ali opazovalci nenehnega trpinčenja na delovnem mestu, obstaja 

večja verjetnost, da bodo dali odpoved delodajalcu, bolj pa so tudi nagnjeni k pogostejšemu 

menjavanju službe kot tisti, katerih delovno okolje je prijazno in prijetno. Večina žrtev se 

sprijazni z mučiteljevim vedenjem in zato ostajajo v nezadovoljujočih in obstoječih službah, 

saj si zaradi finančnih razlogov ne upajo dati odpovedi (Sutton 2011).  

 

Mobing lahko poteka po horizontalni ali vertikalni ravni. Horizontalni mobing se odvija med 

zaposlenimi, ki so na enaki hierarhični ravni oz. na istem delovnem položaju. Vertikalni pa se 

odvija med zaposlenimi na različnih delovnih položajih, pri čemer so tri najpogostejše oblike: 

nadrejeni izvaja mobing nad podrejenim, nadrejeni izvaja mobing najprej nad enim 

sodelavcem, nato drugim itd. v želji, da uniči celotno skupino (bossing), tretja oblika pa je 

mobing, ki ga izvajajo podrejeni na vodjo (Bilban 2008). 

 

Poleg smeri izvajanja mobinga pa poznamo še štiri oblike mobinga (po Mlinarič 2007): 

1. Bullyng je opredeljen kot prostaški mobing, v nekaterih primerih povezan tudi s 

fizičnim nasiljem, ki se odvija od vrha navzdol oz. od lastnika ali najvišjega 

nadrejenega do zaposlenega. V nekaterih angleško govorečih državah bullyng 

predstavlja splošni pojem za mobing. 
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2. Bossing je mobing s strani nadrejenega, v manj brutalni obliki, kar pa ne pomeni, da je 

manj intenziven. Žrtev bossinga težko pobegne nasilju na delovnem mestu, saj se je 

izredno težko boriti proti nadrejenemu.  

3. Mobbing opredeljuje tudi psihični teror med sodelavci, ki so po hierarhični ravni 

enaki. Skupina zaposlenih oz. sodelavcev se zbere in mobira posameznika iz različnih 

razlogov, lahko zaradi posebnosti oz. drugačnosti, njegove nadpovprečne sposobnosti 

ali pa izrednega občutka za pravičnost in poštenost. 

4. Staffing je oblika mobinga podrejenih nad nadrejenimi, pogosto prisotna v javnih 

institucijah in tudi podjetjih, kjer se delavci želijo znebiti strogega nadrejenega oz. 

vodje. Novi nadrejeni, ki nasledi prejšnjega vodjo, občuti mobing s strani podrejenih v 

obliki prikrivanja pomembnih informacij, potrebnih za uspešno delo, ter ignoriranja 

njegovih navodil.  

 

Zgoraj omenjenim oblikam mobinga lahko dodamo še tri (po Brečko 2010, str. 50–52):   

 Zunanji mobing, ki zajema trpinčenje, psihično nasilje na delovnem mestu v določeni 

organizaciji, kjer napadalec prihaja od zunaj oz. izven organizacije. Do te vrste 

mobinga pride največkrat pri poslovanju s partnerji, dobavitelji in strankami, s 

katerimi imajo organizacije pogoste stike.  

 E-mobing ali digitalni mobing se odvija v e-družbi. Digitalna pismenost omogoča 

nekaterim posameznikom podreditev druge osebe na podlagi poznavanja in 

upravljanja tehnologije. Tu gre za pošiljanje datotek z virusom, vdiranje v sistem, 

kopiranje datotek, spreminjanje vstopnih šifer brez predhodnega obvestila itd. 

 Lažni mobing, ki pomeni manipulacijo in zlorabo oz. lažni alarm. Deklarirana žrtev 

napade svojega "napadalca" tako, da širi lažna obvestila, da se nad nekim 

posameznikom izvaja trpinčenje na delovnem mestu. 

 

Brečko (2010) navaja 45 tipičnih oblik vedenja, ki so značilne za psihološko nasilje, ob tem 

pa izhaja iz začetnih ugotovitev Heinza Leymanna iz leta 1993, katerim dodaja ugotovitve 

lastnih raziskav. Tipične oblike vedenja so razvrščene v pet skupin, ki jih prikazujemo v 

spodnji tabeli (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1: Tipične oblike vedenja, značilne za psihološko nasilje 

SKUPINA VEDENJE 

1. Napadi na 

izražanje oz. 

komuniciranje 

1. omejevanje možnosti komuniciranja z 

nadrejenim 

2. omejevanje možnosti komuniciranja s sodelavci 

3. prekinjanje govora, jemanje besede 

4. kričanje oz. zmerjanje 

5. nenehno kritiziranje dela 

6. kritiziranje osebnega življenja 

7. nadlegovanje po telefonu, e-pošti 

8. verbalne grožnje in pritiski 

9. pisne grožnje 

10. izmikanje neposrednim stikom, odklonilne 

geste in pogledi 

11. dajanje nejasnih pripomb 

  
2. Ogrožanje 

osebnih socialnih 

stikov 

12. z žrtvijo se nihče več noče pogovarjati 

13. ignoriranje, ko žrtev sama koga nagovori 

14. premestitev v delovni prostor stran od 

sodelavcev 

15. sodelavci imajo prepovedano pogovarjanje z 

žrtvijo 

16. splošna ignoranca zaposlenih v podjetju 

  
3. Ogrožanje ter 

napadi na osebni 

ugled 

17. obrekovanje za hrbtom 

18. širjenje govoric 

19. poskusi smešenja žrtve 

20. izražanje domnev, da je žrtev psihični bolnik 

21. poskusi prisile v psihiatrični pregled 

22. norčevanje iz telesnih hib 

23. oponašanje vedenja z namenom, da bi žrtev 

osmešili 
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24. napad na politično oz. versko prepričanje žrtve 

25. norčevanje iz zasebnega življenja 

26. norčevanje iz narodnosti 

27. siljenje k opravljanju nalog, ki negativno 

vplivajo na samozavest  

28. delovne napore se ocenjuje napačno oz. 

žaljivo 

29. dvom v poslovne odločitve žrtve 

30. žrtev je pogosto deležna kletvic in primitivnih 

izrazov 

31. poskus spolnega zbliževanja in spolnih 

ponudb 

  
4. Napadi na 

kakovost dela 

32. žrtev ne dobiva več delovnih nalog 

33. odvzete so ji delovne naloge 

34. dodeljevanje nesmiselnih nalog, 

35. dodeljevanje preprostih nalog 

36. dodeljevanje novih nalog pogosteje kot 

sodelavcem 

37. dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo 

38. dodeljevanje prezahtevnih nalog z namenom 

diskreditacije 

  
5. Napadi na 

zdravje 

39. dodeljevanje zdravju škodljivih nalog 

40. grožnje s fizičnim nasiljem 

41. fizično nasilje za discipliniranje žrtve 

42. fizično zlorabljanje 

43. povzročanje škode in stroškov žrtvi 

44. povzročanje psihične škode v službi in doma  

45. spolni napadi 

Vir: Česen et al. (2010, 8–9) 
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V tabeli je opredeljenih 45 tipičnih oblik vedenja, ki so značilne za mobing. Ta vedenja so 

predstavljena kot pet skupin napadov na zaposlenega na delovnem mestu: napadi na izražanje 

oz. komunikacijo na delovnem mestu, ogrožanje osebnih socialnih stikov, ogrožanje ter 

napadi na osebni ugled, napadi na kakovost dela in zdravje zaposlenih. Seznam tipičnih oblik 

vedenja nasilja na delovnem mestu je zelo pomemben, saj zaposlene opozori na mobing, 

hkrati pa tudi omogoča lažje prepoznavanje slednjega. Med zgoraj opredeljenimi 45 oblikami 

se nahajajo tudi takšne, ki so v nekaterih organizacijah nekaj vsakdanjega in jih zaposlenih ne 

smatrajo za dejanje mobinga. Večina posameznikov si mobing razlaga kot fizično nasilje nad 

določenim posameznikom, zgornja tabela pa dokazuje, da obstajajo tudi bolj prefinjene oblike 

nasilja, ki ne vključujejo fizičnega nasilja, ampak verbalno, ki pa je prav tako ali celo še bolj 

nevarno za duševno zdravje posameznika. 

 

V tem poglavju smo podrobneje analizirali tri sodobne bolezni, s katerimi se sooča 

posameznik na delovnem mestu: stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu. Stres 

predstavlja enega največjih izzivov za organizacijo, posameznika in družbo. V večini 

primerov gre za neskladje med posameznikovim dojemanjem zahtev in njegovo sposobnostjo 

obvladovanja le-teh. Pozornost smo namenili predvsem stresu, ki je posledica sprememb v 

delovnem okolju, kjer posameznik preživi velik del časa. Stresno delo in naloge povzročajo 

izgorelost, ki jo posameznik občuti kot izčrpanost, ki traja daljše obdobje. Izgorelost se 

razvija po stopnjah in jo posameznik zazna na vedenjski, telesni in psihični ravni. Na 

izgorelost na delovnem mestu vpliva tudi mobing, ki predstavlja neetično ravnanje 

zaposlenega ali skupine zaposlenih proti posamezniku in ogroža njegovo fizično, psihično in 

socialno varnost. Mobing je mogoče prepoznati preko širokega nabora tipičnih oblik, 

razvrščenih v pet skupin: napadi na komuniciranje, ogrožanje medosebnih stikov, ogrožanje 

osebnega ugleda, napadi na kakovost dela in na zdravje posameznika. 

 

Kot lahko vidimo, so vse tri bolezni sodobnega časa medsebojno prepletene. Stres in mobing 

sta glavna povzročitelja izčrpanosti pri posamezniku ter kasnejše izgorelosti, ki ima zelo 

velike in nevarne posledice za zdravje posameznika. Podroben pregled vseh treh bolezni nam 

omogoča razumevanje in poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na nastanek teh bolezni. Te 

dejavnike bomo analizirali v sledečem poglavju, poleg tega pa bomo preučili tudi posledice in 

primerne načine reševanja in preprečevanja psihosocialnih tveganj za omenjene bolezni na 
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delovnem mestu. Duševno zdravje zaposlenih, ki temelji na dobrem počutju in učinkovitem 

delovanju, je zelo pomembno, saj ima pozitivne posledice za vse vpletene v delovnem 

procesu. Posameznikom da motivacijo za delo, organizaciji pa uspešne in zadovoljne 

zaposlene, s tem pa tudi dobre rezultate.  

 

3 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA SODOBNE BOLEZNI ZAPOSLENEGA 

 

Za boljše razumevanje nastanka sodobnih bolezni na delovnem mestu je potrebno poznati 

vzroke zanje, saj lahko le tako organizacije in posamezniki delujejo v smeri zmanjševanja 

potencialnih nevarnosti, ki vodijo k pojavu sodobnih bolezni. Za zmanjševanje potencialnih 

dejavnikov tveganja je ključno sodelovanje med organizacijo in njenimi zaposlenimi. Le na ta 

način se lahko vzpostavi zdravo delovno okolje ter ohrani zdravje zaposlenih, kar je ključno 

za sodobno družbo, saj zdravi ljudje predstavljajo največji družbeni kapital. Zato je 

pomembno, da se organizacije trudijo, da svojim zaposlenim zagotovijo urejeno psihosocialno 

delovno okolje, ki spodbuja zaposlene ter jim omogoča dobro počutje in osebni razvoj.  

 

Dejavnike tveganja za sodobne bolezni na delovnem mestu bomo analizirali za vsako 

obravnavano bolezen posebej, zaradi česar bo obravnavanje vzrokov za nastanek bolezni 

jasneje in bolj pregledno, kar nam bo v pomoč tudi v empiričnem delu magistrske naloge.  

 

Psihosocialno tveganje je "interakcija med psihičnimi in socialnimi dejavniki", ki poteka v 

obe smeri: od socialnih do psihičnih dejavnikov in obratno. Psihosocialna tveganja, kot so 

zasnova dela, organizacija dela, organizacijsko upravljanje ter socialne in ekološke povezave, 

lahko privedejo do nastanka psihičnih, socialnih in telesnih poškodb (Odbor višjih 

inšpektorjev za delo (SLIC) 2012, 2). 

  

"Psihosocialna tveganja izhajajo iz slabega načrtovanja, organizacije in vodenja dela ter slabih 

socialnih okoliščin dela ter lahko imajo negativne psihične, fizične in socialne posledice, kot 

so stres, povezan z delom, izgorelost ali depresija" (Evropska agencija za varnost in zdravje 

pri delu 2016). 
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3.1 Dejavniki tveganja za stres 

 

Dejavniki stresa in njegove oblike se razlikujejo med posamezniki, saj vsi ne doživljajo enako 

stresnih okoliščin, zato se tudi reševanje stresa razlikuje. Vzroki za nastanek stresa so odvisni 

od osebnosti posameznika, njegovih izkušenj, okoliščin nastanka ter okolja, v katerem živi. 

Poleg tega je pomembna tudi posameznikova življenjska energija, trdnost, življenjska 

naravnanost ter kakovost medosebnih odnosov. Prav zaradi naštetega bo določen dogodek 

nekomu predstavljal stresor, drugemu pa motivacijo. Kateri tip stresa se bo razvil pri 

posamezniku, je odvisno od razmerja med lastnimi zahtevami posameznika in tistimi, ki jih 

oblikuje okolje, ter sposobnostjo reševanja (Ihan in Simonič Vidrih 2005). 

 

Looker in Gregson (1993) menita, da so posameznikove lastne predstave in zaznavanje 

okoliščin tiste, ki določajo, kako bo posameznik dojemal, občutil in ravnal s stresom. 

Spremenjen pogled na svet in drugačen način življenja lahko stres zmanjšata ali celo izničita, 

vendar je potrebno izpostaviti, da nekatere okoliščine niso obvladljive. Te predstavljajo 

objektivne vzroke stresa, kamor lahko uvrstimo življenjske dogodke in hujše preizkušnje, kot 

so na primer bolezni, nesreče, smrt bližnjih itd., katerim se ni mogoče izogniti. Taki primeri 

zahtevajo prilagoditev posameznika. Vzrok za nastanek stresa so tudi odnosi z drugimi, 

bojazen pred izgubo socialne varnosti, ogroženost človekove samozavesti in 

samospoštovanja.  

 

Vzroke za stres pa ne gre iskati le v okolju, saj ti izhajajo iz človekovega lastnega vedenja. 

Stresno stanje, žalost in bolezen je mogoče pripisati posameznikovim zavestnim ali 

nezavednim napakam. Kot najpomembnejše vzroke stresa lahko izpostavimo neprimeren 

življenjski stil (npr. prehranjevanje, način dela, nenehno negativno razmišljanje, 

preobremenjevanje z manjšimi zadevami itd.), ki je posledica sodobnega načina življenja, 

zaznamovanega s hitrim tempom in skrbmi. Zato se vedno bolj poudarja pomen kakovostnega 

preživljanja prostega časa (npr. preživljanje časa v naravi, telesna aktivnost itd.) in počitka 

(Newhouse 2000). 

 

Na stres na delovnem mestu vplivajo različni dejavniki, na primer zahteve po večji 

produktivnosti, podaljševanje delovnega časa, kvalitetnejša izvedba dela, nestalnost 
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zaposlitve, onemogočeno osebno napredovanje, nasilje oziroma mobing na delovnem mestu 

itd. Vse te zahteve pričnejo sčasoma presegati zmožnosti zaposlitvenega kadra ter ustvarijo 

fiziološke, psihološke in vedenjske odzive zaposlenih. Fizični, psihološki in vedenjski odzivi 

na stres so vidni v posledicah oz. reakcijah, ki jih doživi posameznik, ki je pod stresom
7
 

(Božič 2012).  

 

Vire stresa na delovnem mestu delimo na šest kategorij (po Cooper in Marshall v Bilban 

2014): delo, odgovornost, medsebojni odnosi, organizacijska struktura, kultura in klima ter  

delo in družina.  

 

V spodnji tabeli (Tabela 3.1) so predstavljeni povzročitelji stresa na delovnem mestu, ki so 

razporejeni v pet glavnih skupin: delo, vloga organizacije dela, možnost napredovanja, odnos 

pri delu ter organizacijska struktura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fizični odzivi posameznika na stres se kažejo v motnjah srčnega utripa, dihanja, spanja, prehranskih 

in prebavnih motnjah, utrujenosti, glavobolih, bolečinah v križu, ramenih in vratu, kožnih 

spremembah itd. Na psihični ravni se odzivi kažejo v moteni pozornosti, presoji, vztrajnosti, slabšem 

spominu in sposobnosti odločanja. Vedenjski odzivi so odvisni od tega, kako se bo posameznik soočil 

s stresom oz. kakšno strategijo bo izbral za premagovanje stresa. Kažejo se v slabših medosebnih 

odnosih, osebni urejenosti, izogibanju odgovornosti, zadolžitvam in družbenim stikom, verbalni in 

fizični agresiji, zlorabi dovoljenih ter tudi prepovedanih substanc ter težavah z zakonom (Stare 2012a). 



Berce, Anja. 2016. "Sodobne bolezni zaposlenega: dejavniki tveganja za stres, izgorelost in mobing na delovnem 

 mestu." Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

23 

 

Tabela 3.1: Glavni povzročitelji stresa na delovnem mestu 

DELO zahtevnost dela 

  hitrost, spremenljivost, pomembnost dela 

  samostojnost pri delu 

  izmensko delo, trajanje dela 

  
fizično okolje (hrup, kakovost zraka: 

temperatura, prah itd.) 

  
izolacija na delovnem mestu (delo v skupini, 

samostojno delo) 

VLOGA ORGANIZACIJE DELA stopnja odgovornosti (odgovornost za druge) 

  
konflikti vlog (konfliktne zahteve glede dela, 

številni nadzorniki, vodstvo) 

  
nejasnost glede vlog (nejasnost pri delitvi 

odgovornosti, pri pričakovanjih) 

MOŽNOST NAPREDOVANJA nazadovanje, napredovanje 

  

zagotovljeno delo (strah pred odpustitvijo 

zaradi ekonomskih razlogov ali pomanjkanja 

dela) 

  možnost napredovanja 

  celostno zadovoljstvo pri delu 

ODNOSI PRI DELU z nadzorniki, nadrejenimi 

  s sodelavci 

  s podrejenimi 

  nasilne grožnje, nadlegovanje 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA, 

VZDUŠJE PRI DELU 
sodelovanje pri odločitvah 

način vodenja 

način sporazumevanja 

Vir: Bilban (2014, str. 16) 

 

Iz tabele je razvidno, da stresne okoliščine oz. stresorji spremljajo posameznika skozi celoten 

delovni proces in so vezani tako na delovni prostor kot tudi na medosebne odnose. V te 

odnose je vključena interakcija oz. komunikacija s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi ter 

njihovo vedenje do posameznika. Na posameznikovo doživljanje stresnih okoliščin na 

delovnem mestu pa vpliva tudi oblika zaposlitve (stalna zaposlitev ali zaposlitev za določen 

čas), saj stalna zaposlitev daje posamezniku občutek varnosti. Na zadovoljstvo posameznika z 

delom vpliva tudi sodelovanje pri odločanju ter napredovanje. 
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Dejavniki stresa na delovnem mestu tako lahko obsegajo (Argyle v Selič 1999, str. 120–122):  

 Delovni položaj. Gre za najpomembnejšega povzročitelja stresa na delovnem mestu, ki 

je povezan s prenasičenostjo dela. Stresu so najbolj izpostavljeni vodilni kadri, saj 

imajo večji obseg dela. Njihovo delo je predvsem mentalne narave ter razgibano, saj 

sprejemajo veliko klicev, obiskov, veliko je dela z birokratskimi zadevami. Vse to pa 

povzroča preobremenjenost.  

 Pomanjkanje kontrole. Delovna mesta, kjer zaposleni nima vpliva ter pravice 

odločanja in ne odloča o časovni razporeditvi, predstavljajo večjo možnost za stres, saj 

je stopnja kontrole nizka. 

 Ponavljajoča se opravila. Za ponavljajoča se opravila je značilno pomanjkanje 

kontrole ter tudi prenasičenost.  

 Odgovornost za druge. Odgovornost prinaša dodatne skrbi ter v nekaterih primerih 

tudi konflikte v medosebnih odnosih. Občutek odgovornosti za druge lahko vodi do 

neuspešnega obvladovanja stresa.  

 Konfliktnost vlog. Do te situacije pride, ko se zaposleni znajde sredi različnih 

pritiskov. Ti lahko pridejo od sodelavcev in strank ter nadrejenih in podrejenih.  

 Nevarnost. Nekatera delovna mesta oziroma poklici so lahko nevarni. To vodi do 

povečanja adrenalina, krvnega pritiska in pospešenega srčnega utripa. Dolgotrajna 

izpostavljenost temu stanju je škodljiva, saj povzroča bolezni.  

 Stresorji okolja. Nekatera delovna okolja so izpostavljena slabim pogojem dela, kot so 

prah, onesnaženost zraka, hrup, vročina itd. V teh primerih je večja verjetnost, da se 

bodo razvile težje bolezni. 

 

Zaposleni lahko delovno okolje doživlja kot stresno tudi zaradi (po Bilban 2014, str. 17): 

 nejasnosti glede delovnih zadolžitev (pričakovanja nadrejenih, prioritete in 

ocenjevanje), 

 nasprotja med zahtevami nadrejenega ter dejansko izvedbo zadolžitev na delovnem 

mestu, 

 preobremenjenosti, 

 nezadostne usposobljenosti za določeno delo (pomanjkljiva izobrazba, izkušnje, slabe 

možnosti dodatnega izobraževanja).  
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Poleg delovnega okolja pa na stres na delovnem mestu vpliva tudi slaba organizacija dela oz. 

delovnih procesov in pomanjkanje potrebnih informacij za uspešno izvedbo delovnega 

procesa, kot na primer jasne opredelitve vlog in odgovornosti zaposlenih. Poleg tega pa so 

velik dejavnik stresa tudi časovni pritiski, ki nastanejo zaradi hitrega tempa dela, kjer je 

potrebno dokončati zadolžitve do določenega roka. Med pomembnejšimi dejavniki stresa je 

tudi nočno delo ter delo z zahtevnimi strankami na eni strani in delo brez sodelavcev in 

nadrejenih (t. i. izolirano delovno mesto) na drugi strani (Bilban 2014). Eden izmed 

dejavnikov tveganja za stres na delovnem mestu pa je tudi (nizka) plača, še posebno, če ima 

posameznik odgovorno in zahtevno delo in premalo časa za družinsko življenje, višina plače 

pa ni primerna obsegu dela in delovnim nalogam ter zadolžitvam. Ob tem pa lahko tudi 

pomanjkanje dela vodi v stresne okoliščine. Ob vsem pa je ključnega pomena tudi politika 

vodstva in način vodenja kadra, ki lahko deluje negativno, če je nepravilna oz. če deluje 

zaviralno namesto motivirajoče (Powell 1999). 

 

3.1.1 Zunanji in notranji dejavniki stresa 

 

Dejavnike tveganja za stres zaposlenih delimo na zunanje
8
 in notranje, pri čemer zunanji 

zajemajo (po Božič 2003, str. 23–26):   

 zahtevne nadrejene, 

 neprijetne sodelavce, 

 drugačnost kolegov (sodelavcev), 

 zmedo kot posledico obilice dela,   

 slabe dneve s stresnimi okoliščinami.  

 

Notranji dejavniki tveganja za stres zaposlenih pa zajemajo (po Božič 2003, str. 27–31):  

 lastne misli, 

 zaskrbljenost, 

 "zlato kletko" kot prispodobo, ki označuje življenje na robu lastnih zmožnosti,  

 obljube iz želje ustreči vsem (delodajalcu, kolegom itd.),  

                                                           
8
 Niso odvisni od posameznika oz. ta nima vpliva nanje. 
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 navade,  

 neorganiziranost.  

 

Glede dejavnikov tveganja za stres na delovnem mestu so si različni avtorji enotni v 

ugotovitvah, da do stresa prihaja v večini podjetij oz. organizacij na vseh njenih ravneh. 

Čeprav nekateri posamezniki težje obvladajo dejavnike stresa in sam stres, pa velja poudariti, 

da stresne okoliščine niso odvisne le od posameznika, ampak tudi od okolja. Posameznik 

lahko pozitivno razmišlja in se poskuša ogniti stresnim okoliščinam, vendar se je težko 

popolnoma izogniti stresu, saj je potrebno upoštevati tudi okolje in druge ljudi, na katere 

posameznik nima vpliva. Odnosi med zaposlenimi in delovni položaj, ki ga ti zaposleni 

zavzemajo, je v veliko primerih najpogostejši vir stresa. 

 

3.2 Dejavniki tveganja za izgorelost na delovnem mestu 

 

V sodobnem času se posamezniki soočajo s pomanjkanjem časa ob sočasni potrebi po hitrih 

odločitvah, vedno večjimi pričakovanji delodajalcev in službeno preobremenjenostjo, kar 

lahko predstavlja dejavnike tveganja za izgorelost. Boštjančič (v Stare 2012) meni, da je za 

nastanek izgorelosti potrebno poleg števila in intenzivnosti stresorjev upoštevati še 

posameznikovo doživljanje delovnega stresa in način spoprijemanja z njim. 

 

Izgorelost je skupek tako življenjskih kot delovnih okoliščin, pri čemer življenjske okoliščine 

zajemajo predvsem obremenjujoče odnose v zasebnem življenju (egocentričen in 

manipulativen partner, skrb za starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami, zahtevni starši 

itd.), delovne okoliščine pa so vezane na delovno mesto in pogoje dela (nezadovoljena 

pričakovanja, mobing itd). Izgorelost se najprej začne odražati na delovnem mestu (Pšeničny 

2006).   

 

''Glavni vzrok za nastanek delovne izgorelosti pa ni v stresnem delovnem mestu, ampak v 

tem, da posameznik v delovnem uspehu išče izpolnitev večine svojih delovnih, varnostnih, 

socialnih, čustvenih in drugih potreb'' (Hafner in Ihan 2014, str. 311). Med dejavniki tveganja 

za izgorelost je tudi deloholizem (odvisnost od dela) (Nidorfer 2008). 
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Vzroki za izgorevanje na delovnem mestu pogosteje izhajajo iz delovnega okolja kot iz 

posameznika in ga na delovnem mestu povzročajo neskladja med posameznikom in njegovim 

delom, ki zajemajo (po Maslach in Leiter 2002, str. 39–59): 

 Preobremenjenost z delom, ki vse bolj postaja glavni izziv za posameznika, da najde 

ravnotežje. Do preobremenjenosti pride zaradi zmanjševanja števila zaposlenih in 

drugih strategij, ki vodijo k povečanju produktivnosti. Manj zaposlenih dela več in 

dlje časa.  

 Pomanjkanje nadzora nad pomembnimi odločitvami na področju posameznikovega 

dela in zadolžitev preprečuje uspešno spopadanje s problemi in učinkovito opravljanje 

dela. Brez nadzora posameznik ne more uskladiti svojih interesov z interesi 

organizacije. 

 Nepravično nagrajevanje na delovnem mestu. Posameznik, ki ne dobi priznanja za 

dobro opravljeno delo, dobi občutek, da so bili njegovo delo, trud in prizadevanja 

razvrednoteni.  

 Razpad (delovne) skupine in razpad pristnih vezi zaradi povečane pozornosti 

kratkotrajnim dobičkom in posledično zmanjšani varnosti zaposlitve. Negativno 

ozračje in strah pred izgubo zaposlitve razdvaja osebne odnose, glavno sestavino 

učinkovite skupnosti.  

 Odsotnost poštenosti, etike in morale, kar je mogoče zaznati v načinu izvajanja 

varčevanja in preoblikovanja organizacije in v nagrajevanju zaposlenih, kar uničuje 

skupnost in produktiven odnos do dela.   

 Nasprotujoče si vrednote posameznika in zgolj želja po dobičku organizacij.  

 

3.2.1 Zunanji dejavniki izgorelosti 

 

Zunanji dejavniki izgorelosti so enaki dejavnikom stresa, saj gre pri izgorelosti za specifično 

obliko stresa oz. je to posledica dolgotrajne izpostavljenosti stresnim okoliščinam, na katere 

posameznik nima vpliva. Med neugodne zunanje dejavnike izgorelosti lahko umestimo 

nezadostno podporo sodelavcev, nadrejenih ter svojcev, nezmožnost napredovanja, pretiran 

ali pomanjkljiv nadzor vodje nad ostalimi delavci, delovne obremenitve, negativno vzdušje na 

delovnem mestu ter doma, bolezni, pomanjkanje stikov z ostalimi ter tudi nezmožnost 

sprostitve (Schmiedel 2011, 67). 
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Zunanji dejavniki izgorelosti obsegajo družbene in psihološke okoliščine posameznikovega 

dela in življenja. Mednje štejemo naslednje (po Maslach in Leiter 2002, str. 2–9): 

 Dejanska vrednost organizacij se znižuje. Za delovno skupnost je neugodno, da 

organizacija prodaja aktivno premoženje za kratkoročne delnice, namesto da bi 

sredstva namenili za raziskovanje, inovacije in dolgoročno rast organizacije. Vse 

pogosteje so vrednote organizacije oblikovane s strani vodstva, ki hlepi po pretoku 

sredstev oz. denarja, in ne s strani zaposlenih, ki stremijo h kakovostnim proizvodom 

in storitvam ter zadovoljnim zaposlenim.   

 Globalna ekonomija. Hiter transport in komunikacija omogočata selitev proizvodnega 

dela v druge države, kjer so stroški poslovanja nizki. Selitev proizvodnje je pripeljala 

do pritiskov, saj je prišlo do množičnih odpuščanj za domače zaposlene, medtem ko je 

pri zaposlenih, kamor se je proizvodnja selila, prišlo do izkoriščanja.  

 Tehnologija. Visoko razvita tehnologija omogoča organizacijam, da opravijo več dela 

z manj delovne sile. Ta delovna sila je prizadevna ter pripravljena delati več za manj 

denarja, saj jo lahko organizacije v celoti nadomestijo z razvito tehnologijo.  

 Prerazporeditev moči. Problem predstavlja tudi ozko usmerjeni management oz. 

vodstvo, ki vpliva na moč sindikatov. Slednji nimajo moči, da bi dosegli boljše plače 

in večjo varnost pred izgubo delovnega mesta za zaposlene.  

 Propadanje pravnega položaja organizacije. Z izginjanjem pravnega položaja 

organizacije izginja tudi posameznikov občutek pripadnosti organizaciji. Medtem ko 

posamezniki delajo v slabših delovnih okoliščinah za nizko plačilo, si vodstvo 

organizacije kopiči denar.  

 

3.2.2 Osebnost posameznika kot dejavnik izgorelosti 

 

Eden od vzrokov je tudi osebnost posameznika in njegova samopodoba, ki se oblikuje skozi 

vzgojo. Če je posameznik vpet v zdrave in ljubeče družinske odnose, bo njegova osebnost 

stabilnejša in bo samozavestnejši. Na drugi strani pa, če se otrok ne počuti sprejet s strani 

staršev, bo občutil nelagodje, se soočal z občutki manjvrednosti in z nizko samopodobo in 

samozavestjo. V tem primeru so samopodoba, samovrednotenje in samosprejemanje odvisne 

od zunanjih odzivov in zaznamovane z visoko stopnjo samokritičnosti in samodiscipline, 



Berce, Anja. 2016. "Sodobne bolezni zaposlenega: dejavniki tveganja za stres, izgorelost in mobing na delovnem 

 mestu." Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

29 

 

čustvene preobčutljivosti in ranljivosti. Poleg tega pa vzgoja vpliva tudi na vrednostni sistem 

posameznika, ki temelji na pohvalah staršev iz otroštva. Posameznik, ki je v otroštvu 

zadovoljeval želje in potrebe staršev, ni zmožen oblikovati jasnih mej med seboj in ostalimi. 

Posamezniki, ki so bili v otroštvu vzgajani, da visoko vrednotijo poštenost, delavnost in uspeh 

na poslovnem področju, od sebe zahtevajo nenehen uspeh. Takšni posamezniki oblikujejo 

lastno vrednost in samozavest na podlagi lastnih dosežkov, kar jih vodi v nenehno stremljenje 

k izboljševanju lastne zmogljivosti. Nenehna želja po dokazovanju ostalim in hkrati tudi 

samemu sebi pa vodi v začaran krog aktivnosti, ki se odraža v preobremenjenosti 

posameznika in v njegovem perfekcionizmu, kar vodi v izgorevanje (Inštitut za razvoj 

človeških virov 2016). 

 

Posamezniki, ki so nagnjeni k perfekcionizmu, so bolj rizična skupina za izgorelost. 

Pazljivost in prizadevanje za detajle in pravilno izvedene naloge vzbuja slabo voljo, 

anksioznost in stres tako pri posamezniku, ki je nagnjen k perfekcionizmu, kot pri tistih, ki so 

z njim v stiku (Schmiedel 2011). Izgorelost je bolezen posameznikov, ki tekmujejo sami s 

seboj, in se pojavi pri najproduktivnejših, najodgovornejših, ustvarjalnih in zavzetih 

posameznikih. Pri izgorelosti se pojavlja tudi kriza vrednot, ki vodi do preobrazbe osebnosti, 

zamenjave sistema vrednotenja, novega odnosa do dela in sodelavcev (Bilban et al. 2007). 

 

K izgorevanju so bolj nagnjeni posamezniki, ki so občutljivi, čustveni in družabni, istočasno 

pa so negotovi, anksiozni, vase zaverovani in pretirano navdušeni in ki se želijo identificirati z 

drugimi. Lastno podobo gradijo na nerealnih ciljih, kar vodi v razočaranje in slabo 

samopodobo, to pa povečuje nagnjenost k izgorelosti. K izgorelosti pripomore tudi šibko 

samospoštovanje in povečanje občutljivosti za mnenja drugih ter pojav konformističnega 

vedenja. Posameznik z veliko mero samospoštovanja je bolj samozavesten in neodvisen za 

mnenje okolice (Zdovc 1998). Posameznikove osebnostne poteze
9
 napovedujejo, kako se bo 

odzval in kako bo občutil stresne okoliščine. Za izgorelost so najbolj dovzetni nesrečni, 

tesnobni posamezniki, ki imajo nizko samopodobo in samospoštovanje, pa tudi tisti, ki so 

mnenja, da drugi usmerjajo njihovo vedenje in ravnanje (Stare 2012a). 

 

                                                           
9
 Motivacija, vrednote, potrebe, čustva, samospoštovanje itd. 
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V raziskavi na temo povezanosti med narcistično osebnostjo in izgorelostjo so Schwarzkopf 

in drugi (2016) ugotovili, da je višja stopnja narcisoidnosti oz. zaverovanosti v samega sebe 

povezana z višjo stopnjo izgorelosti. Posamezniki z narcističnimi lastnostmi
10

 so bolj nagnjeni 

k tveganju izgorelosti. V želji po biti najboljši se pogosto zatekajo v pretirano delo oz. 

deloholizem, kar vodi v izgorelost. Osebnostne značilnosti posameznika, predvsem narcizem, 

so lahko enako pomembne kot simptomi depresije, zato jih je potrebno upoštevati pri 

preprečevanju izgorelosti. Tudi raziskava o osebnostnih značilnostih, povezanih z 

izgorelostjo, ki so jo opravili med medicinskimi sestrami v Singapurju, je pokazala, da 

določene osebnostne značilnosti vplivajo na izgorelost. Lastnosti, kot so odprtost, prijetnost in 

ekstravertiranost, imajo zaščitniški učinek na izgorelost, medtem ko čustvena nestabilnost 

deluje škodljivo. Raziskava je pokazala, da več kot ima posameznik negativnih osebnostnih 

lastnosti, večje je tveganje za izčrpanost in izgorelost. Osebnostno profiliranje je lahko 

uporabno pri preprečevanju izgorevanja pri posameznikih s šibkimi in negativnimi 

osebnostnimi značilnostmi (Ang et al. 2016). 

 

3.2.3 Telesni vzroki  

 

Izčrpanost lahko nastopi tudi zaradi bolezni, kot so na primer osnovna obolenja (slabokrvnost 

in zmanjšano delovanje ščitnice), ki povzročajo simptome izčrpanosti. Poleg tega pa med 

dejavnike tveganja za izgorelost štejemo tudi pomanjkanje hranil ter poživila in zdravila. 

Kronična obolenja (npr. astma, črevesne bolezni, revma) predstavljajo velik dejavnik za 

izgorelost, saj imunski sistem prisilijo, da konstantno deluje na največji možni ''prestavi'', ne 

da bi se ob tem regeneriralo. Tako pride do sindroma kronične utrujenosti, ki pa ga ne gre 

enačiti z izgorelostjo, saj je to "utrujenost, ki traja vsaj šest mesecev ali več, katere posledica 

je občutno zmanjšanje človekovih dosedanjih aktivnosti in pri kateri so izključeni drugi 

vzroki izčrpanosti" (Schmiedel 2011, str. 45). Na izgorelost vplivajo tudi slaba oz. nezdrava 

hrana in način prehranjevanja, ki telesu ne omogoča dovolj kakovostnih in življenjsko 

pomembnih hranilnih snovi (vitamini in minerali), ki so ključne za ohranjanje zdravja.  

                                                           
10

 Narcistična osebna struktura se kaže v pretiranem občutku lastne vrednosti. Njen pogled na svet je 

najboljši in edini pravilen. Za podobo velikega samozaupanja in samospoštovanja pa se skriva krhka 

in občutljiva samopodoba. Za narcistične osebe je značilna zunanja idealna podoba ter notranja 

razvrednotenost. Zunanja samopodoba ščiti notranjo negotovost (Inštitut za razvoj človeških virov 

2016a). 
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Zaloker (b. l.) je opredelila osem dejavnikov, ki povzročajo kronično utrujenost in posledično 

vodijo do izgorelosti: 

 Neravnovesje maščob, beljakovin in ogljikovih hidratov povzroča utrujenost. 

Današnje prehrambene navade so usmerjene k izločanju maščob iz jedilnika, kar 

povzroči neravnovesje. Maščobe so zamenjali ogljikovi hidrati (žita), ki povzročijo, da 

se raven sladkorja dviga ter tudi hitro upada. To povzroči kratkotrajno povečanje 

energije ter nihanja v razpoloženju (razdraženost). Maščobe predstavljajo najboljši vir 

energije.  

 Pomanjkanje pomembnih hranil, predvsem železa ter vitaminov D in B, povzroča 

utrujenost in upad energije. Poleg vitaminov in mineralov predstavljajo pomembna 

hranila tudi antioksidanti, ki nevtralizirajo škodljive radikale. Ti so v veliko primerih 

glavni krivci za prekomerno utrujenost. Prekomerno količino radikalov v telesu 

povzročajo bolezni, vnetja, stres itd. 

 Črevesne težave lahko bistveno vplivajo na zmanjšanje ravni energije. Te težave so 

lahko sindrom prepustnega črevesa, neravnovesje črevesnih bakterij, povzroči pa jih 

premalo zaužitih vlaknin. 

 Hrana lahko poveča ali zmanjša raven energije in vpliva na telesne funkcije. Ogljikovi 

hidrati in sladkor so poglavitni razlog za upad energije in utrujenost. Poleg tega lahko 

vzroke iščemo tudi v preobčutljivosti na določeno hrano (gluten, mlečni izdelki). 

 V prehrani najdemo vse preveč toksinov, kot so težke kovine, pesticidi, antibiotiki, 

rakotvorne snovi itd., ki povzročajo glavobole, zmedenost, omotičnost in utrujenost.  

 Hormonsko neravnovesje, kot sta moteno delovanje nadledvičnih žlez in zmanjšano 

delovanje ščitnice, pomembno vpliva na utrujenost in izčrpanost.  

 Zdravila in njihovi stranski učinki lahko povzročijo kronično utrujenost.  

 Motnje spanja povzročajo utrujenost in pomanjkanje energije.  

 

3.2.4 Družbene okoliščine izgorelosti  

 

Vir izgorelosti predstavljajo tudi družbene okoliščine, na katere posameznik nima vpliva. V to 

kategorijo spadajo spremembe v gospodarstvu in širšem družbenem okolju, ki privedejo do 
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drugačnega dojemanja dela, pravic, dolžnosti in odgovornosti zaposlenih. Take spremembe so 

prinesle tudi nove delovne vrednote, potrebe po novih in vedno bolj specializiranih znanjih ter 

manjšo socialno varnost, kar predstavlja dodaten pritisk za zaposlene na eni strani in 

delodajalce na drugi (Boštjančič v Stare 2012). Spremembe so privedle do krize vrednot, saj 

se je tradicionalni vrednotni sistem spremenil, nadomestil ga je posameznikov osebni sistem 

vrednot, ki ga je potrebno v stiku s spreminjajočim družbenim okoljem dnevno spreminjati in 

prilagajati spremembam okolja (Jurančič Šribar 2006).  Pojav individualizacije je viden na 

vseh področjih posameznikovega delovanja. Posamezniku pušča odprte možnosti odločanja 

na področju lastnega življenja, sposobnosti, usmeritev in partnerstva, kot so izobraževanje, 

izbira poklica, zaposlitve, zakonskega partnerja, število otrok itd. Proces individualizacije 

spremeni probleme in težave, ki so bili nekoč domena družbe, v probleme posameznika. 

Individualna družba je posameznika postavila v središče delovanja (Beck 2001). 

 

Spremembe na gospodarskem področju, ki zajemajo nove načine dela, spremenjen urnik ter 

nove oblike zaposlitve, ki ne omogočajo več nekega občutka varnosti, so prinesle nove skrbi 

za posameznike. Spremenjene oblike zaposlitve so vezane na fleksibilnost kot odgovor na 

togost delovnih oblik prejšnjega sistema (Pirher in Svetlik 1994). Meje med delom in 

nedelom postanejo zabrisane, k čemur je pripomogla tudi tehnologija, ki omogoča posredno 

nadzorovanje in upravljanje dela. Nove razmere na delovnem mestu so pripomogle k 

ohlapnejšim pravilom prisotnosti na delovnem mestu, pojavijo se nove mrežne povezave na 

področju oddelkov in delovnih skupin, pojavi se občasno oz. stalno delo na domu, prilagodljiv 

delovni čas, poleg polnega delovnega časa se pojavi tudi skrajšan delovni čas itd. (Jurančič 

Šribar 2006).   

 

Nove delovne oblike so zanimive tako za organizacije kot za posameznika. Organizacijam 

omogočajo ekonomizacijo delovne sile, s tem pa lažje prilagajanje trgu, posamezniku pa 

priložnost za zaposlitev, saj je brezposelnih veliko ljudi. Fleksibilne oblike dela
11

 in 

zaposlitve pa obenem slabšajo socialne razmere posameznika. Nanje je vezanih mnogo manj 

socialnih ugodnosti, poleg tega so kot vir dela in dohodka zelo negotove (Pirher in Svetlik 

                                                           
11

 Nastanejo zaradi gospodarske krize pod pritiskom organizacij ter deregulacije zaposlovanja s strani 

države. Delodajalcem omogočajo manjše omejitve pri odpuščanju in zaposlovanju posameznikov ter 

so praviloma cenejše v primerjavi z redno zaposlitvijo s polnim delovnim časom (Pirher in Svetlik 

1994).  
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1994). Nov sistem zaposlovanja povzroči poleg prerazporeditve dohodka in socialne varnosti 

tudi spreminjanje kariernih priložnosti, delovnega položaja v organizaciji, največkrat v smeri 

navzdol (kolektivni padec) (Jurančič Šribar 2006).   

 

3.2.5 Vodenje – dejavnik izgorelosti 

 

Pojav izgorelosti med zaposlenimi je v veliki meri odvisen tudi od vodstvenega kadra, pri 

čemer je pomembno, da vodje oblikujejo takšen stil vodenja, ki bo zaposlene razbremenil 

stresnih okoliščin, predvsem pa zmanjšal dejavnike tveganja za izgorelost. Vodenje in s tem 

povezane osebnostne lastnosti, vrednote, stališča in izkušnje vodij, so eden od ključnih 

dejavnikov izgorelosti na delovnem mestu. Način vodenja organizacije in zaposlenih je zelo 

pomemben predvsem zaradi vpliva le-tega na zaposlene oz. podrejene ter njihovih odzivov 

nanj. Način vodenja je lahko pozitiven ali negativen, kar nadalje vpliva na doživljanje stresa 

ter pojav izgorelosti pri zaposlenih (Boštjančič v Stare 2012). Vodja lahko preko svojega 

načina vodenja zaposlene zaščiti pred izgorelostjo ali pa ustvari okoliščine, ki jih bodo 

zaposleni percepirali kot stresne, kar bo vodilo do izgorelosti. Ob tem se morajo vodilni 

(vodje) zavedati, da so zaposleni najpomembnejši resursi (Pšeničny in Findeisen 2005). 

Uspešen vodja je tako sposoben zagotoviti medsebojno usklajenost med načrtovanjem in 

izvedbo delovnih nalog ter razvoj zasebnih in profesionalnih vrednot zaposlenih, kar 

pozitivno vpliva na kakovost dela, s tem pa spodbuja zaposlene k dosežkom in kakovostnemu 

delu, kar ima pozitiven vpliv na organizacijo (Svetic 2010).  

 

V raziskavi, ki so jo izvedli med zaposlenimi v informacijski tehnologiji na Norveškem leta 

2007, so preverjali povezanost med ravnjo izgorelosti, ki so jo opredelili z visoko stopnjo 

izčrpanosti in cinizma ter nizko stopnjo učinkovitosti, in vodstvenim slogom. Ugotovitve so 

pokazale, da je kvaliteta vodenja povezana z občutljivostjo za izgorelost ter da je 

transformacijsko vodenje
12

 močno povezano s cinizmom in učinkovitostjo, medtem ko je 

                                                           
12

 Transformacijsko vodenje je stil vodenja z močno čustveno komponento, bogat z vizijo in simboliko 

in stremi k moči. Transformacijski vodja uporablja čustva, preko katerih motivira svoje podrejene, da 

se identificirajo z vodjo in delovno skupino, presežejo svoje želje in osebne interese ter v njih vzbudi 

privrženost do organizacije. 
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povezanost z izčrpanostjo negativna. Transakcijski stil vodenja
13

 ni pokazal povezave z 

izgorelostjo. Le pasivno-izogibajoči
14

 vodstveni stil je pokazal povezavo s čustveno 

izčrpanostjo, ki je ključni element izgorelosti in cinizma. Za pasivno-izogibajoči vodstveni 

stil se predpostavlja, da naj bi bil povezan s sposobnostjo podrejenega, da obvladuje delovne 

situacije, zato je presenetljivo, da med tem stilom vodenja in učinkovitostjo ni povezave 

(Hetland et al. 2007). 

 

3.3 Dejavniki tveganja za mobing 

 

Razlage za nastanek mobinga na delovnem mestu gre iskati v značilnostih organizacije, 

povzročitelja in žrtve ter v socialno-psiholoških značilnostih delovnega okolja (Povše Pesrl 

2010).  

 

Razlogi za pojav mobinga na delovnem mestu so večplastni in kompleksni ter se med seboj 

prepletajo. Gre za kombinacijo različnih organizacijskih dejavnikov, kot na primer 

organizacije dela, načina vodenja, socialnega položaja
15

 ter posameznikove morale
16

 (Svetic 

2010).  

 

Najpogostejši vzroki mobinga so neustrezna organizacija dela, slabo vodenje in nejasne 

zahteve nadrejenih ter preveč ali tudi premalo dela. Primeri mobinga pa kažejo, da so med 

pogostejšimi vzroki slabo organizirano delo, neprimerne delovne metode ter nezainteresirani 

management (Brečko 2010). 

 

Vsak konflikt oz. nesporazum na delovnem mestu ne nujno vodi v mobing, vendar velja 

poudariti, da prav konflikt predstavlja najpogostejši povod za mobing, saj konfliktno 

                                                           
13

 Za transakcijski stil vodenja je značilna usmerjenost k ciljem in potreba po povratnih informacijah, 

vendar primanjkuje čustveni naboj, samostojno mišljenje itd. Gre za stil vodenja, kjer so podrejeni ob 

izpolnitvi zastavljenih ciljev nagrajeni, v nasprotnem primeru pa kaznovani. 
14

 Gre za stil, kjer se vodje izogibajo odgovornostim, zanemarjajo zaposlene in so brezbrižni do 

njihovega zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Značilna je nizka kontrola dela zaposlenih, 

ni sodelovanja med vodjo in zaposlenimi, cilji zaposlenih niso jasno opredeljeni s strani vodje.  
15

 Spol, barva kože, kulturna in nacionalna pripadnost, invalidnost, posebne osebnostne lastnosti itd. 
16

 Uveljavljanje moči, ventil za sproščanje agresije, občutek povezanosti znotraj kolektiva, 

nezadovoljstvo na delovnem mestu ter strah izgube le-tega (Bilban 2008). 
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komuniciranje (ter tudi izostanek komunikacije) privede do mobinga, ko/če se to odvija 

sistematično in dalj časa. Med najpogostejšimi vzroki za mobing so (po Bilban 2008, str. 25): 

 organizacijska kultura, ki podcenjuje oziroma ne prepozna mobinga, 

 nenadne spremembe, do katerih pride znotraj organizacije, 

 slabo in nezdravo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom, 

 visoke zahteve na delovnem mestu, 

 negotovost delovnega mesta, 

 slaba kadrovska politika,  

 stresne delovne okoliščine, 

 nesporazumi glede položajev v organizaciji. 

 

Do mobinga na delovnem mestu prihaja v organizacijah, ki dopuščajo ali celo nagrajujejo 

agresivno vodenje ter spodbujajo avtoritarni način vodenja organizacije. Mobing pogosto 

predstavlja nadaljevanje in stopnjevanje nerešenih konfliktov (Česen et al. 2009). Munc 

(2010) trdi, da imajo mnogi vodje izrazit avtoritaren način vodenja z uporabo metod pritiska 

in zastraševanja, saj podrejene dojemajo kot lastnino. Takšen odnos vodi do negativnih ali 

celo uničujočih medsebojnih odnosov na delovnem mestu ter slabših delovnih rezultatov. 

 

Okolje, ki spodbuja mobing, ustvarjajo tudi drugi organizacijski dejavniki, kot na primer 

nejasne zahteve in pričakovanja glede določenih delovnih mest in nalog, nejasni medsebojni 

odnosi, slaba komunikacija in neseznanjenost s pravili, pravicami in dolžnostmi, neetično 

delovanje organizacije, prikrivanje dejanj in konfliktov, dvomljive strategije, nezaupanje med 

zaposlenimi itd. (Česen et al. 2009). 

 

Leymann (1996), ki je leta 1995 prvi opredelil koncept mobinga, izpostavlja vzroke, ki 

izhajajo iz organizacije ter odklanja idejo, da je nastanek mobinga odvisen tudi od 

osebnostnih značilnosti žrtve. Ko konflikt enkrat doseže stopnjo, ko se med dvema 

posameznikoma vzpostavi globlji odpor, je nesmiselno kriviti posameznikovo osebnost. 

Odgovornost za pojav mobinga nosi le vodstvo organizacije in njegova pomanjkljiva politika 

reševanja konfliktnih okoliščin. Po mnenju Brečkove (2010) pa del vzrokov za pojav mobinga 

lahko pripišemo sami organizaciji, drugi del pa posamezniku. Tako je potrebno pri razlagi 
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vzrokov za nastanek mobinga upoštevati več vidikov, na primer kulturo organizacije, delovne 

značilnosti organizacije ter značilnosti napadalca in žrtve.  

 

Mobing in njegove dejavnike lahko razložimo z individualno psihološko razlago ter 

organizacijsko psihološko razlago. Individualna psihološka razlaga zagovarja, da mobing 

povzročajo značajske napake in osebnostne težave posameznika, organizacijska pa zajema tri 

faktorje: individualne dinamike, skupinske dinamike in organizacijske dinamike. Vse tri lahko 

gledamo kot vplivne oz. motivacijske značilnosti ali kot vzajemne značilnosti posameznika, 

skupine in organizacije (po Duffy in Sperry 2014, str. 37–44):  

 Individualna dinamika mobinga zajema osebnost, delovno usmerjenost in slog 

obvladovanja mobinga. Osebnost posameznika in stopnja psihološke zrelosti je 

povezana z organizacijsko dinamiko in vpliva na posameznikov odziv na zlorabo oz. 

mobing. Delovna usmerjenost razlaga posameznikov odnos do dela, kjer so zajete 

njegove misli, čustva in obnašanje. Identificira se preko treh oblik: službe, kariere in 

želje
17

. Slog obvladovanja lahko uspešno ublaži posledice stresa in posledično 

mobinga.  

 Skupinska dinamika ima velik vpliv na razumevanje vedenja posameznika. Na 

delovnem mestu vedenje skupine individualnih posameznikov deluje kot enota oz. 

celota zaradi kohezivne narave, ki prispeva k razumevanju pojava mobinga.  

 Organizacijska dinamika zajema organizacijsko strukturo, kulturo, strategije, vodstvo 

organizacije in njene zaposlene. Strategije predstavljajo načrt in potek delovanja same 

organizacije. Tiste, ki podpirajo strategijo višje produktivnosti in tekmovalnosti na 

račun dobrega počutja zaposlenih, so bolj nagnjene k pojavu mobinga. Organizacijska 

kultura opredeljuje osebnost in identiteto organizacije. Mobing se bo pogosteje pojavil 

v organizacijah, katerih kultura dovoljuje nasilno vedenje zaposlenih. Vodje, ki so 

odgovorni in podpirajo zaposlene, bodo v organizaciji ustvarili prijetno delovno 

klimo, sicer bo prišlo do konfliktov in nasilja. Potrebno je omeniti tudi zunanje 

dejavnike (konkurenca, državna regulativa, potrošnikove potrebe in želje), ki lahko 

povzročijo ali pa preprečijo pojav mobinga.    

                                                           
17

Pri  službeni orientaciji posameznik vidi svoje delo preprosto kot službo. Posameznik s karierno 

orientiranostjo ceni prestiž, moč, visok socialni standard in status, ki mu ga nudi karierno 

udejstvovanje. Tisti, katerih orientacija predstavlja željo, pa vidijo svoje delo kot strast, ki jim da 

občutek izpopolnjenosti. 
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Namen poglavja je bil podroben pregled dejavnikov tveganja za stres, izgorelost in mobing na 

delovnem mestu, saj bomo na podlagi le-teh izvedli empirični del magistrske naloge. 

Posameznike bomo povprašali, s kakšnimi dejavniki tveganja za sodobne bolezni zaposlenega 

se srečujejo na svojem delovnem mestu ter kako ti vplivajo na medosebne odnose, 

organizacijsko klimo in njihovo zadovoljstvo.   

 

4 POSLEDICE SODOBNIH BOLEZNI ZAPOSLENEGA 

 

Zaradi vpliva na posameznike in samo organizacijo je potrebno veliko pozornosti nameniti 

tudi posledicam, ki jih povzročajo sodobne bolezni zaposlenih, tj. stres, izgorelost in mobing, 

kar bomo analizirali v pričujočem poglavju. Psihosocialna tveganja na delovnem mestu imajo 

velik vpliv na zdravje posameznikov in se lahko pojavljajo v fizični in/ali psihični obliki. 

Namen je ugotoviti, katere so negativne posledice teh bolezni in ozavestiti posameznike, ki so 

povzročitelji oz. dejavniki tveganja zanje, da se lahko ustrezno ''zavarujejo''. Zavedanje 

predstavlja tudi prvi korak k preprečevanju sodobnih bolezni na delovnem mestu.   

 

"Stres sam po sebi ni ne dober ne slab: šele na podlagi posledic na telesu ali duhu 

posameznika je mogoče vrednotiti, ali je njegov kompleksen učinek pozitiven ali negativen" 

(Luban-Plozza in Pozzi 1994, str. 21). 

 

Posledice stresa so vidne na telesu in na duševnem zdravju posameznika, znake stresa pa 

lahko razdelimo v sledeče skupine (po Bilban 2007, str. 34–35): 

 Telesni znaki. Med telesne znake so uvrstili glavobole, nespečnost, vrtoglavice, 

spremembe apetita in s tem nihanje telesne teže, prebavne motnje, nagnjenost k 

prehladom, utrujenost, napetost in bolečine mišic, alergije, pospešen srčni utrip ter 

porast uživanja pomirjeval ter drugih substanc, kot so alkohol, nikotin, droge.  

 Duševni znaki. Sem štejemo hitre spremembe v razpoloženju ter čustvena nihanja, na 

primer potrtost, obup, tesnobo, nestrpnost, nemir, razdražljivost, nezadovoljstvo, 

zaskrbljenost, apatičnost, negativen pogled na svet, zmedenost, pozabljivost, nizko 

samospoštovanje, dvomljivost ter tudi pogost jok, nočne more in depresije. 
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 Znaki v medosebnih odnosih. Gre predvsem za nezaupanje v druge ljudi, probleme v 

komunikaciji, manjšo toleranco, izogibanje ter skrivanje pred ostalimi ljudmi 

(izolacija).  

 Znaki na delovnem mestu. Na delovnem mestu so posledice najbolj vidne v 

utrujenosti, preobremenjenosti, neizpolnitvi zastavljenih nalog in zadolžitev, težavah 

pri koncentraciji, pomanjkanju svežih, novih idej itd. Vse to vodi k slabši 

učinkovitosti, neuspešnosti in odporu do dela.  

 

Poleg telesnih in čustvenih simptomov je posledice stresa mogoče opaziti tudi pri vedenju 

posameznikov. Posameznik zazna stres kot utrujenost, slabotnost, trzanje obraza, mišično 

napetost, težave s prebavo (driska, zaprtje, krči), neješčost, znojenje, suha usta, težave s 

spanjem itd. Stresne okoliščine povzročijo tudi pretirano čustvenost ter čustvena nihanja, kot 

so pozabljivost, slaba koncentracija, živčnost, agresivnost, nemotiviranost, neorganiziranost, 

strah, brezbrižnost itd. Zaznati je tudi povečanje nihanja razpoloženja, pogosta odziva na 

stresne situacije sta vzkipljivost in jok. Pojavi se tudi prenajedanje ali izguba apetita, grizenje 

nohtov, pričetek kajenja oziroma povečanje le-tega (Golob et al. 2015). 

 

Posledice stresa pa je potrebno razdeliti tudi glede na časovni okvir, pri čemer lahko 

govorimo o kratkoročnih in dolgoročnih znakih, ki jih razdelimo v telesni, kognitivni, 

emocionalni in vedenjski okvir. Med kratkoročne telesne znake štejemo pospešen srčni utrip, 

sunkovito dihanje, povečano potenje, napetost v mišicah ter porast krvnega sladkorja, medtem 

ko so dolgoročni znaki vidni v nenehni utrujenosti, pomanjkanju apetita, nenehnem občutku 

mraza, težavah v spolnosti ter somatskih boleznih (glavobol, astma). Kognitivni znaki stresa 

se na kratek rok kažejo kot slaba koncentracija, negativizem, samoobtoževanje, na dolgi rok 

pa kot nejasno in neracionalno razmišljanje. Na emocionalni ravni je mogoče opaziti upad 

energije in zaskrbljenost posameznika, daljša izpostavljenost stresu pa povzroči depresivnost, 

impulzivnost, nenehen občutek zaskrbljenosti, agresivnosti in sovraštva. Stres vpliva tudi na 

vedenje posameznika, kar se odraža kot nezadovoljstvo in pomanjkanje odločnosti, pri 

dolgoročni izpostavljenosti stresu pa nespečnost, izogibanje drugim ljudem ter situacijam, 

povečana uporaba zdravil in povečano pitje alkohola (Pastirk 2010). 
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Potrebno pa je tudi navesti posledice stresa na delovnem mestu, ki se pojavijo v organizaciji. 

Med najpogostejše posledice stresa na delovnem mestu sodijo: absentizem, fluktuacija 

zaposlenih, manjša produktivnost, nižja motiviranost za delo, pogostejše napake, slabša 

kvaliteta dela in proizvodov, povečanje konfliktov med zaposlenimi, slabši medsebojni 

odnosi, poškodovanje organizacijske lastnine itd. (Golob et al. 2015). Z izgorelostjo in 

neugodnim delovnim okoljem se istočasno pojavijo tudi psihična in telesna obolenja. Mnogi 

raziskovalci povezujejo izgorelost z zdravstvenimi težavami, kot so utrujenost, motnje spanja, 

srčno-žilna obolenja, bolečine v mišičnem sistemu, bolezni prebavil, depresija itd. (Novak et 

al. 2013). Nidorfer (2008) meni, da najbolj občuti posledice izgorelosti tisti, ki ''izgoreva''. 

Bolniška odsotnost zaradi izgorelosti je v primerjavi z odsotnostjo zaradi drugih bolezni v 

povprečju dvakrat in pol daljša. Posledice izgorelosti
18

 pa lahko pripeljejo tudi do degradacije 

ali celo izgube dela, kar se kaže v poslabšanju ekonomskega stanja in družbene moči. Poleg 

tega pa je ena izmed posledic izgorelosti tudi socialna osamitev, težje navezovanje in 

vzdrževanje socialnih stikov.  

 

Posledice izgorelosti se pri opravljanju službenih zadolžitev kažejo, ko se pri posamezniku 

zmanjša samospoštovanje in se pojavi nezainteresiranost za dnevne in delovne zadolžitve ter 

za druženje z družinskimi člani in/ali prijatelji, zmanjšana delovna učinkovitost itd. Posledice 

izgorelosti tako občutijo tudi drugi, ki so v stiku z osebo, ki trpi za izgorelostjo. Le-ta se kaže 

preko fizičnih (telesna izčrpanost, nenehna utrujenost itd.) in tudi psihičnih težav, rezultat 

česar je pomanjkanje volje in motivacije pri delu in zadolžitvah (Jezeršek 2012).   

 

Tudi mobing ne predstavlja težav le za tistega, ki je izpostavljen nasilju na delovnem mestu, 

ampak tudi za ostale, ki so v stiku z osebo, ki trpi za mobingom. Mobing ne vpliva le na 

delovno uspešnost in zdravje posameznika, ampak povzroči poslabšanje splošnega stanja 

celotnega delovnega tima v organizaciji (Meško et al. 2011).  

 

Mobing najprej vpliva na čustveno počutje in telesno zdravje posameznika, posledice 

mobinga pa so odvisne od resnosti, pogostosti in trajanja samega mobinga ter od 

posameznikovega osebnostnega značaja. Posledice mobinga zajemajo vrsto psihičnih in 

                                                           
18

 Pogostejša in dolgotrajnejša bolniška odsotnost, negativen odnos do dela, slabša motivacija za delo 

in manjša delovna učinkovitost ter slab odnos do sodelavcev in strank itd.  
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telesnih posledic: motnje spanja, razdraženost, slabša osredotočenost, živčna okvara, 

depresija, panični napadi, srčni napadi itd. Občasna odsotnost z dela pa se lahko podaljša v 

daljše bolniške odsotnosti. Posameznik, ki je tarča mobinga, lahko zboli do te mere, da je 

nesposoben za opravljanje delovnih nalog in zadolžitev. V veliko primerih se mobing konča s 

prostovoljno oz. prisilno odpovedjo z delovnega mesta ali predčasno upokojitvijo (Zanolli 

b. l.). 

  

Žrtev lahko postane zbegana zaradi izpostavljenosti nasilju in lahko začne doživljati 

psihofizične motnje. Vedno bolj se izolira in umika od drugih v kolektivu in ko nastopi 

stopnja izolacije, pride do duševnega zloma, ki lahko vodi tudi do težjih psihofizičnih 

posledic
19

 (Cvetežar in Klemenc v Kvas et al. 2009).  

 

Poleg teh posledic pa mobing prizadene tudi poklicno identiteto posameznika, zaradi česar 

lahko celo uniči njegovo kariero. Poleg tega je težko pridobiti pozitivno delovno priporočilo 

od predhodnega delodajalca, ki bi posamezniku pomagalo pri iskanju nove zaposlitve in 

graditvi nove poklicne kariere. Posameznika pestijo dvomi o lastni poklicni vrednosti ter o 

lastnih delovnih kompetencah in sposobnostih. Mobing za vedno spremeni posameznikov 

pogled na delo, zato se mnogo žrtev mobinga zaradi strahu in nelagodja odloči za lastno 

podjetje oz. se poda v podjetniške vode (Duffy in Sperry 2014), kar pa lahko smatramo kot 

pozitivno posledico mobinga.  

 

Med posledice mobinga spada tudi popolno razvrednotenje človekove osebnosti, kamor 

štejemo (po Brečko 2010, str. 56–58):  

 Potrtost in obup: posameznik je zaradi nastale situacije nenehno žalosten in 

pesimističen. 

 Preutrujenost, občutek izčrpanosti: posameznik je nenehno utrujen in izčrpan. 

 Izguba volje do dela: posameznik nima motivacije za službene obveznosti ter tudi za 

domača opravila. 

 Nespečnost in nočne more. 

 Izguba nadzora nad vedenjem: pretirano izkazovanje čustev in razpoloženja. 

                                                           
19

 Psihični zlom, izguba zaposlitve, različna obolenja, samomor itd. 
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 Psihosomatska obolenja, oslabelost imunskega sistema, tvorba tumorjev, motnje 

hranjenja: anoreksija, bulimija itd. 

 Motnje zbranosti in spomina: pojav, ki lahko vodi do nezmožnosti pisanja in 

smiselnega govora. 

 Strah in tesnoba. 

 Upad samozavesti. 

 Motnje v socialnih odnosih: posameznik ni sposoben ohraniti socialnega omrežja. 

 Kriza osebnosti. 

 Nervoze, depresija. 

 Samomorilsko vedenje.  

 Raztresenost (po Sutton 2011). 

 

Posledice mobinga občutijo tudi sodelavci, ki se izogibajo žrtvi, čeprav so pred tem pojavom 

imeli z njo dober odnos, saj ne želijo biti povezani s tovrstnim vedenjem. Zato se lahko 

začnejo oddaljevati od žrtve ter vesti, kot da se mobing sploh ni zgodil (Duffy in Sperry 

2007). Sodelavci se pogosto znajdejo v dilemi, ali naj žrtvi pomagajo ali ne. Najpogostejši 

odziv na mobing je želja po pomoči žrtvi, vendar je prisoten tudi strah, da bodo s tem, ko se 

bodo vpletli in poskušali pomagati, tudi sami postali žrtve. Tisti, ki vedo, da se nad določenim 

posameznikom izvaja mobing in mu ne pomagajo, so sokrivi, s tem ko ne ukrepajo zoper 

mobing, pa povzročiteljem ter tudi širši družbi sporočajo, da je takšno početje sprejemljivo 

(Tkalec 2001). Tekom celotnega procesa mobinga se pri sodelavcih pojavljajo sledeče 

posledice (po Brečko 2010, str. 58–59): 

 občutek krivde, ker niso mogli pomagati žrtvi, 

 strah pred posledicami, če bi žrtvi pomagali, 

 strah pred tem, da sami postanejo žrtve trpinčenja, 

 manjša aktivnost v delovnih timih: sodelavci zmanjšujejo socialno vpletenost v tim in 

organizacijo, kar počasi povzroča razpadanje delovnih struktur.  

 

Mobing prinaša organizaciji velike stroške, ki so povezani z bolniškimi odsotnostmi, v  

nekaterih primerih celo z invalidskimi postopki, fluktuacijo itd. Pojavijo se tudi visoki stroški 

odškodnin, odpravnin, visoki pravni stroški ter stroški svetovanja (Bilban 2008). Posledice so 
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vidne tudi v delovanju same organizacije. Mobing povzroča slabšanje delovne klime in 

zmanjšuje produktivnost. Občutek pripadnosti in zadovoljstvo med zaposlenimi se zmanjšuje, 

vzpostavijo se slabi odnosi, ki zmanjšujejo ustvarjalne zmožnosti in motivacijo zaposlenih, 

poleg tega pa se zmanjšuje tudi inovativnost organizacije (Brečko 2010). Manjša predanost 

delu, slabša produktivnost, slabi poslovni rezultati, predvsem pa nezanimanje za zdravje 

zaposlenih ustvarijo slabo mnenje o organizaciji in negativno vplivajo na njen ugled (Sutton 

2011). 

 

Poleg visokih družbenih in finančnih stroškov fluktuacije in preusposabljanja zaposlenih, 

absentizma, bolniške odsotnosti, odpravnin in odškodnin pa mobing povzroča organizacijam 

tudi izgubo visoko usposobljenega in nadarjenega kadra. Organizacije, ki rešujejo mobing 

preko pravnih poti oz. sodišč, ozaveščajo medije in javnost o dogajanju, kar lahko prizadene 

tudi ugled organizacije. Zato poskuša večina organizacij težavo mobinga reševati znotraj 

podjetja, tako da sankcionira povzročitelje mobinga ter nudi pomoč žrtvam. Organizacije bi 

morale razmisliti o stroških, namenjenih za preprečevanje mobinga, namesto o stroških, 

potrebnih za odpravljanje nastale škode (Duffy in Sperry 2014).   

 

Bilban (2008) pa je opozoril tudi na posledice, ki jih ima mobing na celotno družbo, saj 

oseba, ki je podvržena mobingu, slabše opravlja svoje delo in naloge, pogosteje je odsotna z 

dela ali pa postane celo trajno nesposobna za delo ter se invalidsko upokoji. Take osebe 

potrebujejo pogosto ali celo stalno zdravljenje.  

 

5 OBVLADOVANJE IN PREPREČEVANJE SODOBNIH BOLEZNI 

ZAPOSLENEGA  

 

Stres in spoprijemanje s stresom sta sistematično vključena v življenja posameznikov, način 

spoprijemanja s stresom pa je definiran z različnimi strategijami, ki jih posameznik oblikuje 

in uporablja skladno s stresnimi okoliščinami in dejavniki stresa. Stresne okoliščine 

posamezniku pomagajo pri pridobivanju novih izkušenj ter razvijanju novih strategij 

spoprijemanja s stresom, ki je tesno povezano z zaznavanjem stresa. Kognitivna narava 

spoprijemanja s stresom se kaže predvsem preko posameznikovega razumevanja, zaznavanja, 
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mišljenja, presoje in razlage vsakodnevnih dogodkov in okoliščin. Posameznikova 

interpretacija dogodkov pa se z leti in izkušnjami spreminja, prav tako pa se s časom 

spreminja tudi stres ter spoprijemanje z njim (Hariharan in Rath 2008). 

 

O načinih in strategijah spoprijemanja s stresom se je začelo govoriti v 60-ih letih, in sicer 

preko dveh usmeritev: egopsihološke in fenomenološke – kognitivne usmeritve. Skupna 

lastnost obeh je, da procesi spoprijemanja s stresom oblikujejo nadredno kategorijo, ki zajema 

obrambne mehanizme
20

 premagovanja stresnih situacij. Razlikujeta pa se v tem, da 

fenomenološka usmeritev obravnava načine spoprijemanja s stresom kot specifične odgovore 

na specifično situacijo, medtem ko jih egopsihološka obravnava osebnostno (Ihan in Simonič 

Vidrih 2005). 

 

"Odgovore na stresne situacije lahko razvrstimo na premici, ki seže od konstruktivno 

adaptivnega vedenja prek neučinkovitih naporov za spoprijemanje s stresom do opustitve teh 

naporov in spremljajočih neugodnih posledičnih težav emocionalne, psihofiziološke, 

vedenjske, socialne ter storilnostne narave. Te razlike v soočanju s stresom so presenetljive, 

včasih celo usodne. Naše obvladovanje stresnih situacij kaže precejšno spremenljivost tako 

intraindividualno kot interindividualno" (Meško 2011, 32). 

 

Barlow in sodelavci (2014) so oblikovali program desetih korakov, s katerim posameznik 

prepozna povzročitelje stresa in hkrati tudi sprostitvene tehnike ter začne pozitivno 

razmišljati. Ta program nudi tudi strategije za obvladovanje stresnih okoliščin, saj je 

obvladovanje stresa pomembno. V nasprotnem primeru stres vodi v različne bolezni, delovni 

izostanek, nesoglasja v komunikaciji in s tem v težave v odnosu do soljudi ter tudi do 

različnih odvisnosti. Program desetih korakov je testiran program, ki določa, kako se naučiti 

in uporabiti pomembne protistresne tehnike po korakih. Ti koraki so predstavljeni v Prilogi 1.  

 

McMahon (2010), svetovalka na področju psihoterapije, je mnenja, da so za zmanjšanje stresa 

dovolj že majhni koraki, ko si posameznik pomaga s predvidevanjem stresnih okoliščin in 

dejavnosti, da se lahko nanje pripravi. Ob tem pa je ključno, da prepozna najpogostejše 

                                                           
20

 Vedenjski slogi, vzorci ter realistični načini. 



Berce, Anja. 2016. "Sodobne bolezni zaposlenega: dejavniki tveganja za stres, izgorelost in mobing na delovnem 

 mestu." Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

44 

 

povzročitelje stresa. Vnaprej pa se lahko naučimo strategij prilagajanja ter jih v času potrebe 

ustrezno apliciramo. Te strategije in tehnike prilagajanja stresu so predstavljene v Prilogi 2.  

 

K učinkovitemu obvladovanju stresa na delovnem mestu lahko pristopimo tako, da se 

zavedamo vzrokov stresa. V nadaljevanju izpostavljamo samo nekatere dejavnike, ki so 

potrebni za obvladovanje stresa (po Božič 2003, str. 33–43): 

 Pazljivo poslušanje. Dobri poslušalci takoj razumejo povedano ter prihranijo čas in se 

izognejo napakam v komunikaciji, kar izboljšuje odnose in povečuje učinkovitost.  

 Prepoznavanje vedenjskih vzorcev. Posamezniki s prepoznavanjem vedenja drugih 

lažje opazijo probleme. Večina oseb v običajnih reakcijah ponavlja določene vzorce in 

povezave, kar stresne situacije naredi predvidljive, če jih pozorno opazujemo.  

 Urejeno in prijetno delovno okolje. Urejeno delovno okolje (svetlo, prijetno itd.) 

pripomore k zmanjšanju stresa. 

 Dokončanje čim več zadanih nalog. Če posameznik želi končati čim več zadanih nalog 

in zadolžitev, mora biti dobro organiziran, kar doseže s samodisciplino in sistemom 

načrtovanja.  

 Sposobnost reči ne. Posameznik mora znati reči ne, saj lahko preveč zadolžitev 

povzroči preobremenjenost, ta pa vodi v stres.  

 Ne odlašajmo na zadnji trenutek. Lovljenje roka ter zamude in izgovori lahko 

predstavljajo stres, zato se je potrebno izogibati odlašanju na zadnji trenutek. 

 Najzahtevnejše naloge so prve na vrsti. Zahtevne naloge silijo posameznika v nenehno 

razmišljanje o njihovi izpolnitvi, kar lahko postane stresno.  

 Čas za odmor. Zanemarjanje odmorov sčasoma pripelje do utrujenosti, izčrpanosti, 

manjše produktivnosti,  zmanjšujejo pa se tudi pozornost, zbranost in potrpežljivost.  

 Uporaba telefona. Stres lahko predstavlja tudi sprejemanje telefonskih klicev, saj 

posameznik nikoli ne ve, koga bo dobil na drugi strani linije. 

 Ne zamujajte. Ljudem predstavlja čas najdragocenejšo dobrino, zato je neprijetno, če 

se ga zapravlja po nepotrebnem.  

 Delovni ritem. Upočasnjeni delovni ritem je bolj sproščujoč in delovno uspešnejši. 

Stres se v tem primeru zniža.  
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 Predlog o spremembah. Za zmanjšanje stresa na delovnem mestu so potrebne 

spremembe, ki razbijejo monotonost dela.  

 

Powell (1999, str. 73) je v svoji knjigi Kako premagamo stres izpostavil dvanajst nasvetov, ki 

naj bi pomagali zaposlenemu premagati stres na delovnem mestu:  

1. Pokažite svoja čustva. Ne zatirajte svojih čustev in občutkov.  

2. Vzemite si čas za družabno življenje. Ne odpovedujte se konjičkom in prostemu času. 

3. Ne odlašajte. Naloge, ki jih morate opraviti, opravite takoj. 

4. Prerazporedite dolžnosti. Ne mislite, da morate vse opraviti sami. 

5. Naučite se reči "ne". Ni treba, da prevzamete vsako delo, ki vam ga naložijo. 

6. Privoščite si redne odmore za kavo, kosilo, klepet. 

7. Ne delajte nadur. 

8. Ne postanite zasvojeni. Vzdržite se odvisnosti od alkohola, cigaret, mamil in hrane. 

9. Služba in dom naj bosta ločena. Službenega dela ne jemljite domov. 

10. Ne bodite perfekcionist. Tudi 80-odstotni rezultat je dober. 

11. Prosite za pomoč. Če imate probleme, jih zaupajte kolegom.  

12. Ne pozabite, da je služba le služba. 

 

Posameznik lahko zmanjša stres tako, da sam obvladuje njegove vplive, drugi del 

obvladovanja vplivov in posledic stresa pa je na delovni organizaciji, ki lahko doseže 

izboljšanje z organizacijskimi spremembami. Delovne naloge in zadolžitve morajo biti jasno 

opisane in predstavljene, predvsem pa je pomembno, da ima zaposleni na voljo zadostno 

količino časa za njihovo izvedbo. Odgovornost in pristojnost zaposlenih morata biti usklajeni, 

saj bo le tako prišlo do zadovoljive izvedbe delovnih nalog in zadolžitev, zaposleni pa naj za 

dobro opravljeno delo dobijo nagrado. Nadrejeni morajo delo organizirati tako, da zaposleni 

niso izpostavljeni pretiranim obremenitvam in škodljivim vplivom na delovnem mestu, 

zavzemajo naj se za strpno, pravično, predvsem pa varno delovno okolje. Pomembno je, da so 

cilji in vrednote organizacije skladni s cilji in vrednotami zaposlenih. K identifikaciji 

zaposlenih z organizacijo pripomore tudi ponos zaposlenih na končni izdelek, ki ga 

organizacija trži. Vsak posameznik mora dosegati uspehe ter se izogibati neuspehom, saj le 

tako lahko postopno izboljšamo delovno okolje in ohranjamo zdravje zaposlenih (Teržan 

2002). 
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Mnoge organizacije imajo zaposlene, ki ne znajo prepoznati in obvladati stresa na delovnem 

mestu, zato je zelo pomembno, da namenijo sredstva za ukrepe proti stresu, namesto da bi 

težave odpravljali s pomočjo različnih programov za odpravljanje posledic stresa. Med te 

programe lahko uvrstimo razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti, produktivnosti, prevzemanje 

delovnih odgovornosti, izboljšanje delovnih navad, preventivni pregledi za zaposlene, skrb za 

njihovo zdravje itd. (Meško 2011). 

 

Pri izgorelosti je najprej potrebno ugotoviti, ali so za posameznikovo izčrpanost odgovorne 

zunanje okoliščine ali je vzrok v posamezniku samem. V primeru, da se preobremenjenost 

pojavlja pri vseh zaposlenih, je možno trditi, da je vzrok v objektivnih okoliščinah (npr. način 

in organiziranost dela). Če pa preobremenjenost pesti le nekatere zaposlene, potem je vzrok za 

pretirano delavnost v posameznikovih notranjih strahovih (Pšeničny v Koprivnikar 2009).  

 

Organizacije lahko pri spoprijemanju z izgorelostjo svojih zaposlenih uporabijo več strategij, 

med katerimi so glavne (po Hribar v Božič 2012, str. 16):   

 Organizacija naj poskrbi za učinkovito načrtovanje dela. 

 Nagrajevanje zaposlenih naj bo jasno in pravično. 

 Organizacija naj stremi k izboljšanju psiholoških okoliščin dela in organizacijske 

klime (zaupanje zaposlenim s strani vodstva, manj nadzora, pogostejše zaposlovanje 

za nedoločen čas itd.). 

 Organizacija naj zaposlenim zagotovi preventivno izobraževanje na področju stresa in 

izgorelosti.  

 Priporočljivo je, da organizacije sodelujejo s psihologom oz. psihoterapevtom, ki 

lahko svetuje zaposlenim.  

 Vsaka organizacija naj ima dobro psihosocialno službo, ki zaposluje strokovno 

usposobljen kader, ki nudi zaposlenim svetovanje in terapije. 

  

Pri preprečevanju izgorelosti lahko posameznik naredi veliko tudi sam. Za samozdravljenje 

izgorelosti je pomembno, da so cilji časovno opredeljeni. Posameznik mora lastnemu zdravju 
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in kakovostnemu načinu življenja nameniti veliko pozornosti (Hafner in Ihan 2014). Pri tem 

lahko upošteva različne ukrepe in nasvete za lažje spoprijemanje z izgorelostjo
21

. 

 

Organizacija lahko prepreči izgorelost z zagotavljanjem ustreznih delovnih zahtev z 

zagotovitvijo dovolj zaposlenih za obseg dela, ki ga je potrebno opraviti, ujemanjem delovnih 

nalog s posameznikovimi zmožnostmi in kompetencami, prijetnim in sproščenim delovnim 

okoljem, ustreznimi delovnimi pogoji itd. Organizacija pa mora poskrbeti tudi za dobre 

odnose na delovnem mestu tako, da omogoča sodelovanje in druženje sodelavcev, da nudi 

podporo ter spodbuja sodelovanje, solidarnost in optimalne ter harmonične medosebne 

odnose. S tem se v organizaciji vzpostavljata pozitivna organizacijska klima in kultura, od 

česar je odvisno dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. K dobremu počutju na 

delovnem mestu pripomore tudi fleksibilen delovni čas, ki olajša usklajevanje delovnih 

obveznosti z zasebnimi. Zelo pomemben vidik pri preprečevanju izgorelosti na delovnem 

mestu je tudi delovna varnost, s čimer se pri zaposlenih zmanjša skrb za preživetje, s tem pa 

tudi stres (Bajt et al. 2015).  

 

Mobing ter njegove negativne posledice, ki vplivajo na posameznika, organizacijo ter celotno 

družbo silijo k hitremu in primernemu ukrepanju. Potrebno je poudariti, da mobing ni le 

                                                           
21

 Nasveti za spoprijemanje z izgorelostjo (po Hribar v Božič 2012, 14–16):  

 Posameznik naj poskuša najti zaupnika med sodelavci, saj so medosebni odnosi blažilci stresa.  

 Za dobro počutje na delovnem mestu je potrebno poznati svoje naloge in zadolžitve, zato naj 

se zaposleni posvetuje z nadrejenim. 

 Posameznik, ki doživlja delo kot monotono in dolgočasno, naj nadrejenega povpraša o 

zamenjavi delovnega mesta oziroma naj nadrejeni popestri delovne naloge ali dodeli 

zahtevnejše zadolžitve. 

 Posameznik zaradi nerealnih časovnih rokov, hitenja in časovnega pritiska opravi delo manj 

kvalitetno, zato naj se pogovori z nadrejenim ter naj skupaj najdeta rešitev. 

 Posameznik težko vpliva na višino plače, zato naj zamenja službo ali si omisli popoldansko 

dejavnost itd.  

 Posameznik naj poskuša omejiti nadurno delo. Če to ni mogoče, naj poskusi čim bolj 

kvalitetno izkoristiti zunaj službeni čas.  

 Posameznik naj okrepi odpornost na stres s pozitivnim samogovorom, tehnikami sproščanja, 

optimističnim pogledom na svet, krepitvijo samozavestne komunikacije itd. 

 Posameznik, ki se sooča s tesnobo, razdražljivostjo, potrtostjo in napetostjo, je na robu 

izgorevanja, zato naj se obrne na usposobljenega svetovalca, psihologa. 

 Posameznik naj si oblikuje prioritete, saj so v življenju pomembnejši odnosi, zadovoljstvo s 

samim seboj, družina, prijateljstvo itd. kot pa nenehno delo. Posameznik naj poskuša ponovno 

obuditi hobije ter ostale interese, ki jih je že opustil.  

 Posameznik naj se nauči reči "ne".  
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težava posameznika, ampak tudi vodstva organizacije na sploh, zato je za preprečevanje 

mobinga ključno sodelovanje zaposlenih, organizacije in sindikatov. Nujno pa je tudi 

izpostaviti, da je zgodnje odkrivanje mobinga in preprečevanje nadaljevanja mobinga zelo 

pomembno za organizacijo in zdravje zaposlenih. Za to pa je potreben primeren in 

usposobljen kader, ki je pristojen za odkrivanje in preprečevanje mobinga ter obvladovanje 

procesa rehabilitacije žrtev mobinga (Meško et al. 2011). 

 

Mobing se najlažje prepreči tako, da se v organizaciji oblikuje kulturo z ustreznimi 

vrednotnimi merili in normami za preprečevanje mobinga. Norme in predstave o vrednosti oz. 

vrednotni sistem morajo biti določeni na vseh ravneh organizacije ter jasni vsem zaposlenim, 

spoštovati jih morajo vsi v organizaciji. Poleg tega je koristno tudi, da se zaposlenim zagotovi 

posvetovalnico glede morebitnih težav in se jih vključi k ocenjevanju ogroženosti in ukrepom 

proti mobingu (Bilban 2008). 

 

Če se želijo organizacije uspešno razvijati in uspešno poslovati, morajo nameniti veliko 

pozornosti ozaveščanju, izobraževanju in usposabljanju za preprečevanje mobinga na 

delovnem mestu. Poleg tega je priporočljivo, da organizacije sodelujejo tudi z zunanjimi 

strokovnjaki, kot so psihologi in zdravniki. Pri preprečevanju organizacijskih vzrokov 

mobinga si lahko organizacije pomagajo tudi s pravilno uporabo metod in tehnik vodenja ter 

tudi pravilno komunikacijo. Dobre komunikacijske sposobnosti tako podrejenih kot 

nadrejenih so ključnega pomena za zadovoljstvo zaposlenih (Meško et al. 2011).  

 

Zanolli (b. l.) meni, da lahko posamezniki, ki so žrtve mobinga, ukrepajo tudi sami, pri čemer 

je najpomembnejše, da prepoznajo proces mobinga. Sprejeti morajo, da so postali žrtve ter da 

tega tudi drugačen pristop k delovnemu procesu in sodelovanju med zaposlenimi ne more 

spremeniti, saj niso sami odgovorni za vedenje povzročiteljev mobinga. Najprej morajo 

prevzeti nadzor nad nastalim položajem. Oblikujejo naj načrt, ki bo zajemal kratkotrajne, 

srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Posameznik naj presodi, ali potrebuje zdravniško in 

terapevtsko pomoč. Pri nadrejenih naj se pozanima, če je mogoča zamenjava delovnega mesta 

znotraj organizacije, če to ni mogoče, naj razmišlja o zamenjavi službe. 
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Žrtve mobinga lahko organizirajo neformalne skupine (npr. skupino za okrevanje), kamor 

lahko povabijo člane družine, prijatelje, karierne svetovalce, odvetnike itd. Pri okrevanju 

posameznik potrebuje pozitivne osebne in delovne odnose, ki mu bodo pomagali pri soočanju 

z mobingom. Nihče ne more obvladovati in preprečiti mobinga sam, ampak se mora povezati 

z drugimi, ki mu bodo pomagali nadaljevati z osebnim in poklicnim življenjem. S tem ko ima 

posameznik svojo mobing skupino za okrevanje, se izogne družbeni izolaciji oz. izobčenju. 

Ta skupina ljudi predstavlja njegovo podporno mrežo (Duffy in Sperry 2014). 

 

Ob tem pa je pomembno tudi, da se žrtve mobinga ne sramujejo položaja, v katerem so se 

znašle. Na mobing morajo opozoriti nadrejene, v primeru pa, da so nadrejeni tisti, ki izvajajo 

mobing, pa pristojne organe oz. institucije. Žrtve ne smejo iskati vzrokov le pri sebi, ampak 

tudi v okolju. Delodajalec je dolžan zaščititi svoje zaposlene pred tovrstnimi tveganji, 

priporočljivo je tudi, da zaposlenim zagotovi različne oblike izobraževanja na področju 

mobinga ter ostalih tveganj, ki se pojavljajo na delovnem mestu. V izogib vsem nadaljnjim 

pojavom mobinga se morajo tako vodstvo kot zaposleni zavedati posledic, ki jih ta povzroči. 

Med najpomembnejšimi in najučinkovitejšimi ukrepi so vsekakor preventivni ukrepi. 

Potrebno je izboljšati delovno okolje ter preprečiti osamitev zaposlenih, ki trpijo za 

mobingom, preprečiti škodljive delovne razmere ter izboljšati psihosocialno delovno okolje
22

. 

Ključnega pomena pa je, da so v proces ukrepov za preprečevanje mobinga vključeni vsi 

zaposleni (Bilban 2008).  

 

Priporočljivo je, da žrtev prepozna in spremlja posledice mobinga, saj lahko tako ugotovi, 

kako je mobing vplival na njeno življenje ter življenje bližnjih. Zabeležiti je potrebno, kaj se 

je zgodilo, kje in kdaj se je to dejanje zgodilo, kdo je povzročitelj, morebitne priče dejanja ter 

čustva, ki jih je oseba ob tem občutila. Identifikacija in opredelitev posledic mobinga je 

pomembna, saj dovoljuje žrtvi in bližnjim, da se osredotočijo na prizadeta področja življenja 

ter poiščejo ustrezne rešitve (Duffy in Sperry 2014).  

 

                                                           
22

 Z zmanjšanjem monotonosti na delovnem mestu, izboljšanjem predvidljivosti delovnega postopka 

in informiranjem o ciljih, uskladitvijo stila vodenja, izogibanjem nejasnostim glede položajev in nalog 

zaposlenih itd.  
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

V magistrski nalogi bomo podrobneje analizirali psihosocialna tveganja na delovnem mestu 

za sodobne bolezni zaposlenih ter njihov vpliv na produktivnost in (ne)uspešnost samega 

podjetja oziroma organizacije. Osredotočili se bomo na najpogostejše psihosocialne težave 

stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu, čeprav med nevarne dejavnike štejemo vse 

psihosocialne težave oziroma motnje.  

 

Pri raziskavi bomo izhajali iz raziskovalnih vprašanj, na katera bomo odgovorili s podatki iz 

ankete. Ta metoda omogoča vpogled v celoten raziskovalni problem, saj lahko z anketiranjem 

pridobimo (ugotovimo) mnenja posameznikov, ki so doživeli omenjene težave na delovnem 

mestu ali pa poznajo koga, ki se je s tem problemom srečal.  

 

Kvantitativno raziskovanje je zbiranje numeričnih oz. številskih podatkov in prikazuje odnos 

med teorijo in raziskavami. Značilen je deduktiven in fizičen pristop k znanosti in objektivno 

pojmovanje družbene realnosti (Bryman 2012). Omogoča iskanje splošnih vzorcev in povezav 

(korelacij), preizkušanje teorij in napovedovanje. Pri kvantitativnem raziskovanju so podobe 

zgrajene iz povezanosti med dvema značilnostma oziroma med večjim številom lastnosti oz. 

značilnosti (spremenljivk) na velikem številu primerov (enot) (Ragin 2007). Kvantitativno 

raziskovanje preučuje odnose med spremenljivkami s primerjavo skupin spremenljivk 

oziroma preučuje neposredno povezanost spremenljivk (Punch 2014). 

 

"Kvantitativne metode temeljijo na predpostavki, da je najboljša pot do razumevanja osnovnih 

vzorcev in odnosov preučevanje pojavov na velikemu številu primerov (enot)" (Ragin 2007, 

str. 143). Kvantitativne metode predpostavljajo raziskovanje večjega števila enot 

raziskovanja, upoštevajoč, da je število teh večje od števila spremenljivk. Pri večjem številu 

respondentov se kot merski instrument največkrat uporablja strukturiran vprašalnik z 

vprašanji zaprtega tipa. Poleg tega te metode omogočajo posploševanje na širšo populacijo na 

podlagi izbranega vzorca enot oziroma respondentov (Manoilov 2010). 

 

Pri zbiranju podatkov bomo uporabili anketni vprašalnik, ki ga bomo izvedli preko spleta, 

zajemal pa bo štiri sklope. Prvi sklop bo namenjen preverjanju socio-demografskih podatkov 
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(spol, starost itd.), drugi bo zajemal vprašanja glede doživljanja sodobnih bolezni: stres, 

izgorelost in mobing na delovnem mestu, zadnji pa bo namenjen preverjanju najpogostejših 

dejavnikov tveganja za sodobne bolezni zaposlenega, ter ugotavljanju, ali imajo organizacije, 

v katerih so anketiranci zaposleni, ukrepe zoper duševne bolezni na delovnem mestu, in kako 

svoje zaposlene ozaveščajo o morebitnih tveganjih na delovnem mestu. 

 

Anketo bomo oblikovali na portalu MojaAnketa.si in k sodelovanju povabili osebe, ki 

opravljajo delo za plačilo. Anketiranje preko spleta je enako zanesljivo kot standardno 

anketiranje fizičnih oseb, saj postajajo spletni vprašalniki vedno pogostejši način raziskovanja 

in pridobivanja podatkov. Spletno anketiranje nam omogoča, da v kratkem času pridobimo 

odgovore večjega števila posameznikov (Dillman et al. 2014), kar nam bo omogočilo 

pridobitev širšega vpogleda v problematiko zdravja na delovnem mestu in sodobnih bolezni. 

Analizirali bomo različne dejavnike tveganja za sodobne bolezni zaposlenih, tj. stres, 

izgorelost in mobing na delovnem mestu. Dobljene podatke bomo analizirali in ustrezno 

interpretirali.  

 

6.1 Raziskovalna vprašanja 

 

V magistrski nalogi nas bo zanimalo predvsem, kako različni dejavniki vplivajo na pojav 

psihosocialnih tveganj na delovnem mestu za sodobne bolezni zaposlenega (stres, izgorelost 

in mobing na delovnem mestu), kaj botruje pojavu teh bolezni in kako se te odražajo na 

zdravju zaposlenih. Za lažje razumevanje bomo v nadaljevanju uporabili termin sodobne 

bolezni zaposlenega, s katerim bomo zajeli stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu.  

 

Raziskovalna vprašanja, iz katerih izhajamo pri raziskavi, so sledeča: 

Ali stopnja izobrazbe in delovni položaj vplivata na izpostavljenost sodobnim boleznim 

zaposlenega? 

Ali fleksibilne oblike zaposlitve in izmensko delo pripomorejo k nastanku sodobnih bolezni 

na delovnem mestu? 

Kateri dejavniki so najpogostejši povzročitelji sodobnih bolezni na delovnem mestu? 

Kako organizacija spodbuja duševno zdravje zaposlenih? 
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Katere so najpogostejše metode ozaveščanja zaposlenih o duševnih boleznih na delovnem 

mestu? 

 

7 INTERPRETACIJA PREDSTAVLJENIH REZULTATOV IN 

UGOTOVITVE 

 

V anketi, ki smo jo opravili na spletnem portalu MojaAnketa.si, je sodelovalo 200 

anketirancev. Namen je bil pridobiti podatke o prisotnosti sodobnih bolezni na delovnem 

mestu: stres, izgorelost in mobing. Poleg tega je bil namen zbiranja podatkov tudi opredeliti 

dejavnike tveganja, ki pripomorejo k pojavu omenjenih bolezni na delovnem mestu, ter 

preveriti, kakšne metode ozaveščanja zaposlenih o duševnem zdravju in ukrepe za 

spodbujanje duševnega zdravja na delovnem mestu uporabljajo organizacije.  

 

V anketi je sodelovalo 121 žensk in 79 moških oz. 60,5 % vseh anketirancev je bilo ženskega 

spola, preostalih 39,5 % pa moškega. Največ respondentov je bilo starih do 35 let, najmanj pa 

nad 56 let (za natančnejši prikaz odgovorov glej Prilogo 4), za kar menimo, da gre razlog 

iskati v spletni izvedbi ankete. Le redki starejši posamezniki so namreč vešči uporabe 

računalnika in socialnih omrežij (Facebook, Twitter itd.). Med vsemi anketiranci jih je največ 

z univerzitetno izobrazbo (44 %), sledijo tisti, ki so zaključili srednjo šolo (31,5 %), najmanj 

pa je respondentov z osnovnošolsko izobrazbo (za natančnejši prikaz odgovorov glej 

Prilogo 5). Večina anketirancev ima v organizaciji, kjer so zaposleni, status zaposlenega oz. 

delavca (61 %), sledijo tisti, ki opravljajo strokovna dela (20,5 %), in tisti, ki zasedajo 

vodstvene položaje (18,5 %). Glede delovne dobe smo ugotovili, da jih je največ z delovno 

dobo, krajšo od petih let (za natančnejši prikaz odgovorov glej Prilogo 6), kar je bilo 

pričakovano, saj je bila najbolj zastopana starostna skupina do 35 let. Glede zaposlitvenega 

statusa anketirancev smo ugotovili, da jih je največ zaposlenih za nedoločen čas (63,5 %), 

sledijo tisti, ki so zaposleni za določen čas (27 %), preostalih 9,5 % anketirancev pa delo 

opravlja na podlagi drugih oblik zaposlitve (npr. samostojni podjetnik, podjemna pogodba, 

avtorska pogodba itd.). Največ anketirancev je zaposlenih v organizaciji, ki se ukvarja s 

storitvami (53 %), sledijo zaposleni v organizacijah, ki se ukvarjajo s proizvodnjo (16,5 %) 

(za natančnejši prikaz odgovorov glej Prilogo 7). Polovica anketirancev je zaposlena za 
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osemurni delovnik, 28 % jih na delovnem mestu preživi od 8 do 10 ur na dan, delovnik pa je 

daljši od 10 ur za 6,5 % respondentov. 45,5 % respondentov je odgovorilo, da le nekajkrat na 

mesec delajo dlje od predvidenega delovnega časa, določenega v pogodbi o zaposlitvi (za 

natančnejši prikaz odgovorov glej Prilogo 8). Na vprašanje o izmenskem delu je 48 % 

anketirancev odgovorilo, da opravljajo izmensko delo, pri preostalih 52 % pa zaposlitev ne 

vključuje izmenskega delovnega časa. Pri preverjanju, ali lahko respondenti delovni čas 

prilagodijo tako, da pridejo kasneje na delovno mesto oz. da opravljajo delovne naloge in 

zadolžitve od doma, smo ugotovili, da jih ima 43 % prilagodljiv delovnik, medtem ko 

preostalih 57 % nima te možnosti.  

 

V tretjem delu ankete smo preverjali podatke o stresu, izgorelosti in mobingu ter ugotavljali, 

kako te bolezni občutijo anketiranci. Preverjali smo, ali je delo, ki ga opravljajo, stresno, ob 

čemer je 49 % anketirancev potrdilo, da je njihova zaposlitev stresna, 12 % pa jih trdi, da je 

njihova zaposlitev zelo stresna (za natančnejši prikaz odgovorov glej Prilogo 9). Pogosto je 

stres na delovnem mestu doživelo kar 47,5 % respondentov, medtem ko je pri 4,5 % 

respondentov občutek stresa nenehen oz. se pojavlja ves čas (za natančnejši prikaz odgovorov 

glej Prilogo 10). Na temo izgorelosti smo anketirance spraševali, ali jo dojemajo kot psihično 

in/ali fizično utrujenost ali skupek obeh. Največ anketirancev (64,5 %) izgorelost dojema kot 

psihično in fizično utrujenost, 23,5 % kot psihično utrujenost, preostalih 12 % pa kot fizično 

utrujenost. Dojemanje izgorelosti je v veliki meri povezano tudi z naravo dela, saj bo 

posameznik, ki dela v proizvodnji, izgorelost dojemal kot fizično utrujenost, drugi pa jo bodo 

dojemali kot psihični napor, utrujenost, izčrpanost itd. Na vprašanje občutja izgorelosti na 

delovnem mestu je 50,5 % anketirancev odgovorilo, da je tekom zaposlitve večkrat občutilo 

izgorelost, 22,5 % anketirancev je vsaj enkrat v času zaposlitve občutilo izgorelost, medtem 

ko 27 % anketirancev ni nikoli občutilo izgorelosti na delovnem mestu. Nazadnje pa smo 

preverjali, ali so bili anketiranci v zadnjih šestih mesecih na delovnem mestu izpostavljeni 

mobingu. 79 % anketirancev ni doživljalo mobinga na delovnem mestu, preostalih 21 % pa je 

razkrilo, da je se je z mobingom na delovnem mestu že srečalo. Od teh 21 % je bilo največ 

tistih, ki mobinga niso občutili, kar pomeni, da so bili le priče pri pojavu le-tega. 20,9 % 

anketirancev je mobing doživelo v redkih primerih, 18,2 % se je z mobingom srečalo 

občasno, 0,9 % anketirancev pa je mobing občutilo vsakodnevno (za natančnejši prikaz 

odgovorov glej Prilogo 11).  
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Analiza zbranih podatkov, kjer smo preučevali pojav sodobnih bolezni na delovnem mestu, je 

pokazala, da je 187 anketirancev (93,5 %) občutilo stres na delovnem mestu ves čas, pogosto 

ali redko, preostalih 13 anketirancev pa nikoli. Z izgorelostjo na delovnem mestu se je srečalo 

146 anketirancev (73 %), občutili so jo enkrat oz. tudi večkrat, preostalih 27 % pa na 

delovnem mestu ni občutilo niti psihične niti fizične utrujenosti in s tem izgorelosti. Pojav 

mobinga na delovnem mestu je potrdilo 42 anketirancev (21 %), preostalih 79 % se s to 

obliko duševne bolezni na delovnem mestu še ni srečalo.  

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali stopnja izobrazbe in delovni položaj vplivata na izpostavljenost 

sodobnim boleznim zaposlenega? 

 

Za preverjanje, ali stopnja izobrazbe in delovni položaj vplivata na izpostavljenost, smo se 

odločili, ker menimo, da so posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe in višjim delovnim mestom 

zaradi večje odgovornosti in zadolžitev bolj izpostavljeni stresu, izgorelosti in mobingu. 

 

Graf 7.1: Stopnja izobrazbe in pojav sodobnih bolezni na delovnem mestu 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 
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V grafu 7.1 je predstavljen vpliv stopnje izobrazbe anketirancev na pojav sodobnih bolezni na 

delovnem mestu po številu anketirancev. Največ anketirancev, ki so se na delovnem mestu 

srečali s sodobnimi boleznimi, je zaključilo univerzitetni študij. Med temi je 82 tistih, ki 

doživljajo stres na delovnem mestu, 68 jih občuti izgorelost, 24 anketirancev pa je 

izpostavljenih mobingu oz. nasilju na delovnem mestu. Tem sledijo tisti anketiranci, ki so 

zaključili srednjo šolo ter tisti s končano višjo šolo.  

 

Tabela 7.1: Prisotnost sodobnih bolezni na delovnem mestu po stopnji izobrazbe 

Sodobne bolezni na 

delovnem mestu (v %) 

Osnovna 

šola 

Srednja 

šola 

Višja 

šola 

Univerzitetna 

izobrazba 

Magisterij, 

doktorat 

Stres 2,73 32,08 10,69 43,85 10,69 

Izgorelost 3,42 31,50 12,33 46,58 6,85 

Mobing 2,38 35,71 2,38 57,14 4,76 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

Na delovnem mestu je stres občutilo 43,85 % respondentov, ki so zaključili univerzitetni 

študij, sledijo tisti s končano srednjo šolo (32,08 %). Najvišjo utrujenost, posledično pa 

izgorelost, so prav tako občutili tisti z univerzitetno izobrazbo (46,58 %), sledijo anketiranci s 

srednješolsko izobrazbo (31,50 %). Med 42 anketiranci, ki so bili izpostavljeni mobingu na 

delovnem mestu, jih je 57,14 % z univerzitetno izobrazbo in 35,71 % s končano srednjo šolo.  
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Graf 7.2: Delovni položaj v organizaciji in pojav sodobnih bolezni na delovnem mestu 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

V grafu 7.2 je predstavljen pojav sodobnih bolezni na delovnem mestu glede na delovni 

položaj anketirancev v organizaciji, kjer so zaposleni. Največ anketirancev, ki so bili 

izpostavljeni sodobnim boleznim na delovnem mestu, v organizaciji opravlja delo 

zaposlenega oz. delavca, sledijo strokovni delavci in nato tisti, ki zasedajo višje položaje v 

organizaciji.  

 

Tabela 7.2: Prisotnost sodobnih bolezni na delovnem mestu glede na delovni položaj v 

organizaciji 

Sodobne bolezni na 

delovnem mestu (v %) 

Vodstveni 

delavec/ 

delavka 

Strokovni 

delavec/ 

delavka 

Zaposleni/ 

zaposlena 

(delavec) 

Stres 18,18 20,86 60,90 

Izgorelost 22,60 21,23 55,48 

Mobing 23,81 19,05 57,14 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 
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Stres je občutilo 187 anketirancev, med katerimi je bilo 60,90 % tistih, ki v organizaciji 

opravljajo delo zaposlenega oz. delavca, 20,86 % strokovnih delavcev in 18,18 % 

vodstvenega kadra. Izgorelost so najbolj občutili zaposleni oz. delavci, katerih je bilo med 

146 anketiranci kar 55,48 %, sledijo vodje ter strokovni delavci. Mobingu je bilo 

izpostavljenih 42 anketirancev, med katerimi je bilo 57,14 % zaposlenih oz. delavcev, sledi 

23,81 % vodij ter 19,05 % strokovnih delavcev.  

 

Naša predpostavka, da so visoko izobraženi zaposleni ter zaposleni na višjem delovnem 

položaju bolj izpostavljeni sodobnim boleznim na delovnem mestu, se je le deloma potrdila. 

V primeru stopnje izobrazbe se je izkazalo, da so najbolj izpostavljeni sodobnim boleznim 

tisti z univerzitetno izobrazbo, sledijo tisti s srednješolsko izobrazbo. V primeru delovnega 

položaja pa so največjo izpostavljenost občutili zaposleni oz. delavci, kar lahko pripišemo 

tudi izobrazbi, saj visoko izobraženi posamezniki dobijo potrebno znanje tudi za 

spoprijemanje s sodobnimi boleznimi. Mogoče je zato tudi nizek odstotek izpostavljenosti 

stresu, izgorelosti in mobingu pri tistih z magisterijem in doktoratom. Eden od razlogov je 

lahko tudi, da vodstvo organizacije nameni več sredstev za ozaveščanje o duševnih boleznih 

na delovnem mestu za tiste zaposlene, ki so višje v delovni hierarhiji, prav zaradi mišljenja, 

da psihično delo prinaša več obveznosti, zadolžitev, predvsem pa odgovornosti, kar 

pripomore k hitrejšemu nastanku sodobnih bolezni, in mišljenja, da fizično delo ne povzroča 

tolikšnega stresa in izgorelosti kot psihična oblika dela.  

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali fleksibilne oblike zaposlitve in izmensko delo pripomorejo k 

nastanku sodobnih bolezni na delovnem mestu? 

 

Menimo, da fleksibilne oblike zaposlitve pripomorejo k nastanku sodobnih bolezni, saj ostale 

oblike zaposlitve, z izjemo zaposlitve za nedoločen čas, predstavljajo negotovost in strah pred 

izgubo socialne varnosti. Izmensko delo pa po našem mnenju pripomore k nastanku stresa, 

izgorelosti in mobinga na delovnem mestu zaradi nenehnega spreminjanja bioritma, kar 

vpliva na zdravje posameznika, izvedbo dela in njegovo zadovoljstvo. 
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Graf 7.3: Fleksibilne oblike zaposlitve in pojav sodobnih bolezni na delovnem mestu 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

V grafu 7.3 je predstavljen pojav sodobnih bolezni med anketiranci glede na fleksibilne oblike 

zaposlitve. Največ stresa, izgorelosti in mobinga na delovnem mestu so doživeli tisti z 

zaposlitvijo za nedoločen čas.  

 

Tabela 7.3: Prisotnost sodobnih bolezni na delovnem mestu glede na obliko zaposlitve 

Sodobne bolezni na 

delovnem mestu (v %) 

Zaposlitev za 

nedoločen čas 

Zaposlitev za 

določen čas 

Druge oblike zaposlitve 

(podjemna in avtorska 

pogodba, s.p.) 

Stres 66,31 25,67 8,02 

Izgorelost 72,60 19,86 7,54 

Mobing 61,90 28,57 9,52 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

V tabeli so zajeti odstotkovni deleži izpostavljenosti stresu, izgorelosti in mobingu pri 

anketirancih glede na obliko zaposlitve. Med 187 anketiranci, ki so občutili stres na delovnem 

mestu, je bilo 66,31 % zaposlenih za nedoločen čas, 25,67 % anketirancev je bilo zaposlenih 
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za določen čas, preostanek anketirancev pa v obliki podjemne in avtorske pogodbe ter 

samostojnega podjetnika. Izgorelost je prav tako občutilo največ tistih z redno zaposlitvijo, 

med 146 anketiranci jih je bilo 72,60 %. Izpostavljenih mobingu je bilo 42 anketirancev, med 

katerimi jih je bilo 61,90 % z zaposlitvijo za nedoločen čas, 28,57 % z zaposlitvijo za določen 

čas, 9,52 % anketirancev pa je imelo drugo obliko pogodbe za zaposlitev.  

 

Graf 7.4: Pojav sodobnih bolezni na delovnem mestu glede na izmensko delo 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

V grafu 7.4 je predstavljena prisotnost sodobnih bolezni na delovnem mestu glede na 

izmensko delo. Višjo prisotnost stresa, izgorelosti in mobinga je zaznati pri tistih, katerih 

zaposlitev ne vključuje izmenskega dela.  

 

Tabela 7.4: Prisotnost sodobnih bolezni na delovnem mestu glede na izmensko delo 

Sodobne bolezni na 

delovnem mestu (v %) 

Izmensko 

delo 

Neizmensko 

delo 

Stres 47,06 52,94 

Izgorelost 46,58 53,42 

Mobing 42,86 57,14 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 
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Analiza podatkov je pokazala, da je bilo med anketiranci, izpostavljenimi sodobnim boleznim 

na delovnem mestu, več tistih, ki ne opravljajo dela v izmenah, kot tistih z izmenskim delom. 

Med 187 anketiranci, ki so se na delovnem mestu soočili s stresom, je bilo 52,94 % takih, 

katerih zaposlitev ne vključuje izmen. Tudi pri izgorelosti, kjer bi pričakovali, da izmensko 

delo vpliva na pojav utrujenosti zaradi spremembe bioritma posameznika, je bilo med 146 

anketiranci 53,42 %, torej dobra polovica anketirancev z neizmenskim delom. Tudi v primeru 

mobinga na delovnem mestu analiza kaže, da so bili bolj izpostavljeni tisti anketiranci, ki 

delajo neizmensko delo, teh je bilo 57,14 %. 

 

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo predpostavili, da bodo anketiranci s fleksibilno obliko 

zaposlitve ter tisti, katerih zaposlitev vključuje izmensko delo, bolj izpostavljeni oz. bodo bolj 

občutili stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu. Naša predpostavka se ni potrdila, saj 

so bili najbolj izpostavljeni sodobnim boleznim na delovnem mestu zaposleni za nedoločen 

čas ter tisti, ki opravljajo delo brez izmen. Mogoče gre v primeru fleksibilnih oblik zaposlitve 

iskati razloge prav v njeni fleksibilnosti, ki se kaže tudi v značilnostih dela in ne le v obliki 

zaposlitve. Samostojni podjetniki so oblika zaposlitve, ki posamezniku omogoča oblikovanje 

načina in časa dela po lastni želji in zmogljivostih, kar pripomore k zmanjšanju pojava stresa, 

izgorelosti in mobinga. Zaposleni na avtorsko pogodbo so povečini tisti, ki so svoj hobi in 

veselje pretvorili v delo, zato jih to veseli in sprošča ter ne povzroča pritiskov na delovnem 

mestu, ki vodijo v stres, izgorelost in mobing. Poleg tega pa so trenutne okoliščine na trgu 

dela oz. okoliščine zaposlovanja zelo spremenljive, zaposlitev za nedoločen čas ne predstavlja 

več občutka socialne varnosti. Tudi v primeru izmenskega dela in pojava sodobnih bolezni na 

delovnem mestu se naša predpostavka ni potrdila, razlog pa je morda v tem, da anketiranci z 

izmenskim delom opravljajo fiksno določeno izmeno, kar jim ne predstavlja stresnih okoliščin 

kot v primeru rotacijskih izmen, kjer posameznik v enem tednu rotira med jutranjo, 

popoldansko in nočno izmeno. Nenehno spreminjanje delovnega časa posameznika utrudi in 

pospeši izgorelost in stres. Tako je npr. zaposleni s fiksno nočno izmeno pod manjšim 

stresom, saj njegov delovnik poteka v določeni rutini, poleg tega pa mu tak način dela 

omogoča lažje usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti.   
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Raziskovalno vprašanje 3: Kateri dejavniki so najpogostejši povzročitelji sodobnih bolezni na 

delovnem mestu? 

 

Z raziskavo smo želeli preveriti, kateri so najpogostejši dejavniki, ki na delovnem mestu 

povzročajo stres, izgorelost in mobing. Anketirance smo prosili, naj ocenijo, v kolikšni meri 

se strinjajo z dejavniki, ki povzročajo sodobne bolezni na delovnem mestu.  

 

Graf 7.5: Dejavniki tveganja za stres na delovnem mestu 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

Večina respondentov se je v večini primerov povsem strinjala z izpostavljenimi dejavniki. 

Največ se jih je strinjalo, da prevelik obseg dela, daljši delovni čas, zahteve po kvalitetnejši 

izvedbi delovnih zadolžitev v čim krajšem možnem času in neprimerno razmerje med plačo in 

obsegom dela povzročajo stres na delovnem mestu. Pri dejavniku strah pred izgubo zaposlitve 

je bila razlika med tistimi, ki se strinjajo s trditvijo, in tistimi, ki se povsem strinjajo s 

trditvijo, zelo majhna, kar pomeni, da izguba socialne varnosti pomembno vpliva na pojav 

stresa. Tudi v primeru dejavnika konfliktni odnosi na delovnem mestu je razlika med tistimi, 

ki se povsem strinjajo, in tistimi, ki se strinjajo, zelo majhna. Slabi oz. konfliktni odnosi na 

delovnem mestu vodijo v slabo komunikacijo med zaposlenimi, posledično pa do sovraštva in 
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nezaupanja, kar pa ovira potek dela in slabo vpliva na zdravje zaposlenih in uspešnost 

poslovanja organizacije. Skoraj polovica anketirancev se je povsem strinjala, da življenjski 

dogodki, kot so bolezen in smrt, zelo pripomorejo k pojavu stresa.  

 

Graf 7.6: Dejavniki tveganja za izgorelost na delovnem mestu 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

Anketiranci so se večinoma strinjali oz. povsem strinjali, da opredeljeni dejavniki 

pripomorejo k psihični in fizični utrujenosti. Med dejavniki, s katerimi so se anketiranci 

povsem strinjali, izstopa dejavnik preobremenjenosti na delovnem mestu, za katerega 94 

anketirancev (47 %) meni, da je eden glavnih razlogov za pojav izgorelosti. Prav tako se je 94 

anketirancev (47 %) strinjalo, da izgorelost nastane tudi zaradi nezadostnega števila 

zaposlenih. Temu dejavniku so po številu strinjanj anketirancev sledili še slabi delovni pogoji, 

slabo sodelovanje in konflikti med zaposlenimi ter tudi slaba organizacija dela. Nekaj 

anketirancev je mnenja, da opredeljeni dejavniki niti povzročajo niti ne povzročajo izgorelosti 

na delovnem mestu, še posebno za dejavnik strah pred razočaranjem samega sebe in 

nadrejenega ter graja in nezadovoljstvo nadrejenega z izvedbo oz. opravljenim delom. 
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Graf 7.7: Dejavniki tveganja za mobing na delovnem mestu 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

Tudi za tretjo sodobno bolezen, mobing, se je večina anketirancev povsem strinjala oz. 

strinjala z opredeljenimi dejavniki tveganja. Največ anketirancev se je povsem strinjalo, da 

mobing povzročajo spori in konflikti med zaposlenimi ter način vodenja, saj agresivno 

vodenje z zastraševalnim pristopom slabo vpliva na delovno klimo oz. počutje delavcev in 

zmanjšuje učinkovitost zaposlenih. Kar 105 anketirancev (52,5 %) se je strinjalo, da slabi 

medosebni odnosi vodijo v nasilje na delovnem mestu. K pojavu mobinga pa pripomorejo 

tudi nejasne zahteve in pričakovanja nadrejenih o delovnih zadolžitvah, slaba komunikacija in 

spori med zaposlenimi. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako organizacija spodbuja duševno zdravje zaposlenih? 

 

Organizacije lahko zagotovijo zdravje zaposlenih tako, da spodbujajo in omogočijo svojim 

zaposlenim različne oblike dejavnosti, ki zaposlene vodijo k fizični aktivnosti in vitalnosti ter 

spodbujajo pozitivno mišljenje in razne oblike sproščanja telesne napetosti. Ukrepe za 

spodbujanje zdravja lahko razdelimo na tiste, ki so neposredno vezani na delo in delovni 

proces, kot je fleksibilen delovni čas in fleksibilno delovno mesto, ter na tiste, ki jih 

posameznik oz. zaposleni lahko koristi v svojem prostem času, kot so športne aktivnosti.  
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Graf 7.8: Ukrepi za spodbujanje duševnega zdravja v organizacijah 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

Pri ukrepih, ki jih organizacije uporabljajo za spodbujanje duševnega zdravja na delovnem 

mestu, je 16,9 % anketirancev na prvo mesto umestilo varnost na delovnem mestu. 14,4 % 

anketirancev je odgovorilo, da jim njihova organizacija omogoča fleksibilen delovni čas, kar 

jim olajša usklajevanje družinskih obveznosti z delovnimi. Veliko organizacij skrbi za dobro 

organizacijsko klimo, ki zaposlenim nudi prijetno delovno okolje brez stresnih okoliščin. 

Tega mnenja je 13,3 % anketirancev. Na četrto mesto so anketiranci uvrstili preventivne 

zdravstvene preglede in organizacijo različnih športnih dogodkov za zaposlene. 12,8 % vseh 

anketirancev je navedlo, da njihova organizacija skrbi za redne zdravstvene preglede in 

organizira različne dogodke, piknike, kjer se zaposleni lahko družijo in gradijo na medsebojni 

komunikaciji, zaupanju in sodelovanju na delovnem mestu, kar zmanjšuje nesoglasja in 

konflikte na delovnem mestu ter povečuje posameznikovo delovno učinkovitost in motivacijo 

za delo. Na zadnje mesto je 2,4 % anketirancev uvrstilo zaposlovanje ustreznega kadra za 

nadzor in preprečevanje duševnih bolezni na delovnem mestu.  
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Raziskovalno vprašanje 5: Katere so najpogostejše metode ozaveščanja zaposlenih o duševnih 

boleznih na delovnem mestu? 

 

Metodam ozaveščanja zaposlenih o duševnih boleznih na delovnem mestu je potrebno 

nameniti dodatno pozornost zaradi njihovega vpliva na preprečevanje pojava in tudi 

odpravljanje duševnih bolezni na delovnem mestu. Organizacije, ki stremijo k zdravim in 

zadovoljnim zaposlenim, posledično pa tudi k zdravemu podjetju, lahko uporabijo za dosego 

tega cilja različne metode, kot so letaki in brošure, izobraževanja, delavnice, programi za 

promocijo zdravja na delovnem mestu, pogovor zaposlenih s strokovnjakom, svetovalcem itd. 

 

Graf 7.9: Metode ozaveščanja o sodobnih boleznih na delovnem mestu 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

Iz grafa 7.9 je razvidno, da je največ anketirancev, kar 34,5 %, odgovorilo, da se njihove 

organizacije ne poslužujejo nobene izmed naštetih metod ozaveščanja o duševnih boleznih na 

delovnem mestu. Razlog za to je morda v prevelikih stroških organizacije izobraževanj in 

delavnic za promocijo zdravja na delovnem mestu ter stroških najema strokovnjaka za 

namene svetovanja zaposlenim. Na drugem mestu so preventivni zdravstveni pregledi, ki pa v 

večini primerov temeljijo bolj na pregledu fizičnega zdravja, posameznikova duševnost pa je 
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nekoliko v ozadju. Pogovor s svetovalcem za zdravo duševnost na delovnem mestu je 

omogočena le 5,3 % anketirancev. Približno 10 % anketirancev je navedlo, da njihove 

organizacije zagotavljajo različne oblike izobraževanj in delavnic na temo duševnih bolezni.  

 

Za konec smo anketirance povprašali še, ali so zadovoljni s trenutno zaposlitvijo in ali bi 

trenutno zaposlitev zamenjali. S tema vprašanjema smo želeli preveriti mnenje anketirancev o 

svoji zaposlitvi, ali so z njo zadovoljni oz. zakaj bi trenutno zaposlitev zamenjali. Veliko ljudi 

ne razmišlja veliko o delu, ki ga opravljajo ter kako to delo vsakodnevno vpliva na njihovo 

zdravje in počutje. Na zaposlitev gledajo kot na nujno zlo, ki ga je potrebno opraviti. Veliko 

posameznikov se ne zaveda izpostavljenosti različnim dejavnikom tveganja za bolezni na 

delovnem mestu, kot so stres, izgorelost in mobing, dokler jim te niso predstavljene. Menimo, 

da je izpolnjevanje ankete anketirance spodbudilo k razmišljanju o lastni zaposlitvi ter jim 

orisalo nekakšno sliko trenutnega stanja, ki kaže, ali so zadovoljni s trenutno zaposlitvijo oz. 

zakaj bi jo zamenjali. Anketiranci so v večini (76 %) zadovoljni s trenutno zaposlitvijo, 

preostanek anketirancev (24 %) pa trenutna zaposlitev ne zadovoljuje.  74 % anketirancev ne 

razmišlja o menjavi službe, ostali pa bi radi trenutno zaposlitev zamenjali, saj jih ta ne 

motivira več in jim ne omogoča osebne rasti, onemogočeno jim je napredovanje, delo je 

preveč monotono in jim ne predstavlja izziva. Kot enega od razlogov za menjavo so navedli 

tudi slabo organizacijo, medosebne odnose, preveliko odgovornost itd. Največ anketirancev je 

kot najpomembnejši razlog menjave zaposlitve navedlo slabo plačo, nekateri so izpostavili 

željo po spremembi. Iz razlike v deležu med tistimi, ki so nezadovoljni s trenutno zaposlitvijo 

(24 %), in tistimi, ki bi zamenjali zaposlitev (26 %), je razvidno, da je 2 % anketirancev 

nezadovoljnih s trenutno zaposlitvijo, vendar je ne bi zamenjali, kar je morda posledica tega, 

da je trenutno na trgu dela težko najti drugo zaposlitev. Sklepamo lahko tudi, da so nekateri 

posamezniki sprijaznjeni s svojo delovno usodo in ne želijo menjati delovnega mesta oz. 

zaposlitve zaradi bojazni pred izgubo socialne varnosti, ki jim jo nudi trenutna zaposlitev.  

 

8 ZAKLJUČEK 

 

Najpomembnejša vrednota današnje družbe so psihično in fizično zdravi posamezniki. 

Zdravje je odvisno od številnih razmer, ki zajemajo dogajanje doma, v partnerskih odnosih, v 

službi itd. Vsak posameznik mora skrbeti za svoje zdravje in se poskušati izogniti 
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dejavnikom, ki zdravju škodujejo. V magistrski nalogi smo pozornost namenili tistim 

dejavnikom, ki se oblikujejo na delovnem mestu in povzročajo zdravju škodljive bolezni, to 

so stres, izgorelost in mobing. Te bolezni ne predstavljajo bakterijskih okužb ali virusov, 

ampak so produkt psihosocialnih tveganj, ki se oblikujejo na delovnem mestu.  

 

V preteklosti je družba gledala na stres, izgorelost in mobing kot na namišljene bolezni, danes 

pa te predstavljajo vedno pogostejše težave raznih organizacij in njenih zaposlenih, na kar je 

potrebno opozoriti in čemur je nujno nameniti veliko pozornosti. Če hočemo zmanjšati pojav 

sodobnih bolezni na delovnem mestu, je potrebno preveriti, zakaj je do teh sploh prišlo. Stres, 

izgorelost in mobing povzročajo različne okoliščine, povezane z delovnim okoljem, delovnim 

procesom, medosebnimi odnosi in komunikacijo na delovnem mestu. Dejavniki tveganja za 

nastanek sodobnih bolezni niso pri vseh posameznikih enaki, zato smo preverjali, kateri 

izmed preučevanih so najpogostejši.  

 

Med naključno izbranimi anketiranci smo izvedli raziskavo o dejavnikih tveganja za nastanek 

sodobnih bolezni na delovnem mestu ter prišli do ugotovitev, da se anketiranci povečini 

strinjajo z opredeljenimi dejavniki tveganja za posamezne bolezni. Kot najpogostejši dejavnik 

tveganja za stres se je potrdil daljši delovni čas in prevelik obseg dela. Zanimivo je, da je 

veliko anketirancev opredelilo kot vzrok za nastanek stresa tudi življenjske dogodke, kot so 

smrt bližnjih in bolezen, kar kaže na prepletenost delovnega in družinskega življenja. Zelo 

veliko anketirancev meni, da je slaba plača med glavnimi razlogi za pojav sodobnih bolezni. 

Plačilo je torej še vedno zelo pomemben vidik zaposlitve, saj predstavlja vir preživetja. Vedno 

več posameznikov hodi v službo zaradi plačila, vedno manj pa je takih, ki v delu, ki ga 

opravljajo, občutijo veselje in zadovoljstvo. Za izgorelost večina anketirancev krivi 

preobremenjenost z delom ter nezadostno število zaposlenih. Utrujenost in izčrpanost na 

delovnem mestu jim povzročajo tudi konfliktni odnosi z ostalimi zaposlenimi. Konfliktni 

odnosi pa niso povzročitelji le izgorelosti, ampak tudi mobinga. Slaba komunikacija in spori 

na delovnem mestu so nemalokrat povod za zamere in nezaupanje med zaposlenimi, kar vodi 

v sovražno nastrojenost zoper posameznika ter mobing oz. nasilje nad njim. 

 

Nekaj odstopanj glede na prebrano literaturo in naše predpostavke smo zaznali pri izmenskem 

delu in oblikah zaposlovanja, kjer nas je presenetilo, da so večjo izpostavljenost sodobnim 
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boleznim doživeli tisti, ki opravljajo neizmensko delo, ter tisti, ki so zaposleni za nedoločen 

delovni čas. Za slednje smo menili, da jim zaposlitev za nedoločen čas predstavlja 

zaposlitveno varnost, po kateri hrepeni dokaj veliko število posameznikov. Mogoče pa so 

ravno ti, ki so zaposleni za nedoločen čas, bolj pod pritiskom zaradi odgovornosti in želje po 

dokazovanju pri nadrejenih, saj vedo, da so zamenljivi in da lahko njihovo delovno mesto 

zasede nekdo drug.  

 

Z raziskavo smo preverjali tudi, kako organizacije ukrepajo zoper pojav stresa, izgorelosti in 

mobinga. Anketirance smo prosili, naj opredelijo, katere ukrepe uporabljajo njihove 

organizacije. Med opredeljene ukrepe smo navedli varnost na delovnem mestu, ki jo je 

potrdilo le 107 anketirancev. Ta rezultat je zaskrbljujoč, saj je varnost eden najosnovnejših 

ukrepov, ki bi ga morala zagotoviti vsaka organizacija. Najmanj anketirancev se je opredelilo 

za ukrep zaposlovanja ustreznega kadra za področje duševnih bolezni, kar je bilo 

pričakovano, saj ta ukrep predstavlja velik strošek, ki si ga lahko privošči le malo organizacij. 

Anketiranci so navedli, da se njihove organizacije trudijo zagotoviti dobro organizacijsko 

klimo in vzpostaviti pristne in dobre medosebne odnose, ki temeljijo na zaupanju med 

zaposlenimi. Kar nekaj anketirancev je opredelilo, da njihove organizacije sploh ne 

uporabljajo ukrepov zoper stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu.  

 

Raziskava stresa, izgorelosti in mobinga na delovnem mestu je zajemala tudi metode 

ozaveščanja, ki jih organizacije uporabljajo za preprečevanje sodobnih bolezni na delovnem 

mestu. Največ anketirancev (skoraj polovica) je odgovorilo, da se njihova organizacija ne 

poslužuje nobene metode ozaveščanja o duševnih boleznih na delovnem mestu, kar je težko 

razložiti. Morda bi tukaj lahko omenili stroške ozaveščanja, morda gre za indiferentnost 

organizacij do zaposlenih, kjer so ti le sredstvo za dosego cilja itd. Če organizacije svojih 

zaposlenih ne ozaveščajo o morebitnem pojavu sodobnih bolezni na delovnem mestu, ti ne 

bodo vedeli, da so jim sploh izpostavljeni. Med preventivne ukrepe oz. ukrepe o ozaveščanju 

o sodobnih boleznih spadajo tudi preventivni pregledi, ki pa so pretežno namenjeni boleznim, 

ki izvirajo iz fizičnega vidika posameznikovega delovanja in ne preverjajo duševnega stanja 

posameznika na delovnem mestu. Nekatere organizacije, ki pa jih je bolj malo, svoje 

zaposlene ozaveščajo o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu s pomočjo različnih 

izobraževanj in delavnic.  
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Čeprav je večina anketirancev že bila izpostavljena vsaj eni oz. vsem trem sodobnim 

boleznim na delovnem mestu, pa so povečini zadovoljni s trenutno zaposlitvijo, le nekateri bi 

jo menjali, in sicer zaradi različnih razlogov, v prvi vrsti pa zaradi plače, saj je ta glede na 

obseg dela, ki ga opravljajo, premajhna. Tu se pojavi vprašanje, zakaj dejansko so 

posamezniki kljub izpostavljenosti psihosocialnim tveganjem zadovoljni z zaposlitvijo. 

Odgovor bi lahko iskali v pomanjkanju delovnih mest, zlasti za mlade iskalce zaposlitve, 

katerih delež je bil v opravljeni raziskavi največji. Ti nimajo ustreznih izkušenj, ki jih 

zahtevajo organizacije. Glede na trenutno stanje na trgu dela je večina mladih zaposlenih 

zadovoljna, da sploh imajo zaposlitev, zato sprejmejo različne oblike zaposlovanja in delovne 

pogoje.  

 

Po opravljeni raziskavi lahko vidimo, da so anketiranci bolj izpostavljeni stresu in izgorelosti 

na delovnem mestu, mobing pa ni tako pogost pojav. Medtem ko se na delovnem mestu 

srečujejo z različnimi okoliščinami, ki jim povzročajo stres ter izgorelost, so mobingu 

večinoma izpostavljeni kot priče, redki pa postanejo žrtve nasilja na delovnem mestu. 

 

Rezultati raziskave ne prikazujejo dejanskega stanja izpostavljenosti sodobnim boleznim na 

delovnem mestu. Za jasnejšo sliko stanja stresa, izgorelosti in mobinga na delovnem mestu bi 

bilo potrebno v raziskavo zajeti večje število sodelujočih, saj se zavedamo, da 200 

anketirancev ne predstavlja dovolj velikega vzorca. Kljub vsemu pa je to zadovoljiv vzorec, 

za katerega lahko trdimo, da kaže na možnost posploševanja. 

 

Stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu so sestavni del delovanja vsake organizacije. 

Kljub težkim razmeram v gospodarstvu, s čimer mislimo na gospodarsko krizo, bi morale 

organizacije zagotoviti vsaj osnovne delovne pogoje, ki bi zaposlenim olajšali delo ter 

zmanjšali stresne okoliščine. Organizacije morajo zagotoviti svojim zaposlenim primerno 

delovno varnost, dobro delovno klimo, dobre medosebne odnose, predvsem pa naj se 

usmerijo v dobrobit zaposlenih. Na zaposlenih pa je, da se borijo za svoje pravice ter tudi za 

solidarnost, razumevanje in strpnost do drugih ljudi, ki nas obkrožajo. 
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Priloga 1: Program desetih korakov za obvladovanje stresa. 

 

Deset korakov za obvladovanje stresa (po Barlow et al. 2014, str. 1-108): 

1. Razumite stres. Pomembno je, da se posameznik zaveda, zakaj je pod stresom. Stopnja 

stresa, s katero se posameznik sooča, se odraža v kombinaciji koliko je stres močan, 

izzivalen ter kakšna je osebnost posameznika, kako se bo spoprijel s stresom. Stres 

lahko zmanjšamo tako, da spremenimo svet okoli nas oziroma, da spremenimo 

odgovor na vsakodnevno dogajanje. Pomembno je tudi, da se zavedamo stresnega 

okolja in dogodkov, ter da te znamo obvladati. Različna okolja so lahko bolj ali manj 

stresna, odvisno od posameznika. Kako bomo obvladali stresno okolje in dogodke je 

odvisno od naše osebnosti in je pri vsakem posamezniku različno. Potrebno je 

razumeti, da je stres naraven ter predstavlja odgovor na vsakodnevne grožnje in izzive. 

Pri razumevanju stresa uporabljamo tri osnovne sisteme, ki sodelujejo med seboj. To 

so fizični, mentalni in vedenjski sistem. Pri fizičnemu ali telesnemu sistemu gre za 

spremembe v človeškem telesu, ko je oseba pod stresom. Mentalni sistem se ukvarja 

predvsem z preusmeritvijo fokusa z stresnih na manj stresne situacije. Stres tudi vpliva 

na vedenje posameznika. 

2. Sprostite telo. Ko je oseba pod stresom, je telo napeto. Pri obvladovanju stresa je 

pomembno, da prekinemo krog napetosti. Velikokrat se telo že navadi napetosti, da 

posameznik sploh ne prepozna, kdaj je postal napet. Vendar je mogoče le opaziti 

posledice napetosti: glavobol, utrujenost ter bolečine v vratu in hrbtu. Za zmanjšanje 

napetosti je najprej potrebno prepoznati področja telesa, mišice, ki so pod pritiskom. 

Potem pa je potrebno uporabiti tehnike, ki zmanjšujejo napetost.  

3. Mislite realno. Pri odzivanju na stres ter stresne situacije imajo pomembno vlogo tudi 

misli in prepričanja. Prav slednja določata natančen odziv na določene situacije, 

dogodke, ki so različni za vsakega posameznika. Zato se ljudje različno odzivamo, ter 

nekaterim je določen dogodek stresen, drugim ne. Za razumevanje obvladovanja stresa 

je ključnega pomena povezava med mislimi in odzivi. Osebe, ki so pod stresom, so 

bolj podvrženi negativnemu pogledu na nastali položaj. Realno mišljenje je metoda 

spreminjanja človekovih prepričanj o določeni situaciji. Tovrstno mišljenje dovoljuje, 

da so posameznikove misli realne in s tem, se primerno čustveno odzove na nastalo 

situacijo. Realno mišljenje ne gre enačiti z pozitivnim mišljenjem.  

4. Ocenite posledice. Naslednji korak je, da sprejmemo posledice, do katerih bo mogoče 

prišlo pri določeni situaciji. Največkrat vidimo oziroma predvidimo negativne 



 

 

posledica. V veliko primerih posledice niso tako negativne, kot smo jih najprej 

pričakovali. Poudarek je na pomembnosti nadaljnjega mišljenja, ki presega začetno 

pričakovanje in se odraža v pričakovanih posledicah. Pričakovane posledice, v tem 

primeru lahko vidimo kot novo prepričanje. 

5. Preverite predvidevanja. Preverjanje predvidevanj je pristop, tehnika ki na dolgi rok 

zmanjšuje stres in povečevanje zaupanje. Ta tehnika zagotavlja usmeritev k še bolj 

realnem mišljenju. Na tej stopnji, koraku posameznik predvidi, kaj misli, da se bo 

zgodilo v določeni situaciji. Vnaprej se je potrebno vprašati, katere dokaze bomo 

iskali, da bomo preverili ali je prišlo do uresničitve naših predvidevanj. Kasneje se 

predvidevanja primerja z dokazi. Z dolgotrajnimi ponovitvami, posameznik dobi 

natančno predvidevanje,zaznavanje realnosti. Ljudje, ki se izogibajo stresnim 

situacijam, ne bodo nikoli imeli priložnosti za preverjanje njihovih predvidevanj. 

Izogibanje povzroča na kratki rok olajšanje, vendar na dolgi rok stres le še povečuje. 

6. Ostanite prisotni. Prej omenjeno realistično, realno mišljenje je tehnika, ki ohranja 

posameznikove misli o prihodnosti in preteklosti realne, v smislu verjetnosti in 

posledic. Vendar je pomembno, da posameznik namenja pozornost tudi sedanjosti 

oziroma tistemu ki se trenutno dogaja okoli nas. S fokusom na sedanje dogodke je 

mogoče zmanjšati stresne situacije, saj ne namenjamo pozornosti ostalim mislim in 

motnjam. 

7. Prevzemite nadzor. Oseba, ki poskuša porabiti vso energijo za spreminjanje stvari, na 

katere nima vpliva, poveča stopnjo stresa. Prav tako se stres povečuje v situacijah, ko 

je oseba prepričana, da ne more nič narediti in je prepuščena usodi oziroma se vidi kot 

žrtev spleta okoliščin in ljudi. Pomembno je ugotoviti kaj lahko nadzorujemo in česa 

ne. Šele nato lahko posameznik usmeri vse napore proti tistemu, kar lahko nadzoruje. 

To pa vodi do maksimalnega zadovoljstva in zmanjšanja stresa.  

8. Bodite odločni. Pomanjkanje odločnosti je lahko v veliko primerih vir nastanka stresa. 

Stres se lahko pojavi tudi zaradi skrbi in občutka krivde, ko posameznik poskuša biti 

odločen. Jeza in frustracije, ki jih posameznik občuti ob premajhni odločnosti, ko 

ostalim ljudem ne zna reči ne, tudi vodijo v stres. Biti bolj odločen je odličen način, 

kako se izogniti stresnim situacijam oziroma narediti življenjski prostor manj stresen. 

Odločnost pomeni sprejetje lastnih pravic ter tudi pravic ostalih. 

9. Obvladujte vaš čas. Za mnogo ljudi časovni pritisk pomeni začetek stresa. Zgodi se, da 

ima posameznik preveč zadolžitev, da bi vse izpeljal, opravil. To pri posamezniku 

povzroča preobremenjenost ter sposobnost učinkovitega dela trpi. Zato je potrebno, da 



 

 

posameznik zna obvladovati svoj čas. Obvladovanje časa preprosto pomeni naučiti se 

organizirati in razporediti čas, tako, da posameznik naredi čim več vendar brez stresa.  

10. Rešite probleme. V veliko primerih posameznik pozna rešitev za probleme s katerimi 

se sooča. Lahko pa se zgodi, da je problem tako težaven, da preprosto ne najdemo 

rešitve. Problemi, pri katerih način ukrepanja ni vedno jasen, povzročajo stres. Zato je 

potrebna tehnika, katera bo pomagala pri spoprijemanju s tovrstnimi problemi. Ta 

tehnika išče rešitev pri dveh dejavnikih, katera se pojavita, ko je posameznik soočen z 

težavnim problemom. To sta preobremenjenost, ki ne dovoljuje jasne opredelitve 

problema ter prepričanje, da primerna rešitev ne obstaja. Najpomembneje je, da če 

hočemo rešiti problem, ga je najprej potrebno identificirati. Pri iskanju primernih 

rešitev za nastali problem si lahko pomagamo tudi z viharjenjem možganov.  Seznam 

rešitev, po vrstnem redu, lahko vodi do celovitega načrta akcij potrebnih za rešitev 

problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 2: Strategije in tehnike zmanjševanja stresa 

 

Strategije in tehnike za zmanjšanje stresa so sledeče (po McMahon 2010, str. 38-42): 

 Podpora. Podporna mreža je izrednega pomena, ko posameznik potrebuje pomoč. 

Vendar je pomembno, da znamo zanjo prositi ter jo tudi sprejeti.  

 Sproščanje. K zmanjšanju stresa pripomore tudi sproščanje. Avtor predlaga, da 

posamezniki, ki so pod stresom preživijo čim več časa na prostem, na svežem zraku. 

Veliko pa pripomore tudi kopel z eteričnimi olji namenjena sprostitvi. 

 Vaje za sproščanje. Vaje za sproščanje obsegajo vaje, ki so namenjene fizični 

aktivnosti ter vaje, ki zajemajo dihalne in vizualne tehnike.  

 Dihanje. Med sprostitvene tehnike štejemo dihanje. Tu je najprej priporočeno štetje 

do štiri in nato vdih skozi nos, štetje do pet in vdih skozi usta ter ob izdihu zavestno 

sprostimo ramena. Dihanje je potrebno uravnavati s trebušnimi mišicami, in sicer med 

vdihom le-te sprostimo, ob izdihu pa napnemo. Plitko in hitro dihanje, ljudi pod 

stresom, vodi do vrtoglavic in pomanjkanja kisika v telesu. Z dihalnimi vajami lahko 

ublažimo občutek živčnosti. 

 Vaje napenjanja in sproščanja mišic. Za vajo napenjanja in sproščanja mišic 

McMahon svetuje, da se izvaja v udobnem položaju, leže. Posameznik naj začne s 

stopali ter nadaljuje še z zgornjim delom telesa (trebuh, roke, vrat …), tako da napenja 

mišice in jih sprošča. Za osebe z visokim krvnim pritiskom ter tiste, ki imajo probleme 

s srcem, je potreben posvet z zdravnikom. 

 Vizualizacija. V stanju sprostitve, se posameznik s pomočjo vizualizacije zateče v 

oseben, varen pristan, prostor.  

 Sidranje. Gre za tehniko, s katero naše občutke povežemo z nekim predmetom. ti 

občutki so pozitivni, posameznika pomirjajo in nudijo varnost. Ob dotiku sidranega 

predmeta, se bodo sproščali ti občutki. 

 Prehrana. V stresni situaciji, ko posameznik doživlja jezo, ni priporočljivo uživati 

poživil, saj dvigujejo reven adrenalina. Prav tako se je potrebno izogibati tudi živilom, 

ki hitro dvigujejo energijo. Takšen primer je sladkor.  

 Obvladovanje časa. Zaradi slabe razporeditve časa se lahko zgodi, da ne utegnemo 

dokončati zastavljenih nalog, kar vodi v preobremenjenost, ta pa v stres. Učinkovito 

razporejanje časa, posamezniku omogoča organizacijo delovnih zadolžitev ter 

izogibanje preobremenitvam.  



 

 

 Spanje. Spanje je nujno potrebno na dobro telesno in duševno počutje. Eden glavnih 

vzrokov za moteč spanec je prav stres. Veliko ljudi težko zaspi, saj se obremenjuje s 

težavami in razmišlja o rešitvah ter prihodnosti. To pa povzroči, da se zjutraj zbudijo 

utrujeni ter še bolj zaskrbljeni. Tako premalo, kot tudi preveč spanja vodi do slabe 

storilnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 3: Anketni vprašalnik 

 

Pozdravljeni,  

 

sem Anja, študentka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in pripravljam 

magistrsko nalogo na temo stresa, izgorelosti in mobinga na delovnem mestu. Namen 

raziskave je prispevati k raziskovanju pomembnih in vedno pogostejših težav in bolezni na 

področju dela, delovnega okolja in zdravja zaposlenih. Vaše sodelovanje je zelo pomembno, 

saj mi bodo vaši odgovori v pomoč pri raziskovanju duševnega zdravja zaposlenih.  

 

Anketni vprašalnik je anonimen. Za izpolnjevanje le-tega bo potrebnih deset minut. Zbrane 

podatke bom obravnavala strogo zaupno in jih v celoti analizirala, nikakor ne na ravni 

posameznika. Zbrani podatki bodo analizirani le za namen priprave magistrske naloge.  

 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.  

 

Anja  

 

1. Spol (obkroži):    M       Ž 

2. Starost:  

- do 35 let 

- od 36 do 45 let 

- od 46 do 55 let 

- nad 56 let 

 

3. Stopnja izobrazbe:  

- Osnovna šola  

- Srednja šola 

- Višja šola 

- Univerzitetna izobrazba 

- Magisterij, doktorat 

 

4. Delovna doba:  

- manj kot 5 let 



 

 

- od 5 do 10 let 

- od 10 do 20 let 

- od 20 do 30 let 

 

5. Status zaposlitve:  

- zaposleni za nedoločen čas  

- zaposleni za določen čas 

- druga oblika zaposlitve. Prosimo opredelite kakšna: ___________________________ 

 

6. S kakšno dejavnostjo se ukvarja  organizacija v kateri ste zaposleni: 

- proizvodno 

- storitveno 

- turizem 

- trgovina 

- obrt 

 

7.  Koliko urni delavnik imate:    

a) manj kot 8h 

b) 8h    

c) 8 – 10 h 

d) več kot 10 ur 

 

8. Ali lahko delovni čas prilagodite (delo od doma, samoorganizacija delovnega časa, kasnejši 

prihod na delo):  

a) da    

b) ne   

 

9. Kako pogosto delate dlje od predvidenega delovnega časa:  

a) nikoli    

b) večkrat na teden  

b) nekajkrat na mesec 

c) zelo pogosto (skoraj vsak  dan) 

 

10. Ali je vaše delo izmensko: 



 

 

a) da    

b) ne 

 

11. Vaš delovni položaj v podjetju:  

a) Vodstveni delavec/delavka 

b)Strokovni delavec/delavka (kadrovniki, zaposleni odgovoren za zdravje in varstvo pri 

delu, za razvoj in izobraževanje kadra, itd. 

c) Zaposleni/ zaposlena (delavec) 

 

 

Ta sklop vprašanj je namenjen splošnemu pregledu, v kolikšni meri so prisotni stres, 

izgorelost in mobing oz. nasilje na delovnem mestu, v organizacijah. Zanima nas koliko se 

čutite pod stresom, izgorele in trpinčene na delovnem mestu.  

 

Stres predstavlja neskladje med dojemanjem zahtev na delovnem mestu in sposobnostjo za 

obvladovanje teh zahtev. Gre za fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki 

se poskuša prilagoditi in privaditi stresnim okoliščinam. 

 

7. Kakšno je delo, ki ga opravljate: 

a) zelo stresno 

b) stresno 

c) niti stresno, niti ne stresno 

d) ne stresno 

e) sploh ni stresno 

 

8. Imate občutek, da na delovnem mestu doživljate stres: 

a) ves čas   

b) pogosto   

c) redko    

d) nikoli 

 

Izgorelost je stanje občutne fizične, psihične in/ali čustvene izčrpanosti, ki je prisotna v 

daljšem obdobju, zaznati pa jo je v zmanjšanem interesu za delo in druge aktivnosti. 

 



 

 

9. Izgorelost dojemam kot: 

a) Psihično utrujenost 

b) Fizično utrujenost 

c) Psihično in fizično utrujenost 

 

10. Prosimo, ocenite, ali ste tekom zaposlitve občutili izgorelost: 

a) Da, enkrat 

b) Da, večkrat 

c) Ne  

 

Mobing opredelimo kot moteno komunikacijo na delovnem mestu, ki nastane zaradi 

konfliktov med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi. Napadena oseba je v 

podrejenem položaju in je dlje časa izpostavljena napadom ene ali več oseb, z namenom, da 

se jo izrine iz delovne sredine, okolja. 

 

11. Ste bili zadnjih šest mesecev izpostavljeni mobingu oziroma nasilju na delovnem mestu? 

a) Ne 

b) Da 

 

12. Kako pogosto ste bili izpostavljeni mobingu v zadnjih šestih mesecih (odgovarjajo le tisti, 

ki  so v prejšnjem vprašanju odgovorili pritrdilno)? 

a) redko 

b) občasno 

c) večkrat na mesec 

d) večkrat na teden  

e) skoraj vsakodnevno 

f) nikoli nisem občutil(a) mobinga 

 

13. V nadaljevanju vprašalnika se zastavljena vprašanja nanašajo na dejavnike, ki povzročajo 

bolezni na delovnem mestu: stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu. Ocena ena 

pomeni, da navedena trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da navedena trditev povsem drži. 

 

 



 

 

Stres povzročajo naslednji 

dejavniki: 

sploh ne 

drži 
ne drži 

niti drži 

niti ne 

drži 

drži 
povsem 

drži 

prevelik obseg dela. 1 2 3 4 5 

podaljšanje delovnega časa. 1 2 3 4 5 

zahteve po kvalitetnejši izvedbi 

dela in večji produktivnosti v 

najkrajšem možnem času. 

1 2 3 4 5 

nejasna opredelitev delovnih 

zadolžitev, vlog in odgovornosti 

zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

nezadostna usposobljenost za 

določeno delo (pomanjkljiva 

izobrazba in izkušnje). 

1 2 3 4 5 

slabi (konfliktni) odnosi s 

sodelavci in nadrejenimi. 
1 2 3 4 5 

razmerje med plačo zaposlenega 

in obsegom dela (premajhna plača 

za veliko dela). 

1 2 3 4 5 

strah pred izgubo zaposlitve in  

socialne varnosti. 
1 2 3 4 5 

fizično okolje (hrup, kakovost 

zraka, temperatura, prah, itd.) 
1 2 3 4 5 

nezadostno število odmorov 

tekom delovnega procesa. 
1 2 3 4 5 

življenjski dogodki in hude 

preizkušnje (smrt bližnjih, 

nesreča, bolezen). 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



 

 

Izgorelost povzročajo 

naslednji dejavniki: 

sploh ne 

drži 
ne drži 

niti drži 

niti ne 

drži 

drži 
povsem 

drži 

nezadostno število 

zaposlenih. 
1 2 3 4 5 

slabi delovni pogoji. 1 2 3 4 5 

preobremenjenost z delom. 1 2 3 4 5 

zahtevnost dela in zadolžitev. 1 2 3 4 5 

neenako obravnavanje 

zaposlenih in nepravično 

nagrajevanje. 

1 2 3 4 5 

slabo sodelovanje in konflikti 

s sodelavci. 
1 2 3 4 5 

stil vodenja  nadrejenega. 1 2 3 4 5 

slaba organizacija dela. 1 2 3 4 5 

izguba delovnega mesta. 1 2 3 4 5 

strah pred razočaranjem 

samega sebe in drugih 

(nadrejenega). 

1 2 3 4 5 

graja in nezadovoljstvo 

nadrejenega. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mobing oz. nasilje na 

delovnem mestu povzročajo 

naslednji dejavniki: 

sploh ne 

drži 
ne drži 

niti drži 

niti ne 

drži 

drži 
povsem 

drži 

slabo organizirano delo. 1 2 3 4 5 

stresne delovne okoliščine.  1 2 3 4 5 

nejasne zahteve in 

pričakovanja glede delovnih 

zadolžitev, s strani 

nadrejenih. 

1 2 3 4 5 

način vodenja vodstvenega 

kadra (slabo in agresivno 

vodenje). 

1 2 3 4 5 

slabi medosebni odnosi med 

zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 

slaba komunikacija na 

delovnem mestu in izostanek 

slednje. 

1 2 3 4 5 

spori in konflikti med 

zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 

tekmovalnost med 

zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 

nezaupanje in pomanjkanje 

podpore med zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 

negotovost zaposlitve. 1 2 3 4 5 

značajske napake in 

osebnostne težave 

zaposlenih.  

1 2 3 4 5 

 

 

14. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj ukrepov, s katerimi organizacije spodbujajo 

duševno zdravje zaposlenih. Prosimo, označite tiste, ki so značilne za organizacijo v kateri 

ste zaposleni. 

 



 

 

a) Fleksibilen delovni čas, ki omogoča usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.  

b) Fleksibilno delovno mesto (delo na domu, delo na daljavo). 

c) Organizira druženje za zaposlene (pikniki, športne prireditve). 

d) Zaposlenim nudijo ustrezno infrastrukturo za športne aktivnosti in rekreacijo. 

e) Organizacija podpira zdrav način prehranjevanja (zdrava prehrana v menzi). 

f) Skrb za dobro organizacijsko klimo (zadovoljstvo, lojalnost, dobri medsebojni odnosi, 

dobro počutje na delovnem mestu, itd.). 

g) Izobraževanje na področju stresa, izgorelosti in mobinga (seminarji, delavnice). 

h) Preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene. 

i) Omogoča varnost na delovnem mestu. 

j) Zaposlovanje ustreznega kadra za duševne bolezni na delovnem mestu (psihoterapevti, 

psihologi). 

k) Nič od naštetega.  

 

15. Katere metode ozaveščanja o stresu, izgorelosti in mobingu uporablja vaša organizacija: 

a) Letaki, brošure z vsebino o duševnem zdravju na delovnem mestu. 

b) Izobraževanje na temo duševnih bolezni na delovnem mestu, ki ga nudijo zunanji 

izvajalci, strokovnjaki. 

c) Delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu z aktivno udeležbo zaposlenih. 

d) Pogovor s strokovnjakom, svetovalcem. 

e) Programi za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki ga izvajajo ustrezno izobraženi 

notranji zaposleni. 

f) Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih. 

g) Nič od naštetega. 

 

16. Ste zadovoljni z trenutno zaposlitvijo? 

a) Da 

b) Ne 

 

17. Ali razmišljate o menjavi trenutne zaposlitve? 

Da, zakaj: _______________________________________ 

Ne 

 

Hvala za sodelovanje.  



 

 

Priloga 4: Graf o udeležbi anketirancev po starostnih skupinah 

 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 5: Graf o udeležbi anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 

 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 6: Delovna doba anketirancev 

 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 7: Dejavnost organizacij, v katerih so zaposleni anketiranci 

 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 8: Graf o pogostosti podaljševanja delovnega časa 

 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 9: Graf o stresnosti dela anketirancev 

 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 10: Graf o doživljanju stresa na delovnem mestu 

 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 11: Izpostavljenost mobingu na delovnem mestu 

 

 

Vir: Berce, lastna raziskava/anketa (2016) 

 

 

 




