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POVZETEK 

 

Diplomsko delo je analiza doživljanja stresa strokovnih sodelavcev na področju zaposlovanja 

na Uradu za delo Novo mesto, kjer se srečujejo z velikim prilivom brezposelnih oseb in 

iskalcev zaposlitve, ki so ostali brez stalnega vira dohodka. Stiska brezposelnih oseb se odraža 

tudi v večjih psihičnih obremenitvah delavcev na uradih za delo. Povečane obremenitve na 

delovnem mesu predstavljajo pomemben stresni dejavnik za zaposlene, kar se kaže na 

splošnem slabem počutju, izgorelosti, pogostejši utrujenosti in težavah v duševnem zdravju, 

kar ima za posledico povečano osotnost z dela. Pozornost v diplomskem deluje namenjena 

dejavnikom tveganja, ki povečujejo nezadovoljstvo med zaposlenimi in nezmožnost 

obvladovanja nastale situacije. S kvalitativno analizo podatkov bomo skušali odgovoriti na 

vprašanji, ali je povečanje števila brezposelnih oseb razlog za to, da so strokovni sodelavci s 

področja zaposlovanja vse bolj pod vplivom stresa na delovnem mestu in kaj lahko 

svetovalcem zaposlitve pomaga pri premagovanju stresa in pri reševanju nastalega problema. 

 

Ključne besede: svetovalci zaposlitve, brezposelnost, stres na delovnem mestu, dejavniki 

stresa, premagovanje stresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation is a reflection of the analysis of the current condition of the professional 

workers in the field of employment in the Labor Office in Novo mesto, where they face large 

inflow of unemployed people and job-seekers without a permanent source of income. The 

distress of the unemployed people is presenting a large burden for the employees in the Labor 

office, as it increases the stress levels which increase on a daily basis and is being reflected in 

feeling unwell, increased number of sick absence, frazzle, depression and incessant fatigue, 

which is further reflected in their work also, because no one is immune to the increase of 

psychological strain. This has been proven by research which shows that the global crisis is of 

large dimensions affecting all areas of society. Special attention is given to risk factors, as 

these are increasing dissatisfaction among employees and the inability of coping with the 

situation at hand. With the qualitative data analysis, we wil ltry to answer the question 

whether the increase in the number of unemployed persons is the reason that the professional 

workers in the field of employment are more and more underthe influence of stress in the 

workplace and what can help them to overcome the stress and to solve this problem. 

 

Keywords: employment assistant, unemployment, stress at work, factors of stress, 

overcoming stress. 
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1. UVOD 

 

 

Povečan obseg brezposelnosti je eden izmed pomembnih vidikov globalne krize, ki se kaže na 

vseh področjih družbenega delovanja. Naraščajoča brezposelnost oziroma pomanjkanje 

delovnih mest je velik družbeni in ekonomski problem, s katerim je soočena tako Evropska 

unija kot tudi Slovenija. Učinki sedanje ekonomske krize, so vidni na globalni ravni v večini 

držav. 

Visoka stopnja brezposelnosti v Sloveniji, ki še ne kaže znakov zmanjševanja, je ena izmed 

posledic učinkov globalne finančne in ekonomske krize. Mnoga že obstoječa podjetja v teh 

razmerah selijo svoje proizvodne kapacitete v države z nižjo ceno delovne sile. Obenem pa je 

premalo vlaganj v nove zmogljivosti, ki bi povečevala povpraševanje po presežkih delovne 

sile in ki bi zaposlovala redne letne prilive mladih iskalcev zaposlitve. Posledice globalne 

recesije so vidne na vseh področjih družbenega delovanja, tako med trenutno še zaposlenimi, 

ki živijo v vse večji negotovosti in strahu pred izgubo delovnega mesta, kot tudi med 

nezaposlenimi, ki so zaposlitev izgubili. Nekateri vidijo ravno v globalizaciji glavnega krivca 

za naraščajočo brezposelnost oziroma ukinjanje delovnih mest, za zniževanje plač in drugih 

bonitet. Naraščajoča neenakost namreč negativno vpliva na nadaljnji razvoj družbe in 

zmanjšuje možnosti izobraževanja (Svetličič, 2004). 

Izrazito neugodni trendi, s katerimi se tako zaradi globalnih kot lokalnih razlogov srečujemo 

na mnogih področjih ekonomskega in družbenega življenja, se odražajo tudi na področju 

socialne politike in ukrepih države blaginje. Zaposlitev je eden izmed najbolj normalnih 

načinov zagotavljanja socialne varnosti in glavni cilj institucij na trgu dela. Ena izmed 

institucij, ki je izvajalka socialnih politik, je tudi Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), ki se 

aktivno vključuje na področje trga dela. Ta je tesno povezan s pravicami in svoboščinami 

vsakega posameznika, med katere sodi pravica do dela, do dostojnega plačila in socialne 

varnosti. Te svoboščine in pravice naj bi veljale tudi za delavce zavoda, ki kot svetovalci 

zaposlitve vsakodnevno delajo z brezposelnimi osebami. Svetovalci zaposlitve so namreč 

ključne strokovne osebe na področju zaposlovanja, katerih naziv se spreminja s sistemizacijo 

delovnih mest v javni upravi, vendar ostaja njihovo delo ves čas nespremenjeno. To so 

zaposleni, ki so v razmerah nenehnega naraščanja števila brezposelnih oseb tudi sami 
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podvrženi nenehnim stresnim situacijam, psihičnim obremenitvam in številnim pritiskom. S 

svojim znanjem in strokovno usposobljenostjo skušajo pomagati osebam, katerih zaposlitev je 

ogrožena ali pa so ostali brez zaposlitve in so na robu eksistenčnega minimuma. 

Cilj naloge je ugotoviti, ali je povečevanje števila brezposelnih oseb razlog, da so strokovni 

sodelavci s področja zaposlovanjana Zavodu RS za zaposlovanje, Urad za delo Novo mesto, 

na svojem delovnem mestuvse bolj pod vplivom stresa. Z uporabo metode kvalitativne 

analize podatkov bom ugotavljala, kaj lahko strokovnim sodelavcem v procesu dela pomaga 

rešiti nastali problem. 

Postavlja se vprašanje, kako premagovati stres na delovnem mestu, ki lahko povzroča tudi 

izgorelost. Izgorelost svetovalcev zaposlitve je v sedanjih razmerah izrazitega povečevanja 

obremenitev pri delu z brezposelnimi, ki so v vedno večjih stiskah, tudi za svetovalce same in 

s tem tudi za Zavod lahko velik problem. Vprašamo se lahko, kako dolgo bodo lahko 

svetovalci zaposlitve, ki so prvi stik in podpora brezposelnim osebam pri iskanju zaposlitve in 

reševanju njihovih eksistenčnih problemov, še lahko zdržali tovrstne obremenitve, ki so 

posledica izgube zaposlitve in stalnega vira dohodka, ki je tem osebam zagotavljal osebno 

varnost in preživetje družine. 

 

 

2. TEORETIČNI DEL 

 

 

V nalogi sem uporabila domačo in tujo primarno in sekundarno literaturo, ki je podlaga za 

oblikovanje teoretičnega dela naloge. Ta se ukvarja s pojmovanjem sestavnih delov naloge ter 

s statističnimi podatki, ki se nanašajo na proučevano področje. V prvem delu naloge so 

predstavljeni teoretični vidikistresa, naloge in cilji Zavoda kot osrednje institucije na trgu 

dela, ki skrbi za izvajanje pravic brezposelnih oseb. V nadaljevanju sledi predstavitev 

delovnega mesta strokovnih sodelavcev, stresa na delovnem mestu, njegovih dejavnikov ter 

posledice in ukrepi za preprečevanje stresa na delovnem mestu. 
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2.1 Opredelitev stresa 

 

Definicij stresa je veliko in različni avtorji opredeljujejo stres na različne načine. Negativne 

oblike doživljanja stresa najbolj škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, še posebno kadar se 

pojavlja občutek, da zahteve okolja presegajo naše zmožnosti za doseganje zastavljenih ciljev. 

Številne spremembe neizogibno prinašajo stres, ki se lahko kaže na različne načine. 

 

Stres prizadene prav vsakogar izmed nas in je bistvenega pomena za naše življenje, je 

neizogibna posledica našega soočanja z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki od nas 

zahteva tudi stalno prilagajanje.Zaradi stresa smo pod stalnim pritiskom in v nenehni 

pripravljenosti, kar nam omogoča preživetje (Looker in Gregson, 1993). 

 

Stres lahko doživljamo na različne načine. Večini ljudi pomeni stres nekaj slabega, nekaj kar 

nam povzroča nelagodje in slabo počutje, vendar ni vedno tako, zato je zelo pomembno, da se 

znamo prilagajati in na ta način dosežemo notranje ravnovesje. 

 

Vsaka sprememba zmoti notranje ravnotežje in aktivira prilagoditvene potenciale, ki se 

odzovejo na vsako stresno dogajanje (Selič, 1999). 

 

Dogajanja v okolju, ki zahtevajo od nas določene reakcije in dejanja, lahko označimo kot 

dejavnike stresa. Vsak človek se na stres različno odziva, saj gre za subjektivno zmožnost 

posameznikovega odzivanja na objektivne zunanje okoliščine. Kadar pa je količina in 

intenzivnost stresnih dejavnikov prevelika, lahko govorimo o stresu kot o situaciji alarma, ki 

je učinek številnih obremenitev  tako notranjega kotzunanjega izvora in so lahko po svoji 

naravi v kemični, biološki, fizični, socialni ali psihični obliki (Rakovec-Felser, 1991). 

 

Ne glede na vzrok stresa se vedno odzivamopo enakem vzorcu telesne reakcije. Večja in 

daljša izpostavljenost številnim stresorjem povzroči nastanek treh faz oz. stadijev reakcije, kot 

so: 

 Alarm: pri tem se zavedamo stresorja, smo zmedeni in vznemirjeni, nastane manjša 

oblika šoka in potrebujemo čas, da se zberemo in odreagiramo na problem in smo v 

stanju pripravljenosti 
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 Odpor: nastane povečana aktivnost, da se spoprimemo z zahtevami okolja, stresor 

premagamo, se prilagodimo novi situaciji, delovanje organizma se vrne na normalno 

raven in povečini v tem stadiju rešimo nastale situacije 

 Izčrpanost: je pokazatelj preveč porabljene energije, ki se kaže skozi doživljanje 

nemoči in nezmožnosti soočiti se s težavami, lahko privede do stanja 

nerazpoloženosti, depresije, ki skozi dolgoročno obdobje privede do znižanja 

osebnostne trdnosti in samospoštovanja, človek se utrudi in je nemočen (Lindemann, 

1977). 

 

2.2 Zavod RS zazaposlovanje 

 

Zavod za zaposlovanje je osrednja institucija na trgu dela, ki med drugim pokriva področja 

posredovanja zaposlitve, svetovanja v okviru vseživljenjske karierne orietacije in izvaja 

programe usklajevanja med ponudbo in povpraševanjem preko različnih ukrepov aktivne 

politike zaposlovanja (APZ). 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je samostojna pravna oseba s statusom 

javnega zavoda, ki deluje enotno na območju Republike Slovenije. Organizacijsko je bil 

zastavljen na treh nivojih: na republiškem kot državna služba, na regijskem kot območna 

služba, v okviru območne službe pa so organizirani uradi za delo. 

V sklopu Območne službe Novo mesto delujejo Uradi za delo v Črnomlju, Metliki, Novem 

mestu in Trebnjem. Urad za delo Novo mesto pokriva občine:Novo mesto, Dolenjske Toplice, 

Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk. 

Območna služba Novo mesto ima sedež na Trdinovi ulici 10, kjer izvajajo predvsem 

dejavnosti, povezane s socialno varnostjo, poklicnim svetovanjem in analitiko. Izvajajo tudi 

določene storitve za potrebe tujcev insprejemajo prijave potreb po delavcih. Na Uradu za delo 

Novo mesto, se urejajo vse tekoče zadeve, povezane s ponudbo in povpraševanjem po prostih 

delovnih mestih, prijava in odjava brezposelnih oseb ter pomoč iskalcem zaposlitve in 

delodajalcem, ki se srečujejo z zaposlitvenimi problemi. Spremenjenim razmeram na trgu dela 

se prilagaja tudi organiziranost Zavoda. Postal je enovita institucija, ki zagotavlja enako 

kvaliteto storitev na celotnem območju države. S krepitvijo avtonomije skuša svojo dejavnost 
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čim bolj prilagoditi zahtevam na trgu dela, tako na lokalni kot tudi na regionalni ravni, hkrati 

pa doseči čim hitrejšo odzivnost na zahteve uporabnikov storitev. 

 

Financiranje Zavoda je zagotovljeno s pogodbenim razmerjem z Ministrstvom za delo, 

družino in socialne zadeve (MDDSZ), kjer so opredeljene medsebojne pravice, obveznosti, 

višina sredstev ter spremljanje, poročanje in nadzor nad koriščenjem in porabo proračunskih 

sredstev (Uradni list RS, št. 5/91). 

 

Sredstva, ki omogočajo zavarovanje za primer brezposelnosti se zagotavljajo s prispevki od 

plač, in tona način, ki ga predpisuje Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91). 

 

2.3 Pravice brezposelnih oseb 

 

V nadaljevanju bodo predstavljene zakonske in strokovne podlage za delo z brezposelnimi 

osebami, ki predstavljajo okvir za delovanje Zavoda pri obravnavi brezposelnih oseb. 

Izhajamo iz definicije brezposelne osebe, ki je bila podana in sprejeta na mednarodnem nivoju 

in jo dopolnjujemo z opredelitvami, ki so sprejete na nacionalni ravni v Zakonu o urejanju 

trga dela (ZUTD) ter predstavljajo pravno in strokovno podlago za delovanje Zavoda. 

Brezposelnost je bila opredeljena v okviru Mednarodne organizacije za delo (ILO) v začetku 

petdesetih let in je vključevala: 

 vse osebe, ki so v določenem času brez dela, ki so pripravljene delati in iščejo 

delo, 

 osebe, ki so začasno ali za stalno odpuščene in ne dobivajo plače(ILO, 1954). 

 

Pravice brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ureja Ministrstvo za delo, družino 

socialne zadeve in enake možnosti, katerih izvajalec je Zavod RS za zaposlovanje. Z 

Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) so od 1.1. 2011 dalje opredeljene pravne podlage za 

delo Zavoda za zaposlovanje ter številni drugi predpisi, zakoni in pravilniki. Novi Zakon o 

urejanju trga dela je nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti in prinaša veliko sprememb ter novosti. Na podlagi številnih zakonov, 
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predpisov in pravilnikov so določene tudi naloge in pooblastila Zavoda za delovanje na 

področju zaposlovanja ter izvajanja pravic brezposelnih oseb. Poslovni načrt Zavoda 

opredeljuje strateške cilje in usmeritve za svoje delovanje in nemoteno poslovanje. Zavod je 

tudi pomemben izvajalec aktivne politike zaposlovanja, katere ukrepi in programi temeljijo 

predvsem na naslednjih dokumentih: 

 Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

 Katalog različnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

 Programi Javnih del 

 Programi izobraževanja za brezposelne osebe (Uradni list RS, št. 80/2010). 

 

Na področju socialne varnosti in pravic brezposelnih oseb je država objektivno odgovorna za 

vzpostavitev sistema učinkovitega in pravilnega delovanja socialne države. Z Zakonom o 

urejanju trga dela, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 80/2010 12. oktobra 2010, 

je država zagotovila izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov 

aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti. 

Določila je izvajalce ukrepov, predpisala pogoje in načine izvajanja postopkov ter 

uveljavljanja posameznih pravic. Na ta način je zagotovljen sistem financiranja ukrepov, 

spremljanje njihovega izvajanja ter vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem (Uradni 

list RS, št. 80/2010). 

Večina ukrepov aktivne politike zaposlovanja je namenjena brezposelnim osebam in iskalcem 

zaposlitve s ciljem njihove čimprejšnje zaposlitve. Nekateri izmed ukrepov, kot so subvencije 

za spodbujanje zaposlovanja različnih skupin težje zaposljivih, pa so usmerjene v povečanje 

interesa delodajalcev za zaposlovanje tistih skupin brezposelnih, ki so na trgu dela v 

zaostrenih gospodarskih razmerah manj konkurenčni (npr. starejši, dolgotrajno brezposelni, 

invalidi, iskalci prve zaposlitve in podobno). Pri aktivni politiki zaposlovanja gre torej za 

različne programe in ukrepe, ki so namenjeni ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest, 

izobraževanju in usposabljanju brezposelnih oseb, njihovi aktivaciji ter povečevanju njihove 

konkurenčnosti tudi z izboljšanjem njihovih kompetenc in veščin in s tem uspešni ponovni 

vključitvi na trg dela (Kopač, 2002). 

S tem brezposelne osebe postanejo za delodajalce bolj zanimive, interes s strani delodajalcev 

se zanje poveča, zato so bolj konkurenčni za razpisana prosta delovna mesta. 

Cilji in nameninovega Zakona o urejanju trga dela so naslednji: 
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 s hitrejšim ukrepanjem države povečati varnost iskalcev zaposlitve, zlasti brezposelnih 

oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, 

 vzpostaviti mrežo izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanje 

zaposlitve za svobodno izbiro zaposlitve oz. poklica, 

 povečati zaposlenost, 

 zagotavljati varnost zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti (Uradni list RS, 

št. 80/2010). 

 

Gospodarska situacija v zadnjih dveh letih kljub optimistični oceni Urada RS za 

makroekonomske analize in razvoj v jesenski napovedi za leto 2010, v kateri je bila 

napovedana 2,5% gospodarska rast, še ne kaže znakov izboljšanja.Glede na ocene Urada RS 

za makroekonomske analize in razvoj, naj bi se v prvi polovici leta 2011 število brezposelnih 

povečevalo, v drugi polovici pa naj bi se pričelo zmanjševati. Napoved obsega brezposelnosti 

je temeljila na pričakovanih pozitivnih trendih gospodarske rasti, ki pa se zaradi zaostrovanja 

finančne krize niso uresničila. Glede na ocenjeno gospodarsko rast in ob realizaciji 

napovedanih tokov ter brezposelnosti do konca leta 2010 se je ocenjevalo, da se bo število 

registriranih oseb zvišalo na 113.800, kar bi predstavljalo okrog 3,4% večjo brezposelnost kot 

ob koncu leta 2010 (ZRSZ, 2011). 

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje in po analizah stanja na trgu dela je Slovenija na 

ravni povprečja EU (Evropska unija) in v celoti upošteva in sledi smernicam politike 

zaposlovanja EU. Kljub temu pa se Slovenija na petih področjih razlikuje od najbolj razvitih 

držav EU. To se kaže v prenizkem deležu aktivnega prebivalstva v določenih starostnih 

skupinah, v prenizki izobrazbeni in kvalifikacijski ravni, prevelikemu deležu nezahtevnih 

delovnih mest, v nadaljevanju strukturnih neskladjih na trgu delovne sile ter neenakosti pri 

dostopu trga dela in kapitala (ZRSZ, 2011). 

Po podatkih Statističnega urada RS se je stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji v 

mesecu decembru 2010 zvišala za 0,7 % glede na november, ko je znašala 11,8 %, meseca 

januarja 2011 je presegla število 115.000 brezposelnih oseb. Stopnja registrirane 

brezposelnosti v Sloveniji je novembra 2012 znašala 12,2 %, kar je pomenilo minimalen 

porast glede na pretekli mesec istega leta. Brezposelnost je sicer pri ženskah višja kot pri 

moških, a se je v tem obdobju relativno bolj povečala pri moških, kar je verjetno rezultat 

večjega števila stečajev v dejavnostih, ki so zaposlovale več moške delovne sile. Med 

moškimi se je brezposelnost povečala z 11,4% na 11,6%, med ženskami pa je ostala enaka kot 
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mesec pred tem, in sicer 12,9%. Konec novembra 2012 sta bili v Sloveniji 805.002 delovno 

aktivni osebi, kar je skoraj 2150 oseb manj kot v mesecu pred tem. Upadanje števila delovno 

aktivnih oseb se, kot kaže, še ni končalo, saj so ga na statističnem uradu zaznali že šesti mesec 

zapored. Od maja 2012 je število delovno aktivnih oseb upadlo za skoraj 12.000oseb (ZRSZ, 

2013). 

V spodnjem grafikonu prikazujemopodatke Zavoda RS za zaposlovanje za obdobje od leta 

2008 do 2011, iz katerega je razvidno, da je število brezposelnih začelo naraščati od sredine 

leta 2009 naprej in je največji obseg doseglo meseca januarja leta 2011, kar je preseglo 

številko 115.000 brezposelnih oseb. 

 

Slika 1: Prikaz gibanja brezposelnosti p orazličnih obdobjih v letih od 2008 do 2011 

Vir: ZRSZ (2011) 

Po uradnih podatkih Zavoda za zaposlovanje, Območne službe Novo mesto, ki pokriva Urade 

za delo: Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje, se je v letu 2011 skupno prijavilo 5.238 

brezposelnih oseb, to je 7,3% več kot v letu 2010. Podatki za konec meseca decembra 2011 

kažejo, da je v Območni službi Novo mesto registriranih 6.046 brezposelnih oseb, kar 

predstavlja 5,4% brezposelnih oseb v Sloveniji in se je povečalo za 783 oseb glede na leto 

2010, kar predstavlja 14,9 %, medtem ko se je brezposelnost v Sloveniji v letu 2011 povečala 

za 2,5%. Podatki Zavoda za zaposlovanje Novo mesto kažejo, da je bilo na dan 31.12.2012 v 

Sloveniji 118.061 brezposelnih oseb, od tega na Območni službi Novo mesto kar 6.840, 
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oziroma 794 brezposelnih več kot v enakem obdobju leta 2011. Vsi podatki kažejo na to, da 

se naraščanje brezposelnosti še ni umirilo, saj je bilo na dan 16. 1. 2013 v Sloveniji 124.965 

brezposelnih oseb, od tegana Območni službi Novo mesto 7.056 registriranih oseb, kar jasno 

kaže, da se trend rasti stopnje brezposelnosti nadaljuje (ZRSZ, 2013). 

 

Tabela 1: Stanje brezposelnosti ob koncu leta 2012 in nadan 16.1.2013 

 

STOPNJA 

BO 

STOPNJA 

BO 

št. brezp. oseb 

NOVEMBER 

št. brezp. 

oseb 

31.12.2012 

št. brezp. 

oseb 

16.1.2013 

 

oktober 2012 

november 

2012 

SLOVENIJA 12,1 12,2 111.471 118.061 124.965 

OS NM 12,9 12,8 6.548 6.840 7.056 

UD ČRNOMELJ 19,0 18,9 1.615 1.670 1.713 

UD METLIKA 16,5 16,2 610 637 669 

UD NOVO 

MESTO 11,4 11,3 3.345 3.501 3.608 

UD TREBNJE 10,4 10,4 978 1.032 1.066 

Vir: ZRSZ (2013) 

 

Navedeni podatki jasno kažejo porast števila brezposelnih oseb tako na nacionalni kot lokalni 

ravni. Podatki kažejo, da je stopnja brezposelnosti v dolenjski regiji nad republiškim 

povprečjem, kar posledišno pomeni tudi porast števila prejemnikov denarnega nadomestila, ki 

se nanašajo na pravice brezposelnih oseb po Zakonu. 

Porast brezposelnosti posledično pomeni tudi porast števila prejemnikov denarnih nadomestil, 

ki predstavljajo pravice brezposelnih oseb po zakonu. Vse pravice brezposelnih oseb, ki jim 

pripadajo po zakonu, tako prejemanje denarnega nadomestila, kot tudi prejemanje denarnih 

socialnih pomoči na Centru za socialno delo, so dejavniki, ki povečujejo obseg stresnih 

dejavnikov na delovnih mestih, kjer se zaposleni neposredno srečujejo s strankami, ki te 

pravice uveljavljajo. 

Vsi prejemniki denarnih nadomestil in socialnih pomoči postanejo prioriteta pri zaposlovanju, 

ki jo svetovalci morajo upoštevati pri svojem delu, kar je včasih resna ovira in hud psihični 

pritisk za svetovalce. Povečan priliv brezposelnih oseb je zaznati tako na strani mlajše kot tudi 

starejše populacije. Starejša populacija je praviloma težje zaposljiva, ker ima pogosto poleg 

nižje izobrazbe tudi določene zdravstvene omejitve, kar predstavlja nerešljivo oviro pri 
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iskanju možnosti za ponovno zaposlitev. Vsak svetovalec zaposlitve je tako povezovalni člen 

med zakonom in pravilniki na eni strani ter med zahtevami in pravicami brezposelnih oseb na 

drugi strani. Svetovalci zaposlitve so pogosto v notranjih konfliktnih situacijah, saj so zahteve 

in pričakovanja vsakega, ki je udeležen v svetovalnem procesu, ne le različne, ampak pogosto 

tudi nasprotujoče. Pri svojem siceršnjem svetovalnem delu se svetovalec vse pogosteje znajde 

v vlogi pogajalca, kar zanj predstavlja dodatno psihično obremenitev. Pri vseh zahtevah, 

normativih in nenehnem naraščanju števila brezposelnih oseb je to vse prej kot lahko delo. 

 

2.4 Strateški cilji Območne službe Novo mesto v letu 2011 in 2012 

 

V začetku prejšnjega poglavja smo pokazali, na katerih zakonskih podlagah temeljijo 

strokovne usmeritve Zavoda. Strateške usmeritve in izhodišča za delo Zavoda so dane v 

razvojnih dokumentih Republike Slovenije, ki se nanašajo na doseganje ekonomskih in 

družbenih ciljev, kot tudi v širših dokumentih, ki jih je sprejela Slovenija kot članica 

Evropske unije. Vsakoletni poslovni načrti Zavoda pa predstavljajo tudi okvir za delovanje v 

smeri doseganja postavljenih ciljev za vsako od Območnih služb v okviru RSZZ. 

Strateške usmeritve in cilji Zavoda za področje Območne službe Novo mesto (2011): 

 čimprejšnja aktivacija in zaposlitev brezposelnih oseb  60% novo prijavljenim 

brezposelnim osebam bomo posredovali vsaj 1 prosto delovno mesto v prvih treh 

mesecih od prijave v evidenco  plan je bil dosežen 51,3%; 

 povečanje učinkovitosti posredovanja  na najmanj 70% potreb delodajalcev bomo 

posredovali ustrezne kandidate v zahtevanem času  plan je bil dosežen 16,2%; 

 povečanje učinkovitosti programov APZ na področju: 

o deleža vključevanja v programe starih 50 let in več  za 10%, 

o mladih od 15 do 24 let  za 2 %, 

o dolgotrajno brezposelnih  za 5% in prejemnikov DN  za 10%, 

o na celotnem področju povečanja učinkovitosti je bila realizacija plana 16,2%; 

 uveljaviti Zavod kot osrednjo institucijo vseživljenjske karierne orientacije  na tem 

področju se je izvajala aktivnost obiskovanja zaposlitvenih kotičkov, namenjenih 

brezposelnim osebam, katerih delež je bil27,4% (ZRSZ, 2011). 

Zavod sledi strateškim ciljem, da se poveča odliv brezposelnih oseb oziroma se jih čimveč in 

čimprej aktivira in zaposli ter s tem prispeva kugodnejšim trendom gospodarske rasti. 
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Pomemben del poslanstva celotnega Zavoda je v ustvarjanju strankam (tako brezposelnim kot 

delodajalcem) prijazne in obenem učinkovite institucije, usmerjene k uporabnikom storitev. 

Tega pa ni mogoče doseči brez ustvarjanja pogojev za razvoj in motivacijo sodelavcev. Le z 

ustreznim prilagajanjem potrebam uporabnikov Zavodovih storitev, pri čemer sta pomembna 

tako strokovnost kot pravočasnost, bo Zavod lahko uresničeval svojo z zakonom dodeljeno 

vlogo osrednje institucije na trgu dela. Del te naloge je tudi vpodajanju kompetentnih iniciativ 

Centralni službi zavoda in drugim partnerjem (ZRSZ, 2011). 

 

Strateške usmeritve in cilji Zavoda RS za zaposlovanje na področju Območne službe Novo 

mesto iz Poslovnega načrta OS Novo mesto (2012): 

 povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev  za 1% povečati število zaposlitev, 

pri čemer naj bi za 60% prostih delovnih mest zagotovili ustrezne kandidate, kjer 

delodajalci želijo sodelovanje Zavoda; 

 spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi  vsem 

novoprijavljenim osebam se takoj po prijavi oz. najkasneje v prvih štirih mesecih od 

prijave zagotovi vsaj eno aktivnost, ki bo omogočila čimhitrejše razreševanje 

brezposelnosti; 

 povečati učinkovitost ukrepov aktivne politike zaposlovanja  posebna pozornost, 

poleg prejemnikov denarnih nadomestil (delež vključitev naj bi bil 29,9%) in denarne 

socialne pomoči (predviden delež vključitev je 32%), bo posvečena še: 

o dolgotrajno brezposelnim osebam 50,2% vključitev, 

o osebam starejšim od 50 let 32,8% vključitev, 

o iskalcem prve zaposlitve 18,2% vključitev; 

 uveljaviti Zavod kot osrednjo ustanovo vseživljenjske karierne orientacije  preko 

različnih storitev in aktivnosti, s katerimi Zavod zagotavlja storitve vseživljenjske 

karierne orientacije brezposelnih oseb in ostalih iskalcev zaposlitve. Z razvojem novih 

pripomočkov, ki omogočajo samostojno vodenje lastne kariere Zavod širi obseg svojih 

storitev in tako preko e-portalov omogoča večjo dostopnost in avtonomijo vsem 

posameznikom. S tem preko uporabe sodobnih tehnologij omogoča posameznikom 

hitrejše odzivanje in večjo prožnost na trgu dela. 

 

Iz strateških ciljev Zavodajasno izhaja pomembna vloga Zavoda pri aktiviranju brezposelnih 

osebz namenom njihove ponovne vključitve na trg dela. Zato je še kako pomembna aktivna 
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vloga svetovalca zaposlitve na eni strani ter pripravljenost iskalcev zaposlitve na drugi strani. 

Tovrstna pričakovanja glede realizacije poslovnih ciljev zahtevajo tudi od svetovalca 

zaposlitve dodaten čas in strokovno angažiranje v predhodnih postopkih preverjanja 

ustreznosti in motiviranosti posredovanih oseb. Najbolj pereč problem pri zaposlovanju 

predstavlja starejša populacija nad 50 let in invalidne osebe, ki imajo specifične in jasno 

opredeljene omejitve in delo lahko iščejo samo v okviru svojih zdravstvenih sposobnosti. 

Svetovalci zaposlitve imajo pri tem pomembno vlogo in težko nalogo. Kandidata je potrebno 

kljub njegovim omejitvam predstaviti delodajalcu na takšen način, da bo v njem prepoznal 

potencialnega ustreznega kandidata za delo. Pri tem je lahko ena izmed spodbud za 

delodajalce tudi, da lahko za takšne osebe uveljavljajo različne programe in ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja. V tem smislu predstavljajo svetovalci na Zavodu lobiste in pogajalce v 

procesu iskanja zaposlitve. Na ta način lahko vplivajo na odločitev delodajalca, da kljub 

nekaterim oviram sprejme kandidata, ki ga je priporočal Zavod. Pred dokončno odločitvijo za 

zaposlitev lahko Zavod zainteresirane brezposelne osebe vključi v programe usposabljanja na 

delovnem mestu z namenom pridobitve specifičnih veščin, ki jih pričakuje delodajalec. 

Vsi ti procesi, ki jih na Zavodu izvajajo svetovalci, so stresni in obremenjujoči, še zlasti zato, 

ker število ljudi, ki jih vsak svetovalec obravnava na Uradu za delo Novo mesto,krepko 

presega 780 do 950 oseb (ZRSZ, 2013). 

 

2.5 Strokovni sodelavec – svetovalec zaposlitve 

 

V tem delu je predstavljen svetovalec zaposlitve v procesu svetovanja brezposelnim osebam 

kot strokovnjak, ki je ključni člen povezovalne funkcije Zavoda, kot mu jo podeljuje Zakon o 

urejanju trga dela. Delovno mesto svetovalcev zaposlitve je zahtevno in stresno. Že sama 

zakonodaja Zavodu in njegovim ključnim strokovnim delavcem določaštevilne naloge za 

preprečevanje prehoda v odprto brezposelnost invrsto ukrepov za preprečevanje dolgotrajne 

brezposelnosti. Vse to zahteva, da to delo opravlja visoko usposobljena strokovna oseba, ki 

ima ustrezna znanja, izkušnje in kompetence. Svetovalec se pri svojem delu srečuje s 

številnimi posamezniki, ki imajo različne vrste problemov. To sicer doprinaša k pestrosti in 

širini svetovalčevih izkušenj in lahko pomeni pozitiven prispevek pri oblikovanju njegovih 

sposobnosti za reševanje različnih življenjskih situacij. 

Zato se od svetovalca zaposlitve pričakuje, da ima ustrezna strokovna znanja in kompetence 

za opravljanje pričakovanih nalog na delovnem mestu. Svetovalec mora imeti visoko razvite 



 

13 
 

komunikacijske kompetence, poznati mora razmere na trgu dela, formalne pogoje in finančne 

okvire vključevanja v različne programe. Poleg tega mora imeti tudi organizacijske in druge 

sposobnosti, ki jih pri svojem delu uporablja sistematično. Glede na odprt trg delovne sile in 

povezovanje z EU je zelo dobro, da ima tudi znanje vsaj enega tujega jezika. Vsa ta znanja in 

kompetence dajejo svetovalcem strokovnost na področju njihovega delovanja (ZRSZ, 2012). 

 

Samostojni svetovalec je oseba, ki po opisu del in nalog na Zavodu RS za zaposlovanje 

opravlja dela na področju zaposlovanja, kot so opredeljena v aktu o sistemizaciji delovnih 

mest: 

 osnovno in poglobljeno karierno svetovanje, 

 oblikovanje zaposlitvenih ciljev v dogovoru s stranko, 

 dogovor o izvajanju potrebnih aktivnosti za doseganje ciljev, 

 presoja smiselnosti vključevanja v različne programe, 

 sodelovanje z delodajalci pri naboru kandidatov, 

 druge naloge (redne in izredne). 

Zahtevana raven izobrazbe za delovno mesto svetovalca zaposlitve je: 

 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), 

 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), 

 magistrska izobrazba, 

za katero se zahteva, da je smer izobraževanja oz. izobrazbe naravnana na področje socialnega 

dela, ekonomske, upravne, organizacijske ali druge ustrezne smeri. Poleg navedenega so 

potrebna še dodatna znanja, kot so: 

 usposobljenost za delo z računalnikom (Word, Excel...), 

 strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP), 

 strokovni izpit, skladno s Splošnim aktom o opravljanju SI za zaposlene, ki opravljajo 

storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, 

 specifične kompetence, kot so: prepoznavanje in reševanje problemov, 

multidisciplinarnost, sprejemanje različnosti, samoiniciativnost, gospodarnost, 

usmerjenost v učinkovite rešitve (ZRSZ, 2013). 

 

Temeljna značilnost vsakega delovnega mesta je podrobno opisana v aktu o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu RS za zaposlovanje, kjer so delovna 

mesta opisana po področjih del, ki jih oseba opravlja. Osnova za pripravo akta so: 
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 21. in 22. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008 in 

40/2012), 

 18. in 70. člen Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 

34/2008, 58/2011 in 50/2012), 

 8. in 20. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 40/2002, 103/2007 in 

40/2012), 

 7. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  (Ur.l. RS, št. 108/2009-UPB13, 

13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 

40/2012-ZUJF), 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 

3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 

89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012), 

 Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti-tarifni del (Ur. l. RS, št. 

60/2008, 83/2010, 89/2010), 

 Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 45/1992 s spremembami 

in dopolnitvami), 

 Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih 

(Ur. l. RS, št. 63/2008, 73/2008 in 6/2011), 

 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 73/2005 s spremembami 

in dopolnitvami) (ZRSZ, 2013). 

Svetovalec mora biti pri svojem delu strokovno usposobljen, zato da je lahko učinkovit, kar 

pa pomeni, da mora poznati tudi svoje potrebe in biti pri tem usklajen. Izoblikovati mora 

obrambne mehanizme in metode vključevanja skozi svetovalni proces, pri čemer je nujno 

poznavanje samega sebe, da lahko teoretično usposobljenost učinkovito prenese na področje 

svojega delovanja. Svetovalec, ki ne razume zunanjega sveta dogajanja, njegovih čustev, 

doživljanja, načina sporazumevanja, vedenja ter sebe kot celovite osebnosti, ne more graditi 

učinkovite strukture svetovalnega procesa skozi sistem delovanja (Kristančič, 1995). 

 

Dober svetovalec je tudi dober poslušalec, saj se ljudje izražajo na različne načine. Dober 

poslušalec zaznava spremembe z vsemi čutili in tako razume ter prepozna, če je nekdo v hudi 

stiski in kakšno vrsto pomoči potrebuje. Svetovalca ni mogoče omejiti le na strokovnjaka, 

katerega delo je formalno označeno, temveč tudi na posameznika različnih strokovnih 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010022200|RS-13|1458|520|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010072300|RS-59|8894|3273|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010102900|RS-85|12921|4554|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010112600|RS-94|14533|4935|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122900|RS-107|16555|5583|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011051300|RS-35|4657|1743|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011123100|RS-110|14999|4999|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012053000|RS-40|4227|1700|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008061000|RS-57|6245|2429|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008090500|RS-86|11995|3738|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008112800|RS-112|14712|4869|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009011600|RS-3|261|101|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009022700|RS-16|2190|586|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009032700|RS-23|3093|988|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009043000|RS-33|4729|1518|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009062600|RS-48|6650|2396|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009111300|RS-91|12163|3987|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010041600|RS-31|4126|1407|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010102200|RS-83|12683|4495|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010110800|RS-89|13617|4769|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010110800|RS-89|13623|4771|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010110800|RS-89|13623|4772|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010110800|RS-89|13623|4773|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010110800|RS-89|13626|4774|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010110800|RS-89|13627|4775|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011072500|RS-59|8584|2794|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012012700|RS-6|395|218|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012053000|RS-40|4256|1702|O|
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profilov in nazivov, ki delo opravlja kot profesionalec, da doseže visoko kakovost 

svetovalnega procesa (Jelenc Krašovec in Jelenc, 2003). 

 

2.6 Stres na delovnem mestu 

 

Na delovnem mestu je prisotnih veliko dejavnikov stresa. Posameznik doživlja stres na 

različne načine, kar je v veliki meri odvisno od njega samega, njegovih osebnostnih lastnosti, 

preteklih izkušenj, motivacije in načina odzivanja na nastale življenjske situacije. Med 

dejavnike stresa sodijo tudi razmere na delovnem mestu, ki so odvisne od organizacije dela, 

komunikacije v podjetju, odnosov med zaposlenimi, od delovnega časa, deligiranja nalog in 

drugega. Doživljanje negativnega stresa je za človeka največji problem, saj ta oblika stresa 

povzroči največ posledic na zdravju človeka. 

 

Hiter tehnološki napredek, razvoj organizacijskih ved, pojav globalizacije in zahteve 

delodajalcev povzročajo vedno bolj kompleksno vlogo zaposlenih in potrebe po vedno večjih 

znanjih in sposobnostih zaposlenih, kar se kaže v povečevanju stresa na delovnem mestu. 

Sodobna globalizacija prinaša vedno hitrejši napredek tako v tehnologiji kot v organizaciji, ki 

se odraža v naraščajoči kompleksnosti delovnih mest. To velja tako za svetovalce zaposlitve 

kot tudi za njihove stranke. Zahteve po pridobivanju novih znanj in dinamika delovnih 

procesov sta takšni, da vodita v razmere, v katerih so zaposleni izpostavljeni vedno novim 

pritiskom in zahtevam. Povečujejo se pritiski iz okolja, vedno več je novih izzivov, ki jim 

težko sledimo in jih težko obvladujemo. Delovno okolje od zaposlenih pričakuje vse več. Od 

zaposlenega se pričakuje popolna predanost delu, ker delo zahteva celega človeka, zato je 

med zaposlenimi tudi pogost občutek, da zmanjkuje časa za druženje, prostočasne dejavnosti 

in druga vsakdanja opravila, ki jih ni mogoče umestiti na dnevni red (Kovač, 2009). 

 

Človek, ki pod pritiski ambicioznega šefa doživlja nenehno priganjanje pri svojem delu, 

doživlja stres in pritisk na delovnem mestu enako kot tisti, ki si sam prizadeva, da bi se 

povzpel po lestvici navzgor in je v neprestanem pogonu v želji, da bi ugodil vsem zahtevam 

svojih nadrejenih. Pri tem pa ne gre nujno za objektivne dejavnike stresa, ampak predvsem za 
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občutek subjektivne obremenjenosti, ki se kaže v zmožnosti človeka za spoprijem in soočanje 

z različnimi stopnjami stresa (Coleman, 1987). 

 

Eden izmen najmočnejših dejavnikov stresa je delo oziroma delovno okolje. Vendar pa je pri 

tem potrebno poudariti, da so zaposleni lahko bolj dovzetni za stresne dejavnike v zvezi z 

delom tudi zaradi razmer in pogojev iz njihovega osebnega življenja, kot so: hujši prepiri z 

najbližjimi, neobvladljive finančne situacije, bolezen najbližjih ali njihova lastna psihofizična 

nestabilnost. Vse to lahko pripomore k slabši koncentraciji zaposlenega, večji raztresenosti in 

dovzetnosti za napake pri delu in tudi nezgode na delovnem mestu. Po drugi strani pa urejeno 

zasebno življenje in dobra psihofizična kondicija človeka pripomoreta k bolj učinkovitemu 

soočanju z vedno večjimi delovnimi pritiski in tako zmanjšujeta stres na delovnem mestu. 

Stres je torej učinek kompleksnih razmer, na katerega moramo gledati tako z vidika delovnih 

razmer in pogojev kot tudi z vidika zasebnega življenja, kar obenem pomeni, da je včasih 

težko ločiti med obema. Stresne razmere na delovnem mestu lahko vplivajo na zasebno 

življenje in obratno (Božič, 2003). 

 

Stres deluje na različnih področjih posameznikovega delovanja ter se kaže na poklicnem in 

osebnem področju. Osebe, ki so pod vplivom stresa, kažejo znake,ki vključujejo: aktiviranje, 

vznemirjenost, napetost, tesnobo, konfliktnost, čustvene spremembe in frustracije. Kadar stres 

deluje škodljivo na zdravje ljudi, povzroči veliko gospodarsko škodo, ki je povezana z 

absentizmom in zmanjšanjem delovne učinkovitosti. Stres je izrazito povezan z značilnostmi 

delovnega okolja, z organizacijo dela in z načini komuniciranja v organizaciji, kot tudi z vrsto 

drugih spremljajočih pojavov, ki so odvisni od celote odnosov teh kompleksnih dejavnikov. 

Negativni vidiki stresa imajo škodljive posledice tako za zaposlene same kot tudi za kakovost 

in uspešnost organizacije. 

Rezultati raziskave stresa s področja dela socialnih delavcev kažejo na to, da sta stres in 

sindrom izgorelosti na delovnem mestu kombinacija več stresnih dejavnikov, ki posledično 

vodijo do izgorelosti. S tem se povečajo tveganja za obolevanje zaradi izčrpanosti in stresa, 

čemur so najbolj izpostavljeni socialni delavci, ki delajo neposredno s strankami. Omenjena 

raziskava ugotavlja, da so stresu bolj izpostavljeni mlajši zaposleni in ženske ter zaposleni, ki 

delajo neposredno z agresivnimi strankami. Gre za delovna mesta, kjer bi bilo potrebno 

sistemsko urediti načine varovanja zaposlenih, ki so izpostavljeni izrazito stresnim in 
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potencialno ogrožujočim razmeram. Raziskava, narejena na podlagi anketiranja 150 socialnih 

delavcev, je pokazala, da jih skoraj polovica (45,2 %) kaže prve znake izgorelosti. Le malo 

manj (43,3 %) jih kaže prikrite oziroma razpršene znake stresa, medtem ko je 11,5 % tistih 

socialnih delavcev, ki že kažejo visoko stopnjo stresa in sindrom izgorelosti. V razmerah, kjer 

se zunanji dejavniki stresa ne zmanjšujejo, ampak se celo povečujejo, se lahko večina tistih, ki 

kaže prve znake izgorelosti, kaj hitro znajde v skupini, za katero je značilna visoka stopnja 

izgorelosti (Friščić 2013). 

Raziskava Inštituta za varovanje zdravja v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2001 do 

2008 je pokazala, da je negativni stres eden izmed ključnih dejavnikov za vse slabše zdravje 

prebivalstva. Omenjena raziskava je pokazala, da je bilo v letu 2001 kar 24,9 % ljudi pogosto 

ali vsakodnevno pod stresom in imajo težave z njegovim obvladovanjem, medtem ko je leta 

2008 ta odstotek narasel na 27,7 %. Pri tem je bilo poudarjeno, da je eden izmed glavnih 

dejavnikov, ki vpliva na izrazito povečanje stresa, ravno povečanje obremenitev na delovnem 

mestu in slabi odnosi s sodelavci, temu pa sledijo še ostali dejavniki, kot so: slabo finančno 

stanje, težave v družini in osamljenost (IVZ 2013). 

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je bilo v drugem četrtletju leta 2007 kar 40 % 

delovno aktivnih prebivalcev podvrženih psihičnim pritiskom, medtem ko je bilo 50 % tistih, 

ki so bili podvrženi fizičnim težavam na delovnem mestu. Anketa je pokazala, da bi naj kar 

156 tisoč oseb imelofizične ali psihične težave oz. so trpele za poklicnimi boleznimi. To 

pomeni, da je imelo kar 10% vsega delovno aktivnega prebivalstva težave zaradi 

izpostavljenosti stresnim dejavnikom na delovnem mestu. Večina anketiranih (80%) je 

navajala po eno težavo, in sicer v glavnem težave s hrbtom. Drugi navajani učinki stresa 

sodijo v skupino psihičnih posledic, kot je na primer stalna utrujenost in depresivnost. Več kot 

polovica oseb, ki so imele fizične ali psihične težave in poklicne bolezni, je menila, da je 

njihovo zdravstveno stanje moteče pri delu. Približno 40 % anketiranih je izjavilo, da so na 

delovnem mestu podvrženi psihičnim pritiskom, medtem ko je kar 80 % takšnih, ki so 

preobremenjeni z delom, z visokimi zahtevami in s časovno stisko. Skoraj 20 % jih 

izpostavlja, da so izpostavljeni nadlegovanju, zmerjanju, šikaniranju ali psihičnemu nasilju, le 

peščica teh je izjavila, da je izpostavljena tudi nasilju oz. grožnjam z nasiljem (SURS, 2008). 

V Poročilu o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji je podana analiza, ki se 

nanaša na ocenopsihofizičnega stanja slovenskih delavcev. Omenjeno poročilougotavlja 

izrazito povečanje nezadovoljstva zaposlenih, kar je verjetno posledica mnogih dejavnikov, 
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na primer: neustrezne organizacije dela, preobremenjenosti, slabih odnosov na delovnem 

mestu ter pogosto pretiranih in nerealnih zahtev in pričakovanj s strani nadrejenih. Vse to 

povečuje občutke nemoči, izčrpanosti in v končni fazi vodi v izgorelost kot posledico trajni 

izpostavljenosti stresu. Analiza kaže, da kar 78,9 % slovenskih delavcev doživlja stres na 

delovnem mestu, več kot 40 % pa je takih, ki na delovnem mestu doživlja splošno utrujenost. 

V primerjavi s povprečjem v EU27 pa ni velikih odstopanj glede na različne oblike psihičnega 

nasilja in zlorab. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je izvedla 

analizo, ki kaže na to, da se povečuje delež zaposlenih, ki doživljajo psihične pritiske na 

delovnem mestu in obolevajo za posledicami, ki načenjajo njihovo psihično zdravje. 

Anketiranci so stres na delovnem mestu opredeljevali kot »vzorec odzivov«, ki so posledica 

različnih razlogov: od pretiranih pričakovanj nadrejenih in vodstva do pomanjkanja ustreznih 

znanj, spretnosti in sposobnosti zaposlenih, pa tudi nemožnost vplivanja na organizacijo 

dela.Vse te slabosti so povod za pritiske in nemogoče zahteve, ki se lahko v skrajni fazi 

pokažejo tudi kot nasilje z grožnjami in žalitvami. Ustvarjajo se še dodatne napetosti, ki 

poslabšujejo delovne razmerein so najresnejši dejavniki poklicnih nevarnosti (KanjuoMarčela 

in Ignjatović, 2012). 

Vsak svetovalec zaposlitve se pri svojem delu nenehno srečuje s procesom pogajanja. Včasih 

je to izjemno težko in nehvaležno delo, zato je zelo pomembno, da si svetovalec skozi 

različne procese izobraževanja pridobi dodatna znanja in veščine. Ti so mu v pomoč pri 

pogajanjih, da lahko lažje dosega zastavljene cilje, ki so ključni pokazatelj uspešnega in 

učinkovitega dela na področju zaposlovanja. Skozi vse te procese svetovalnega dela pa 

vsakodnevno doživlja stres in različne psihične obremenitve, ki bolj ali manj vplivajo na 

učinkovitost dela kakor tudi na osebnostno počutje.Psihično počutje vsakega posameznika se 

odraža na različne načine v njegovem delovanjuv različnih življenjskih situacijah  tako na 

delovnem mestu kot v osebnem in družinskem življenju. 

Vse zahteve in normativi, ki jih mora izpolnjevati strokovno usposobljen svetovalec 

zaposlitve, se čutijo tudi kot pritisk, saj silijo vsakega posameznega strokovnega sodelavca, 

da mora kljub številnim delovnim obveznostim, normativom delodajalca, nemogočim 

pogojem dela, pravicam brezposelnih oseb in njihovim zahtevam, ki so vse večje in s svojimi 

zahtevami vse bolj pritiskajo na svetovalca, najti tudi čas za nenehna usposabljanja, 

nadgradnjo svojega znanja in zviševanja svojih kompetenc, da lahko konkurira zahtevam na 

trgu dela (ZRSZ, 2012). 
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2.7 Dejavniki stresa 

 

S stresom se srečujemo na vsakme koraku. Različni dejavniki povzročajo neizogiben stres, ki 

bolj ali manj vplivajo na vsakega posameznika. 

Zaradi različnih kombinacij številnih dejavnikov nastane stres, s katerim se srečujemo v 

vsakdanjem življenju. Gre za kombinacijo več dejavnikov iz zasebnega življenja, širšega 

okolja in zahtev ter pričakovanj delovnega okolja, kar vpliva na biološko starost posameznika, 

življenjski slog, navade, razvade, zdravje (psihofizično kondicijo) in delo (Rogelj, 2008). 

Med dejavnike iz širšega okolja spada delovno okolje oziroma delovna mesta, kjer preživimo 

tretjino svojega življenja in kjer je jedro nastanka škodljivega stresa. Stres, ki je povezan z 

opravljanjem naše zaposlitve, jesplet različnih okoliščin in dejavnikov, ki vplivajo na psihično 

počutje vsakega posameznika, kot so: 

 preobremenjenost na delovnem mestu, 

 nenehno pomanjkanje časa zaradi določenih rokov, ki so pogostokrat prekratki, 

 nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja priložnosti, da bi se lahko izkazali na delovnem 

mestu, 

 nejasna vloga in pomen delovnega mesta, 

 spreminjanje delovnih metod, zahtev in normativov, 

 slaba obveščenost, organizacija  izguba pregleda nad dogajanjem in občutka 

pripadnosti organizaciji (Looker in Gregson, 1993). 

Zaradi vedno večje obremenjenosti, nalaganja nenehnih dodatnih nalog, zahtev in normativov, 

imamo vse bolj občutke izgube nadzora in vplivanja na delovno okolje in nad dogajanji v tem 

okolju, kar še krepi negativne občutke in vodi sčasoma do splošnega slabega počutja, ki nas 

prevzame in v nas ustvari stisko, nemoč in negotovost ter tako krepi zunanje dejavnike stresa, 

ki se jim na delovnem mestu tudi sicer težko izognemo (Looker in Gregson, 1993). 

Dejavnike stresa lahko razdelimo na: 

 dejavnike iz domačega okolja, 

 dejavnike iz širšega okolja (Rogelj, 2008). 

Rakovec-Felser (1991) navaja, da so stresorji dejavniki, ki se kažejo na različne načine in se 

različno odražajo pri vsakem posamezniku: 
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 fizični  neznosna vročina, 

 biološki  lakota, žeja, bolezen, 

 psihološki  pričakovanje nečesa hudega, 

 socialni  brezposelnost. 

Stres ni vselej nekaj negativnega, je naša življenjska situacija, ki nas pripelje do stanja, ko 

smo telesno in duševno v pripravljenosti na spopad ali umik. Različni stresogeni dejavniki v 

nas prebudijo, spodbudijo in aktivirajo različne telesne in psihične možnosti. Zaradi 

sodobnega načina življenja, ki ga živimo, lahko sklepamo, da človek potrebuje pozitivne 

učinke stresa. O tem pa lahko govorimo le takrat, kadar naše življenje poteka brez večjih 

zapletov in ovir, kadar nimamo bremen, kadar se ne soočamo z zahtevami in pričakovanji 

okolja in drugih ljudi. Kadar je stres premočan in njegovo trajanje je predolgo oziroma v 

kolikor ne moremo predvideti njegovega konca, postane tovrstni stres resen problem. To še 

posebej drži v primerih, ko posameznik nima možnosti, da bi se s stresogenimi dejavniki 

lahko spopadel. Takrat je zelo pomembna ustrezna vloga in odnosi nadrejenih do svojih 

podrejenih, kjer naj bi vsakdo imelmožnost, da s svojim vodjem razreši občutke krivičnosti, 

zaradi katerih se kot posameznik počuti prizadetega. S tem bi se v delovnem okolju ustvarile 

možnosti, ki bi bile podlaga za konstruktivno reševanje potencialno konfliktnih situacij na 

pravi način in v zadovoljstvo vseh vpletenih strani (Rakovec-Felser, 1991). 

Stres se lahko pojavlja v različnih življenjskih situacijah (tako delovnih kot osebnih) in ga 

spremljajo različni mentalni in telesni simptomi, ki se oblikujejo skozi procese prilagajanja. 

Če gledamo na stres z vidika izraza »izgorelost« (burnout), pa se nanaša na pojav, ki je vezan 

na poklicno delo in predstavlja končno stopnjo, ki se kaže kot posledica odpovedi različnim 

procesom prilagajanja. Pri tem gre za običajno poimenovan specifični sindrom, ki je posledica 

dolgotrajne izpostavljenosti stresu na delovnem mestu. Praviloma se pojavlja tam, kjer je 

obseg dela zelo povečan, kjer gre zadelo z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah, kjer je 

posameznik prizadet zaradi reševanja tujih problemov ter neprestano odriva lastne težave in 

probleme. Gre za resno stanje posameznika, ki je po Mednarodni klasifikaciji bolezni dobil 

oznako Z-730 (IZ mkb-10) in ima težke, dolgotrajne in velikokrat nepopravljive posledice, ki 

spremljajo posameznika (Jezeršek 2013). 
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2.8 Stres - pot proti izgorelosti 

 

Daljše izpostavljanje delovnemu stresu povzroči resne motnje posameznika, ki se odražajo pri 

njegovem delu, saj se zmanjša samospoštovanje, delovna učinkovitost, oseba se odmika od 

dela, pri tem pa nastaja škoda, ki jo čuti vsak vpleteni posameznik, kot tudi vsi, ki so z osebo 

kakorkoli povezani. Daljša izpostavljenost stresu na delovnem mestu lahko pri posamezniku 

vodi ne v občasne težave, ampak tudi v resne motnje v psihofizičnem funkcioniranju. To se 

kaže tako na ravni zaposlenega, ki izgublja samospoštovanje in notranjo motivacijo. Zaradi 

upadanja psihofizične kondicije in odpornosti lahko to vodi tudi v večjo obolevnost in porast 

bolniških odsotnosti. Obenem pase zaradi tega zmanjšuje tudi uspešnost in učinkovitost na 

delovnem mestu. To gotovo ne koristi niti organizaciji niti delavcu, ki zaradi občutka 

odgovornosti pogosto doživlja slabo vest in se tako lahko znajde v začaranem krogu. 

Ameriški strokovnjaki navajajo, da so delo, posel, poklic, kariera in vsi dejavniki povezani z 

njimi, eni izmed 50 najpomembnejših stresorjev, katerih posledice so depresija in izgorelost 

(Žaler, 2013). 

Dolgotrajno izpostavljanje različnim stresnim situacijam lahko privede do resnejših posledic, 

ki se kažejo v različnih boleznih. Gre torej za stanje, ki predstavlja korenito spremembo stanja 

posameznika, kar zahteva od njega tudi velike zahteve za prilagajanje takšnim razmeram. 

Takšno prilagajanje od posameznika zahteva psihično in fizično prilagajanje, ki je lažje, če 

ima podporo najbližjih in seveda tudi osebno moč za to. Zaradi bolezni je močno načeta 

kakovost posameznikovega življenja, zato v tem času potrebuje razne oblike rehabilitacije, 

zdravljenja in druge terapevtske oblike, ki posamezniku pomagajo, da se znebi občutkov 

osamljenosti, odvisnosti, nemoči in se na ta način ponovno spopada z nastalimi problemi. 

Kakšne so vse te spremembe in s kakšnimi oblikami psihosocialnih obremenitev se bo moral 

posameznik soočiti, je seveda odvisno od vrste bolezni in od vsakega posameznika, ki 

različno odreagira na situacije (Rakovec-Felser, 1991). 

Škodljive posledice stresa in izgorelosti negativno vplivajo tudi na samo organizacijo,  na 

njeno učinkovitost in slabše rezultate dela, saj se ljudje, ki izgorevajo na delovnem mestu, 

pogosto psihično in fizično umaknejo od dela. Pogosto jim primanjkuje energije, vedno manj 

časa posvečajo delu, pogosto so odsotni in opravljajo le nujno potrebno delo. Verjetno ni 

potrebno posebej poudarjati, da se posledice tega kažejo tako na nižji količini oziroma na 

padanju obsega opravljenega dela. V kolikor pa to ni izvedljivo, so učinki vidni na nižji 
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kvaliteti opravljenega dela. Izgorelost lahko posameznika privede tudi do hudih oblik bolezni, 

kot so: možganska kap, infarkt, rakave bolezni, sistemske bolezni ter druge hude akutne 

telesne težave. Na osebnem nivoju izgorelost povzroči: 

 psihične težave  tesnobo, potrtost, slab spanec, pojavi se depresija in druge psihične 

motnje, ki lahko privedejo tudi do samomora; 

 telesne težave  glavobol, želodčne in trebušne bolezni, visok krvni tlak, napetost, 

kronična utrujenost; 

 alkoholizem in druge oblike zasvojenosti; 

 moteni odnosi z družino in prijatelji  to se zgodi, kadar posameznik prinaša težave 

domov in s tem obremeni medsebojne odnose (Jezeršek, 2013). 

»Za razliko od stresne, psihofizične izčrpanosti, od katere si posameznik po določenem 

predahu opomore, je pojav izgorelosti trajno, nepopravljivo stanje. Čeprav je izgorelost 

pogosto povezana z nerazpoloženostjo, to še ni stanje depresije« (Jezeršek, 2013). 

Posledice dolgotrajne izpostavljenosti stresnim situacijam praviloma privedejo do pojava 

izgorelosti, ki je odraz nemoči obvladovanja stresa, postopnega energetskega izčrpavanja 

vsakega posameznika, kar je izrazit pokazatelj zmanjšanja uspešnosti prilagajanja delovnemu 

mestu in procesu dela. Velika neskladja v delovanju organizma in naravo dela so ključni 

dejavniki, ki vodijo k izgorevanju. Posledice izgorevanja na ravni doživljanja posameznika se 

kažejo na več načinov: 

 občutek preobremenjenosti, 

 pomanjkanja nadzora nad delom, 

 nezadostnega nagrajevanja, 

 razpada delovne skupnosti, 

 odsotnosti poštenosti, 

 nasprotujočih si vrednot (Jezeršek, 2013). 

Govorimo lahko o izgorelosti kot kompleksnem stresnem sindromu, katerega značilnosti se 

kažejo kot: 

 emocionalna izčrpanost  občutek pomanjkanja energije in čustev 

 depersonalizacija  negativnost, cinizem 
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 zmanjšanje osebnih dosežkov  negativno ocenjevanje samega sebe, občutek 

neučinkovitosti in nekompetentnosti (Jezeršek, 2013). 

Osebe, ki obolevajo za sindromom izgorelosti, se v krogu družbe bolj odločno postavljajo 

zase, izražajo večjo mero arogance, uporabljajo ostrejše besede, ki jih s svojim ciničnim 

odnosom ne obžalujejo. Vsaka oseba že v začetku stadija izgorevanja kaže znake fizične 

utrujenosti, čustvene izčrpanosti in pri tem doživlja simptome aksioznosti, napetosti, jeze, 

razburjenja, vzdražljivosti in s svojim vedenjem prekomerno odreagira na nastalo situacijo 

(Jezeršek, 2013). 

Lovše navaja, da pri svojem delu vedno pogosteje srečuje izčrpane ljudi. Po njegovem mnenju 

je glavni vzrok za nastanek stresa na delovnem mestu podaljševanje delovnega časa, ki je vse 

bolj nepredvidljiv. S tem pa ne trpi samo oseba, temveč cela družina in delodajalec. 

Ugotovitve kažejo, da večina Slovencev vse premalo poišče pomoč strokovnjaka kot eno 

izmed možnih rešitev, temveč vse pogosteje begamo v najrazličnejša somatska obolenja.Pri 

tem je zanimivo, da je nepriznavanje lastne nemoči bolj izrazito pri višje izobraženi 

populaciji. Zaradi vse pogostejšega pomanjkanja prostega časa, nenehne napetosti, stresa in 

izčrpanosti pride do sindroma izgorelosti, ki je kronična oblika psihofizične in čustvene 

izčrpanosti. Pasivnost, brezvoljnost, malodušje in zaspanost so prvi znaki, ki se pojavijo pri 

posamezniku, ki je pod nenehnim stresom. Začetki stresa se kažejo v: 

 mišični napetosti, 

 hiperaktivnosti, 

 razdražljivosti, 

 razburjenosti, 

 jezi (Žaler, 2013). 

Dolgoletno izpostavljanje takšnemu psihofizičnemu stanju, kivodi v brezvolje, utrujenost, 

malodušje, pasivno vedenje, depresijo, zaspanost, izčrpanost in občutek nemoči, vpliva na 

slabšo delovno storilnost, učinkovitost in kvaliteto dela. Zadnje raziskave kažejo, da je vse 

več psihičnih obremenitev, ki se kažejo kot oblika tako imenovanega mobinga ali groženj 

nadrejenih nad svojimi zaposlenimi. Lovše pojasnjuje, da zaradi stresa trpi dve tretjini ljudi, 

kar predstavlja od 65 do 70 % prebivalstva EU. K temu gotovo pripomore še vedno trajajoča 

ekonomska kriza, ki se po eni strani kaže v naraščanju brezposelnosti, na drugi strani pa kot 

naraščajoči delovni in psihični pritiski nad tistimi, ki so zaposleni. Negotove razmere na trgu 

dela in prevlada začasnih oblik dela povečujejo negotovosti in strahove tako brezposelnih kot 
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zaposlenih, ki so kljub zaposlitvi pogosto na robu preživetja. Stres tako predstavlja vse večji 

problem na delovnem mestu, katerega učinki se kažejo v različnih oblikah. Srečujemo se s 

povečano bolniško odsotnostjo, naraščanjem nesreč in poškodb pri delu. Skoraj polovica 

obravnavanih ambulantnih primerov na dolgotrajno izpostavljenost stresu na delovnem mestu. 

Po vseh anamnezah obravnavanih pacientov so ugotovitve, ki kažejo na to, da so 

najpogostejši vzroki za stres na delovnem mestu dejavniki, kot so: 

 prevelike delovne zahteve, 

 preutrujenost, 

 pomanjkanje potrebnih informacij za poznavanje celotnega procesa dela, 

 posameznikova vloga v procesu dela, 

 netransparentnost dela, 

 polno strahu in socialno-ekonomske negotovosti, 

 pomanjkanje motivacije, 

 pomanjkanje podpore in priznavanja vodilnih, 

 zastrahovanje, grožnje o odpuščanju na delovnem mestu in nasilje (Žaler, 2013). 

Zastrahovanja, grožnje o odpuščanju in druge oblike nasilja so načini, ki stres samo še 

povečujejo. Med najbolj ranljivimi skupinami, ki najpogosteje izgorevajo, so najsposobnejši 

in najučinkovitejši posamezniki, ki so bili do zloma uspešnejši od povprečja (Žaler, 2013). 

 

2.9 Ukrepi za preprečevanje stresa 

 

Ukrepi za preprečevanje in premagovanje stresa so lahko zelo različni in tudi različno 

učinkujejo na vsakega posameznika. Kljub temu, da lahko delodajalec z drugačno 

organizacijo dela in z bolj delavcu prijaznimi oblikami vodenja in upravljanja, pomembno 

prispeva tako k učinkovitosti kot k boljšemu počutju zaposlenih, je vsak posameznik dolžan 

tudi sam poskrbeti za sebe in za svoje zdravje. Vsak posameznik si lahko pomaga na različne 

načine, ki pa jih mora najti in razvijati sam. Vsakdo mora sam pri sebi ugotoviti, kaj je tisto, 

kar mu pomaga, da se sprosti in da se razbremeni vseh stresnih situaciji, ki jih v hitrem tempu 

življenja ni malo. Zato stres ni nujno zlo, če ga pravočasno prepoznamo, če se ga zavedamo in 

naredimo pomembne korake za njegovo učinkovito obvladovanje. Kljub temu pa 

izpostavljenost stresu v delovnem okolju in obvladovanje njegovih negativnih učinkov ne sme 
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biti preloženo le na posameznike, saj so dejavniki stresa v delovnem okolju širši družbeni in 

ekonomski problem, s katerim se morajo soočati tudi podjetja in organizacije. 

Ko naše življenje postane preobčutljivo, ko se počutimo nemočne, izmučene, ko ponoči ne 

spimo, ko so motene tudi druge telesne funkcije, je čas, da sami naredimo nekaj zase. Možne 

oblike razbremenitve se razlikujejo od človeka do človeka, a najpogostejši načini 

zmanjševanja negativnih učinkov stresa so običajnonaslednji: počitek, prijateljski pogovori, 

sprehodi v naravo, ukvarjanje s športom, gibanje in sproščanje. Pomembno je predvsem to, da 

naredimo  nekaj dobrega za sebe, da se ukvarjamo s tem, kar nas navdihuje, nam daje veselje 

in nam daje več moči in volje za obvladovanje tegob vsakdanjega življenja. Vse to so 

dejavnosti, ki nam pomagajo na poti iz krize. Pogosto se kot najbolj koristen ukrep za 

sproščanje psihičnih pritiskov priporoča telesna aktivnost. Poleg tega so zelo ustrezne tudi 

različne dihalne vaje ter  druge sprostitvene, interesne in rekreativne dejavnosti. Omenjene 

aktivnosti so po mnenju strokovnjakov najbolj ustrezni načini, da se za vedno osvobodimo 

učinkov stresa na naše življenje (Rakovec-Felser, 1991). 

Obstaja torej veliko možnosti in načinov sproščanja, a vsakdo mora sam zase najti in 

prakticirati tiste aktivnosti, ki ustrezajo njegovi osebnosti, interesom in nenazadnje tudi 

zdravstvenim in ekonomskim zmožnostim.Vsakdo, ki si vzame čas zase in za sprostitev, 

najde način, ki mu najbolj pomaga, da se razbremeni psihične napetosti in fizičnega 

nelagodja. S fizično aktivnostjo povečujemo odpornost in gibljivost telesa, kar prispeva k 

večjemu psihičnemu ravnotežju in nam daje novih psihičnih in telesnih moči za spopadanje z 

vsakodnevnimi težavami in problemi. 

»Kakorkoli že, najboljši zaveznik smo si vselej sami. Le prisluhniti si moramo. Pri tem pa ne 

dovoliti, da bi nas zaneslo v lagodnost!« (Rakovec-Felser1991, str.75). Zelo pomembno je, da 

si kljub vse slabši ekonomski situaciji vzamemo čas zase in da prosti čas in dopust preživimo 

tako, da se predvsem razbremenimo. Dopust je čas, ki si ga vzamemo zato, da si naberemo 

novih moči, nove energije in obnovimo zdravje, zato ga moramo smiselno izrabiti v svojo 

prid (Žaler, 2013). 

Če razmislimo sami pri sebi in se usmerimo v svojo notranjost, bomo ugotovili, da je zelo 

pomembno, kako in na kakšen način izrabljamo prosti čas, dopust ali oddih, da si naberemo 

novih moči in energije. Dopust naj bi bil predvsem namenjen temu, da na način, ki nam 

najbolj ustreza, čimbolj obnovimo svoje psihofizične zmožnosti. predstavlja torej S tem 

pomembno prispevamo k večji odpornosti našega organizma in se lahko obvarujemo tudi pred 
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virusi in drugimi prehladnimi obolenji. Pomembno je, da za odpornost skrbimo sproti, da 

bomo imeli dovolj zalog energije, ki jo ob pojavu negativnih dejavnikov koristno uporabimo. 

Kakovosten dopust in počitek morata biti dovolj dolga, da lahko sprostimo misli od 

vsakdanjega dela ter si na ta način ustvarimo pogoje za nabiranje novih moči. 

Sprostitev je čas, ko telo napolnimo z novo energijo, ki nam daje več elana za delo, večjo 

zagnanost in večjo učinkovitost pri delu, obenem pa pozitivno vpliva na naše dojemanje 

samega sebe in nas razbremeni negativnih misli. Gibanje in sproščanje v naravi nam daje 

moč, ki nam olajša vsakodnevne delovne in zasebne obveznosti. Na žalost pa se velikokrat 

zgodi, da je dopust čas, ki ga preživimo ob dodatnem delu in drugih aktivnostih, ki nam ne 

dajejo novih moči in nove energije, ki jo še kako potrebujemo za vzdrževanje našega 

stabilnega zdravja. Vsak posameznik najbolj ve, na kakšen način koristi dopust, ki si ga 

vzame z določenim namenom. Kakor koli ga že preživi, pomembno je le, da ga uporabi v 

svojo korist. 

Lovše predlaga deset koristnih napotkov, kako lahko obvladujemo stres na delovnem mestu: 

 pripraviti si seznam nalog in jih razvrstiti po pomembnosti, ki jih moramo opraviti in 

urnik, kdaj jih bomo opravili; 

 oceniti čas za opravilo posameznih nalog, za vsako nalogo si vzeti dovolj časa in se 

izogniti časovnemu pritisku; 

 priskrbeti si vse informacije, ki jih potrebujemo za opravljanje nalog; 

 dogovoriti se za sprejemljive roke izpolnjevanja obveznosti; 

 vedno začeti z delom najpomembnejše naloge in jo dokončati, šele nato nadaljevati z 

drugo; 

 delo opravljati s 5-minutnimi odmori, ki bodo imeli sproščujoč in pomirjujoč učinek; 

 vzeti si čas za sprostitev, pogovor s prijatelji in sodelavci; 

 ohranjati dobre odnose med sodelavci; 

 v konfliktnih situacijah biti strpni in z argumenti povedati svoja stališča; 

 naučiti se reči NE vsemu, česar ne zmorete opraviti oz. ne sodi v vaše delovno 

področje (Žaler, 2013). 

Kdor vlaga v svoje zdravje, lahko z lastnimi napori doseže uspeh, ki mu bo pomagal v starosti 

in bo mirno užival težko prisluženo pokojnino. Zato je zelo pomembno, da se pravočasno in 

sproti odzivamo na vse stresorje, ki jih zaznavamo. V sebi moramo najti načine in zbuditi 

reflekse, ki nas usmerjajo v boj proti stresu, ki ga lahko premaga z različnimi tehnikami 
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sproščanja. Ravno to je tisto, kar večina ljudi prezre in tega iz različnih vzrokov ne naredi 

(Lindemann, 1977). 

Kako bo posameznik uspel pri odpravljanju negativnih učinkov stresa, je odvisno v veliki 

meri od njegove pripravljenosti in predvsem vztrajnosti. Obstaja kar nekaj metod, ki z 

uporabo tehnik meditacije in mišične relaksacije, avtosugestije in avtogenega treninga 

dosežejo učinkovite rezultate, vendar od posameznika zahtevajo čas, učenje in utrjevanje 

pridobljenih znanj in veščin. A tudi različne sprostitve, kopeli, masaže, savne, bazeni, 

sprehodi v naravi, poslušanje glasbe, branje zanimivih knjig in razvajanje v prijetnih lokalih 

ob večerji dosežejo za ljudi učinek sproščanja in pomirjenosti duha (Božič, 2003). 

V današnjem času je na voljo veliko metod in tehnik sproščanja ter priročnikov in tudi 

strokovnjakov, na katere se lahko obrnemo. Uporabljajo se različne metode tako za delo v 

skupini kot tudi podpora za individualno učenje. Vsaka metoda temelji na točno določenem 

cilju in namenu izvajanja za potrebe posameznika in njegov razvoj. Bistvo vsakega pristopa k 

reševanju problemov je, da se rešujejo težave, ki nastajajo pri obremenitvah in ki jih ni moč 

sproti reševati. Vsaka delovna organizacija je dolžna poskrbeti za svoje zaposlene na način, ki 

je ljudem prijazen, kjer je možnost odprte komunikacije ter s pomočjo usposobljenih 

strokovnjakov, ki usmerjajo potek dela. 

Ena izmed učinkovitih metod učenja, osebnostnega razvoja posameznika in reševanja oz. 

odkrivanja vzrokov in težav v organizacijah, kot tudi drugih težav v medosebnih odnosih na 

različnih nivojih delovanja, ki temelji na izkustvenem učenju. Glavni predmet supervizije so 

vedno poklicne izkušnje, osebna problematika je obravnavana le toliko, kolikor se neposredno 

povezuje z obravnavano poklicno izkušnjo.Supervizija je tako proces, ki se razvija na podlagi 

izraženih potreb zaposlenih, na razvojnih strategijah podjetij in sodelovanju vodstvenega 

osebja. Najpomembnejše funkcije supervizije so: 

 edukativna ali formativna funkcija, ki je usmerjena predvsem v razvoj poklicnih 

spretnosti in znanj, 

 podporna ali "restorativna" funkcija, ki je osredotočena na pomoč pri soočanju in 

premagovanju stresa in ima pomembno vlogo pri preprečevanju pojava poklicnega 

izgorevanja, 

 menedžerska ali normativna funkcija, ki zagotavlja kontrolo kvalitete in standardov pri 

delu z ljudmi (Žorga inTancing, 1994). 
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»Iskustveno učenje je vsako učenje v neposrednem stiku z realnostjo, ki jo proučuje, in je 

proces, v katerem se znanje ustvarja s pretvorbo izkušnje.« Supervizija in izkustveno učenje 

sta dva pristopa, ki upoštevata tako osebne izkušnje kot tudi dejavnike okolja in sta med seboj 

enakovredni ter medsebojno prepleteni (Kolb 1984, str.5). 

Pri izkustvenem učenju gre za splet dejavnikov,  kjer poskušamo skozi metodo izmenjevanja 

izkušenj posameznikov in subjektov na strani okolja spregovoriti o sistemski povezanosti med 

sestavinami načrtovanja, izvajanja in vrednotenja izkustvenega učenja, ter tako upoštevati 

kompleksen splet dejavnikov in med seboj povezanih odnosov (Marentič-Požarnik, 1992b). 

 

Supervizija pa je učinkovita metoda učenja, ki temelji na izkušnjah. Praviloma se izvaja 

kontinuirano v daljših časovnih obdobjih, ki se navezujejo na cilje in dosežke predhodne 

stopnje. Gre za profesionalen pristop, ki se uporablja na različnih področjih svetovanja za 

zagotavljanje kvalitete opravljanja dela, za spodbujanje profesionalnega in osebnostnega 

razvoja strokovnih delavcev ter spoznavanje samega sebe. Supervizija je metoda dela, ki je 

usmerjena predvsem na ohranjanje kvalitete dela, spodbujanje strokovnega razvoja. V 

začetnem obdobju uvajanja je imela tudi nadzorno funkcijo, vendar se je kasneje 

preoblikovala predvsem v podporo in pomoč strokovnim delavcem, ki delajo z ljudmi. Gre za 

profesionalni pristop, ki temelji na psihološki in psihoanalitski metodi dela, kjer je dogajanje 

usmerjeno na vzajemno sodelovanje med strokovnjakom in uporabnikom in je postal sestavni 

del izobraževanja na ravni psihoterapevtov. Supervizijski proces izvajanja individualnega dela 

je usmerjen na osebnostno rast strokovnega delavca in na večjo usklajenost ter na učinkovito 

delovanje v organizaciji. Spodbuja timsko delo, obenem pa prispeva k večji strokovnosti in 

avtonomiji posameznika. Celoten proces je usmerjen na izboljšanje kvalitete storitev ter je 

pomemben prispevek in podpora  k učenju in razvoju posameznika in s tem pomemben 

prispevek k strokovni in osebnostni rasti posameznega strokovnega delavca (Kobolt, 1999). 

 

Izkustveno učenje kot celota predstavlja sistemsko povezanost med sestavinami načrtovanja, 

izvajanja in vrednotenja izkustvenega učenja. Pri tem je potrebno upoštevati kompleksen splet 

dejavnikov in njihovih med seboj povezanih odnosov. Gre za  skupek ciljev, ki so usmerjeni k 

doseganju višjih ciljev, k uresničevanju zahtevnejših področij učenja in izobraževanja, kot so: 

pridobivanje novih znanj in veščin, izmenjava izkušenj, profesionalni razvoj, osebna rast in 

terapija. Pri tem gre za različne dejavnostne sklope, ki jih dosegamo preko izkušenj in kjer je 

pomembno, da vnaprej opredelimo deleže vsakega izmed sklopov, ker se ne moremo omejiti 

samo na eno področje (Marentič-Požarnik, 1992b). 
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V času študija smo pridobili veliko znanja in veščin, prebrali veliko strokovne literature in 

spoznali, kako pomembna je komunikacija med ljudmi. Vsak posameznik prispeva svoj delež 

k dobrim medosebnim odnosom, ki so še kako pomembni v samem procesu dela, tako v 

profitnih kot tudi v neprofitnih organizacijah. 

Ravno tako je komunikacija pomembna tudi v procesu supervizije, saj gre za način prenašanja 

sporočil. Stroka nam predstavlja zbor najosnovnejših pomenov komunikacije v superviziji, 

kot so: 

 komunikacija, kot sporočilo oz. prenos informacij med viri in zvezo, kjer gre za 

vključevanje posameznika v krog oz. skupnost, 

 vrste komuniciranja: intrapersonalno, interpersonalno in množično komuniciranje, 

 intrapersonalno  notranja komunikacija je osnova za vse komuniciranje z zunanjim 

svetom in je odvisna od jaza in samopodobe, 

 interpersonalno  medosebno komuniciranje v manjših skupinah, 

 množično komuniciranje  anonimnost in heterogenost, kjer gre za javno sporočanje, 

 učinkovitost supervizijskega procesa je odvisna od ustrezne komunikacijske klime, 

 verbalno in neverbalno sporočanje, 

 sporočanje poteka po 3 kanalih: z besedo, s tonaliteto in z govorico telesa, besedna 

komunikacija nujno vključuje nebesedno, ne pa tudi obratno, 

 v superviziji poteka sporazumevanje vzporedno na treh ravneh: raven odnosov 

(sporočila), vsebinska raven (pomen oziroma vsebina), raven sistema (vloga 

supervizanta), 

 pravila komunikacije v superviziji: sproščena komunikacijska klima, poslušanje, tu 

inzdaj, jasno izražanje čustev, doživljanja, mišljenja, ravnanja, jaz-sporočila, povratne 

informacije, 

 odkritost, spoštovanje in sprejemanje (Miloševič-Arnold in drugi, 1999). 

Dolžnost delodajalca je, da prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih, saj s tem pomembno 

vpliva tudi na strokovnost in učinkovitost izvajanja storitev organizacije. To izvaja preko 

ustrezne organizacije in delitve dela ter pristojnosti, predvsem pa z ustreznim vodenjem in 

načinom upravljanja sprememb. Samo delavec, ki je zadovoljen s svojim delom in z delom 

nadrejenih, je lahko lojalen pripadnik kolektiva. Vse to pripomore k temu, da se kot 

posameznik počuti koristnega tako za organizacijo kot za uporabnike storitev. S tem se 



 

30 
 

poveča delavčeva učinkovitost in kvaliteta dela, kar prispeva tudi k večji empatičnosti do 

uporabnikov storitev. Pri posamezniku se krepi pozitiven do ljudi (do sodelavcev in 

nadrejenih) in organizacije ter občutek pomembnosti, saj se delavec ne počuti le kot številke, 

temveč kot človek, ki tudi sam potrebuj pomoč in podporo. Za vsako spremembo so potrebni 

določeni ukrepi, ki zahtevajo sodelovanje med različnimi oddelki in organizacijskimi vodji na 

vseh ravneh izvajanja različnih ukrepov in storitev. Če med oddelki ni pretoka informacij in 

sodelovanja, je lahko ogrožena učinkovitost izvajanja zakonov ter opravljanje strokovnih 

nalog in programov organizacije. Ustrezna organizacija dela in odprta komunikacija na vseh 

področjih delovanja sistema je ključni dejavnik za doseganje zastavljenih ciljev. 

Funkcioniranje organizacije mora potekati tako, da je zagotovljen pretok informacij po 

hierarhiji, saj je naloga vsakega vodje tudi v zagotavljanju tega, da so njegovi podrejeni sproti 

seznanjeni z vsemi spremembami in strokovnimi novostmi, ki jih potrebujejo kot orodje pri 

svojem delu. 

»Vsako podjetje, ki želi ostati konkurenčno v vedno bolj kompleksnem okolju, mora 

vzpostaviti dinamičen model komuniciranja. Tako strukturno, kot tudi vsebinsko. Pomembne 

informacije so prisotne na vseh nivojih, potrebno je zgolj dopustiti njihov pretok. Ob tem pa 

dopustiti zaposlenim, da ob komunikaciji rastejo in se razvijajo v vedno bolj zrele osebnosti« 

(Sokolič, 2013). 

To je zelo pomembno tudi za Zavod za zaposlovanje, ki ga Zakon o urejanju trga dela (v 

nadaljevanju ZUTD) opredeljuje kot osrednjo institucijo, ki mora s svojimi zaposlenimi 

pozitivno vplivati na zunanje delovanje v okolju, v katerega je vpet s svojo dejavnostjo in 

izvajanje storitev. Prepoznavnost Zavoda kot dobre organizacije pripomore k širitvi ugleda in 

s tem povečuje tudi zadovoljstvo zaposlenih in njegovih uporabnikov. Ravno zaradi 

kompleksnosti sistema delovanja organizacije kot je Zavod, je zelo pomembno dosegati čim 

večjo uspešnost poslovanja. Organizacija mora biti sposobna učinkovitega prilagajanja 

razmeram na trgu dela in iskati rešitev, ki omogočajo strokovno opravljanje z zakonom 

določenih nalog. Samo tako lahko pri uporabnikih krepi zaupanje v delovanje sistema, kar se 

mora odražati tudi v zaupanju med zaposlenimi znotraj kolektiva. Učinkovitost izvajanja 

nalog se povečuje tudi preko sistema izobraževanja ter z ustvarjalnostjo in avtonomnostjo pri 

delu, ki je podlaga za sprejemanje novosti in s tem za kvalitetnejše delo (ZRSZ, 2012). 

V zadnjem času se psihologija zelo veliko ukvarja tudi s preučevanjem organizacijske kulture 

in psihološke klime ter s preučevanjem različnih dejavnikov, ki lahko spodbujevalno ali 
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zaviralno vplivajo na počutje zaposlenih in s tem na rezultate dela. Cilj tega preučevanja je 

usmerjen na odkrivanje dejavnikov, ki bi pripomogli k boljšemu počutju zaposlenih, boljšim 

razvojnim možnostim organizacije, povečanju zadovoljstva zaposlenih in njihove 

učinkovitosti ter s tem k povečanju kakovosti življenja na delovnem mestu. Vse to predstavlja 

izziv za delodajalca, da v podjetju in med zaposlenimi vzpostavi pozitivno naravnanost, 

vzpostavi kulturo in način upravljanja, ki bo omogočal pozitivno vzdušje. Gre za vzpostavitev 

sistema vrednot, prepričanj, pripadnosti organizaciji na način, da zaposleni vedo, kako in kaj 

naj delajo, kako naj se vedejo in hkrati omogočajo podjetju njegovo prepoznavnost in 

prilagajanje okolju. Za dosego tega je potrebno trajnostno vlaganje v psihofizično moč ljudi, 

da lahko kot skupina homogeno delujejo. Pozitivna psihološka klima ter različnim ljudem 

prilagojen način komuniciranja spodbudno vplivata na zadovoljstvo na delovnem mestu in s 

tem krepita pripadnost podjetju. Naloga in pristojnost vodilnih delavcev sistema je tudi v tem, 

da skupaj s sodelavci sprejemajo smiselne odločitve, ki pripomorejo k ustvarjalnemu 

delovnemu okolju, prilagojeno posameznikom, kjer ima vsakdo možnost za strokovno rast in 

osebno avtonomijo, kar predstavlja izziv in motivacijo za delo. Ključ do uspeha so pozitivni 

dejavniki delovnega mesta, kot so: 

 natančno opredeljena delovna mesta, 

 možnost odločanja, da zaposleni lahko sprejema odločitve, 

 odsotnost časovnih pritiskov, 

 dobri medosebni odnosi, 

 plačilo, ki mora biti prilagojeno glede na zahteve delovnega mesta (Lešnik, 2013). 

 

Zadovoljstvo zaposlenih, pozitivne odnose in kulturo v organizaciji dosežemo le na način, da 

zaposlene povprašamo o zadovoljstvu, motečih dejavnikih in jih vzpodbudimo, da sami 

izrazijo, kaj bi spremenili. S tem lahko identificiramo stanje, ki ga je možno s pravim 

pristopom in načinom rešiti, primerno urediti delovne pogoje in s tem omogočiti pozitivne 

premike na bolje. Vsaka motivacija vpliva na psihično stanje posameznika, mu da energijo za 

nov začetek, vodi k rezultatom, višji dodani vrednosti in s tem posledično povečuje tudi 

zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih (Lešnik, 2013). 

 

Obstaja veliko načinov izboljševanja organizacije dela in komunikacije, ki vplivajo na bolj 

pozitivno psihološko klimo. Kakšna bo prevladujoča organizacijska kultura in psihološka 

klima v organizaciji, je odvisno tako od formalne organizacije in ciljev podjetja kot tudi od 
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ljudi, ki upravljajo s temi procesi. Verjetno je najboljši takšen pristop, ki k sodelovanju 

poskuša pritegniti vse člane kolektiva, saj je le na takšen način mogoče dosegati najboljše 

poslovne cilje in obenem prispevati k dobremu počutju zaposlenih. 

 

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Raziskovalni problem oz. vprašanje 

 

Raziskovalna naloga je usmerjena v iskanje odgovorov na postavljeni vprašanji: 

1. Ali je povečevanje števila brezposelnih oseb razlog za to, da so strokovni sodelavci s 

področja zaposlovanja vse bolj pod vplivom stresa na delovnem mestu?  

2. Kaj lahko strokovnim sodelavcem oz. svetovalcem zaposlitve pomaga pri 

premagovanju stresa in reševanju nastalega problema? 

 

3.2 Področje teme raziskovanja 

 

Področje raziskovanja je delovno mesto strokovnega sodelavca na področju zaposlovanja-

svetovalca zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje na Uradu za delo Novo mesto. Tema 

raziskovanja je vpliv povečane brezposelnosti na psihično počutje strokovnih sodelavcev s 

področja zaposlovanja in iskanje rešitev za premagovanje stresa na delovnem mestu. 

 

3.3 Metoda raziskovanja in opis vzorca zbiranja podatkov 

 

V empiričnem delu sem uporabila intervju, ki je ena izmed kvalitativnih metod zbiranja, 

analize in interpretacije rezultatov raziskovanja na to temo. 
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Kvalitativno raziskovanje označujemo kot raziskavo, ki temelji na izkustvenem gradivu, ki je 

zbrano v raziskovalnem procesu. Je raziskovalni pristop, ki poskuša vnaprej čim manj 

omejevati področje raziskovanja s specifičnimi raziskovalnimi vprašanji, ki se navadno 

oblikujejo sproti, med potekom raziskave. Kvalitativno empirično raziskovanje je tako 

usmerjeno na proučevanje posameznih primerov, ki večinoma potekajo kot študija le enega 

primera ali majhnega števila primerov. Torej gre za besedni opis ali pripoved, kjer je gradivo 

obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov in brez numeričnih 

operacij, ki dajejo številčne podatke. Za kvalitativno raziskovanje je tako značilno, da so 

podatki zbrani v besedni ali slikovni obliki (Mesec, 1998). 

V okviru kvalitativnega raziskovanja sem v nalogi uporabila tehniko zbiranja podatkov, ki 

temelji na intervjuju. V procesu zbiranja podatkov sem uporabila tehniko nestrukturiranega 

intervjuja s kombinacijo zaprtih in odprtih vprašanj, kot so: 

1. Koliko časa ste že zaposleni kot svetovalka zaposlitve in kako bi na kratko opisali 

svoje delovno mesto? 

2. Alise je svetovalno delo skozi čas spremenilo, kako bi lahko to opisali, kaj je tisto, kar 

kaže na spremembe in vpliva na vaše področje dela? 

3. Glede na številne spremembe skozi celoten čas vaše zaposlitve kot svetovalka 

zaposlitve mi odgovorite, kateri so po vaši oceni najpogostejši dejavniki, ki vam 

povzročajo največ stresa na delovnem mestu? 

4. Kaj lahko sami storite pri premagovanju stresa in kako vam lahko pri tem pomaga tudi 

delodajalec? 

5. Kako oz. na kakšen način doživljate stres na delovnem mestu? 

6. Ali menite, da bi zmanjšanje števila dnevno obravnavanih strank zmanjšalo vaše 

doživljanje stresa na delovnem mestu? 

S pomočjo vprašanj sem izvedla poglobljen intervju s štirimi svetovalci zaposlitve, od katerih 

sem pričakovala najboljše odgovore, ki naj bi ustrezali zahtevam raziskovalnega vprašanja, in 

to od oseb z najdaljšo delovno dobo na delovnem mestu svetovalca zaposlitve na Uradu za 

delo Novo mesto. Na podlagi individualnega pogovora sem odgovore na vprašanja sproti tudi 

zapisala. S pomočjo kvalitativne vsebinske analize sem zbrane podatke, ki temeljijo na 

proučevani enoti raziskave, ustrezno analizirala. Tako pridobljene kategorije kvalitativne 

raziskave predstavljajo rezultate raziskovanega problema, ki sem jih predstavila v empiričnem 

delu raziskovalne naloge. Metodo kvalitativnega raziskovanja sem uporabila zato, ker je le na 
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ta način mogoče najizraziteje prikazati trenutno psihično stanje vsakega posameznika, ki se 

odraža tako pri profesionalnem delu kot tudi v splošnem funkcioniranju. Poglobljeni intervju 

se mi zdi najboljša metoda, s katero lahko pridobimo iskrena mnenja in do stališča o počutju 

in doživljanju organizacijske klime. Intervjuvancem sem zagotovila varovanje zaupnosti tako 

pridobljenih podatkov, ki služijo zgolj za namene te naloge. 

Pri tem načinu raziskovanja gre za celosten in poglobljen pristop spoznavanja pojavov v čim 

bolj naravnih razmerah in konkretnih okoliščinah raziskovanega področja. Na ta način se 

ohranja kompleksnost vsakdanjih situacij, saj s poglobljenim, le delno strukturiranim 

intervjujem lahko pridobimo nova in relevantna spoznanja, ki prispevajo k razumevanju in 

razjasnitvi neke komplesne problematike. Tako pridobljena spoznanja lahko prispevajo k 

širšemu razumevanju obravnavanega problema, četudi niso tako enoznačna in nedvoumna, 

kot spoznanja eksperimentov in statističnih študij. Tako dobljeni rezultati lahko pripomorejo k 

bolj kompleksnemu razumevanju pojava in so dobrodošlo dopolnilo eksperimentalnim in 

statističnim metodam proučevanja. 

Za kvalitativne metode je značilno, da raziskava poteka v kratkih in zaporednih raziskovalnih 

sekvencah, ki so običajno naslednje: oblikovanje problema, zbiranje gradiva, analiza 

podatkov, morebitna reformulacija problema ter končna analiza in interpretacija. Dejansko 

gre za metodo raziskovanja, ki se nanaša na zaporedja oziroma vrstni red dogodkov in nam 

omogoča, da pri vsakem naslednjem koraku preverjamo vse prejšnje ugotovitve, če jih nova 

odkritja morda ne pokažejo drugače, kot smo sprva menili. Tako pridobljeno temeljno 

empirično gradivo prepišemo, uredimo in začnemo razgradnjo besedila na sestavne dele, ki 

jih povežemo v enote kodiranja. Enote kodiranja so tako skupni deli besedila, za katere 

raziskovalec presodi, da je vsebina raziskave pomembna informacija, ki jo bo v nadaljevanju 

analiziral. Kategorije tako predstavljajo sredstvo, s katerim lahko teorijo povežemo in tako 

predstavimo rezultate kvalitativne raziskave (Mesec, 1998). 

Tudi Gibson in Brown (2009) menita, da gre pri kvalitativni analizi za ustrezno izbiro in 

opredelitev problema raziskovanja, ki ga je vedno treba obravnavati v kontekstu in znotraj 

pojasnjevalne strukture obravnavanega problema. Razumevanje strukture znotraj 

raziskovanega problema je bistvenega pomena za ustrezno razumevanje ugotovitev in in 

njihovo umeščanje v že znane sklope povezav, torej v že obstoječe sklope podatkov in 

struktur, ki jih obdelujemo. Pri tem se uporabljajo različne tehnike tako za kodiranje kot za 

kategorizacijo podatkov in tipe operacij, ki jih raziskovalci uporabljajo pri pretresanju 
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odnosov med kodami. Poleg različnih tehnik raziskovanja, moramo poznati tudi temo 

raziskovanja, ki ji sledijo faze poizvedovanja, zbiranja in analiziranja podatkov ter pisanja in 

interpretacije podatkov (Gibson in Brown, 2009). 

V empiričnem delu naloge bodo predstavljeni vsi pridobljeni podatki kvalitativne metode 

raziskovanja. V poglobljenih intervjujih so štirje strokovni delavci, ki so vsi redno zaposleni 

na Zavodu RS za zaposlovanje v Novem mestu, nekateri izmed njih imajo krajši, večina pa 

ima dolg staž na tem delovnem mestu, podali izčrpne odgovore na zastavljena vprašanja. 

Odgovori so bili sproti tudi zabeleženi in s pomočjo analize pridobljenih podatkov bodo ti 

podatki tudi predstavljeni. Zastavljena nestrukturirana vprašanja svetovalcu zaposlitve v 

obliki sproščenega pogovora so glavni vir podatkov za iskane odgovore. Odgovori se 

nanašajo izključno na delovno mesto strokovnega delavca  svetovalca zaposlitve na 

Območni službi Novo mesto in so rezultat mojega dela raziskave. Zastavljena vprašanja nam 

služijo tudi kot vir podatkov na iskane odgovore in so razdeljena na 6 sklopov. Spodnji zapis 

je dejanski zgoščeni povzetek podanih odgovorov. 

 

3.4 Analiza podatkov in interpretacija rezultatov 

 

3.4.1 Prvi sklop: Delovno mesto 

 

Intervjuvanec v svoji izjavi pove, »da je delovno mesto zelo obsežno, saj moraš poznati in 

delati po zakonodaji (naša, ZPIZ, ZDR …), poleg tega pa se truditi, da daš ljudem neke 

oporne točke za razreševanje njihovih problemov.Poleg brezposelnih se ukvarjaš tudi z 

delodajalci, ki imajo svoje želje in zahteve. Svetovalec dejansko krmili na ladji med 

brezposelno osebo in delodajalci; največji uspeh je, če je vsestransko zadovoljstvo«. 

Svetovalci zaposlitve se med sabo razlikujejo tako po starosti kot po delovnih izkušnjah na 

konkretnem delovnem mestu. Od najmlajše svetovalke zaposlitve, ki je na Zavodu zaposlena 

štiri leta in do najstarejše svetovalke, ki je zaposlena že več kot20 let. Svetovalke so si v tem 

času pridobile veliko delovnih izkušenj na področju dela z brezposelnimi in delodajalci, kot 

tudi veliko dodatnih znanj s pomočjo različnih oblik izobraževanja. Že od samega začetka 

delovne kariere so kot svetovalke zaposlitve priča vrstam sprememb na področju dela, tako na 

področju zakonodajnih sprememb, pogojev dela, kot tudi načina dela. A poudarjajo, da je 
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bistvo dela ostalo nespremenjeno in je namenjeno svetovanju in pomoči brezposelnim osebam 

za njihovo čimprejšnjo zaposlitev. Veliko pozornosti, časa in strokovne presoje je namenjeno 

tudi vključevanju v različne programe in tečaje za povečanje kompetenčnosti in 

konkurenčnosti brezposelnih na trgu dela.Delokrog svetovalca zaposlovanja je zelo širok in 

obsega: osnovno karierno svetovanje oziroma izdelavo zaposlitvenih načrtov za vodenje 

kariere posameznika, po potrebi vključevanje v ustrezne programe APZ, selekcijo in izbor 

ustreznih kandidatov za razpisana delovna mesta, delo z delodajalci in iskalci zaposlitve 

terizvajanje drugih oblik svetovanja brezposelnim osebam, dela preko e-storitev, informiranja 

in usmerjanja uporabnikov storitev za boljšo zaposljivost. Svetovalec mora poznati lokalni trg 

dela in različne zaposlitvene možnosti glede na populacijo obravnavanih strank. Pri svojem 

delu mora poznati tudi zakonodajo, ki je temeljno orodje za njegovo delo, kot tudi zakonodajo 

drugih institucij,in to z namenom svetovanja in usmerjanja k pridobivanju 

informacij.Usklajevanje dela z delodajalci in iskalci zaposlitve bi pripomoglo k 

vsestranskemu zadovoljstvu, kot tudi razumevanju podporne zakonodaje in sposobnosti 

posameznega zaposlenega. 

Skozi intervju je bilo zaznati, da so se zgodile občutne spremembe na področju medsebojnih 

odnosov, spoštovanja vrednot in zahtev na delovnem mestu, ki so vse ostrejše. Svetovalci 

povečini izražajo mnenje, da bi lahko k zmanjšanju stresa na delovnem mestu pripomogel 

tako delodajalec. Obenem pa se zavedajo, da morajo k temu prispevati tudi sami in sicer s 

samoizobraževanjem in uporabo različnih tehnik sproščanja, z večjo fizično aktivnostjo, 

boljšo organizacijo dela, z omejitvijo telefonskih klicev, ki motijo med samo obravnavo, z 

večjo porazdelitvijo del in nalog ter vzpostavitvijo boljšega sistema organizacije dela. 

Različne sprostitvene tehnike, medsebojni pogovori, različne delavnice sproščanja, 

prepoznavanje težavnih situacij in delavnice za boljšo razporeditev časa, bi pripomogle k 

temu, da bi se izboljšal odnos do strank, boljša bi bila komunikacija med zaposlenimi in 

delovno mesto bi bilo prijaznejše. 

 

3.4.2 Drugi sklop: Trg dela 

 

Spremembe na trgu dela najbolje predstavi intervjuvanec, ki pove, »da so bili brezposelni 

včasih obravnavani kot osebe, danes so številke, ki jim ni konca. Število obravnav se je 
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neprimerno spremenilo. Včasih sem imela kot svetovalka zaposlitve 200 oseb na svojem 

seznamu, danes jih imam preko 900.« 

V času delovne kariere so se zgodile številne spremembe, ki temeljijo predvsem na 

spremembah na trgu dela in porastu števila brezposelnih. Občutno povečanje števila 

brezposelnih oseb je posledica globalne gospodarske krize. Svetovalci povedo, da je bil odnos 

na začetku njihove delovne kariere do brezposelnih oseb bolj pristen in oseben. Danes pa se 

kaže v brezosebnem odnosu, kar pomeni, da je brezposelna oseba le še številka. Število 

pripadajočih oseb na svetovalko zaposlitve se je občutno povečalo z 200 izpred 23 let na kar 

preko 900. Povečano število obravnav predstavlja neprimerno večje obremenitve in 

zahtevnejšo obravnavo brezposelnih oseb, ki potrebujejo individualno obravnavo, pomoč, 

napotovanje, svetovanje in usmeritve na trgu dela. Vse to so dejavniki, ki svetovalcem 

povzročajo stres na delovnem mestu. Kažejo se spremembe na področju samozavesti, 

sproščenega odnosa, depresije, nasilja, jeze, prestrašenosti, zaprtosti in nedovzetnosti za 

spremembe. Izgubi se lahko smisel življenja, ker je bistvena vrednota postal denar, ostale 

vrednote pa niso pomembne. Brezposelne osebe in iskalci zaposlitve tako breme prenašajo na 

svetovalca, svetovalec je za njih birokrat, ki kaže brezoseben odnos. Včasih je bila oseba 

deležna temeljitega pogovora, čas obravnave ni bil pomemben, o vsakem posamezniku je 

svetovalec vedel veliko več, kar je tudi pripomoglo k večji zaposljivosti na trgu dela, danes pa 

je normativ obravnave do 15 minut, v katerih je nemogoče opraviti kvalitetno celotno storitev 

svetovanja. Ljudje se počutijo kot številke, kar njihovo nemoč pri iskanju zaposlitve še 

povečuje in so zato bolj depresivni, agresivni, jezni, prestrašeni, zaprti, nedovzetni za 

spremembe, ne vidijo smisla v razvoju lastne kariere. Na trgu dela se kaže tudi kriza 

zaposlitvenih možnosti in neplačevanje dela s strani delodajalcev, ki je vse pogostejši pojav 

oz. že stalna praksa. Zato je bistvenega pomena, kako ljudi pripraviti k samostojnemu iskanju 

zaposlitve in vodenju lastne kariere preko različnih načinov e-storitev in jih opozoriti na pasti, 

ki jih lahko čakajo na trgu dela. Svetovalec tako nastopa kot nujno potrebna pomoč 

brezposelni osebi, jo usmerja k izboljšanju njenih storitev z raznimi programi, delavnicami, z 

usmerjanjem k uporabi elektronskih storitev Zavoda, ki so pripomoček pri delu in izvajanju 

elektronskih storitev in ostalih programov zaposlovanja. 
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3.4.3 Tretji sklop: Dejavniki stresa 

 

Intervjuvanec pove,»da so stranke vedno bolj zahtevne, v kriznem času pa vse bolj naporne in 

«težke«, jezo prenašajo na svetovalce. Več je tudi administracije in nepotrebnega dela v 

računalniški aplikaciji, tako da zmanjka časa, da se bolj poglobljeno posvetim stranki.« 

Glede na številne spremembe na trgu dela in delovnem mestu strokovnega delavca na 

področju zaposlovanja je moč zaznati, da so velike spremembe povzročitelji dejavnikov stresa 

na tem področju dela. To se kaže v prevelikem številu brezposelnih oseb, časovni omejitvi 

obravnav, nepredvidenih obravnavah oseb, ki niso naročene zaradi odsotnosti katerega izmed 

svetovalcev - na ta načinse breme prenaša na druge svetovalce, kar je zaslediti v razgovoru 

kot velik problem, ki se odraža pri njihovem delu in zahtevi strank po nujnosti obravnav. 

Stres pa povzročajo tudi številni telefonski klici, ki motijo svetovalni proces obravnave 

brezposelne osebe, kot tudi različne stiske brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, njihov 

brezizhodni položaj na trgu dela, pomanjkanje zaposlitvenih možnosti in prostih delovnih 

mest, toga birokratska pravila, časovne omejitve obravnav, pogosta agresivnost strank, 

zahteve po konkretnih rešitvah, prehiter tempo dela,finančne stiske pri izvajanju programov in 

zagotavljanje stalnostifinančnih virov za vključevanje v različne programe, kot tudi nenehno 

spreminjanje zakonskih okvirov, ki ne zagotavljajo trdnosti delovanja sistema. Nezmožnost 

usklajevanja različnega nabora opravil in zahtev s strani nadrejenega še dodatno vpliva na 

povečanje stresogenih dejavnikov, ki se kažejo pri vsakdanjem delu svetovalcev. Izčrpanost 

svetovalcev, pomanjkanje energije, slabo počutje in nezmožnost doseganja zahtevanih 

rezultatov dela so dejavniki, ki krizo svetovalcev in njihov stres na delovnem mestu samo še 

poglabljajo. Izziv vsakega svetovalca je, kako motivirati brezposelno osebo za delo kljub 

stresu, ki ga pri delu doživljajo. Na drugi strani pa se kaže jeza brezposelnih, ravnodušje, 

pasivnost pri iskanju zaposlitve, ker so zaposlitvene možnosti majhne. Zaposlovanje poteka 

samo prekozvez, zato so upravičene vse večje zahteve s strani strank po koriščenju dodatnih 

programov APZ, saj se vsak trudi po svojih močeh, da bi nastalo situacijo čimhitreje rešil in 

tako postal aktiven član na trgu dela. 
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3.4.4 Četrti sklop: Posledice stresa na delovnem mestu 

 

»Enostavno ne zmorem več, kratko malo pregorim, včasih mi gre na jok, besna sem na vodjo, 

samo nalaga delo in kritizira, dela ne zmorem opraviti, včasih pomislim, da bom šla kar na 

bolniško, zmanjka mi moči in ne morem funkcionirati, dostikrat me stiska v prsih in iščem 

čokolado, sem zbegana in nemočna«, je izrazita izpoved posledic stresa ene izmed 

intervjuvank. 

Številne spremembe na področju trga dela in delovnega mesta ter kombinacija mnogih 

stresnih dejavnikov so vzrok za nastanek različnih posledic stresa na delovnem mestu. 

Svetovalci so skozi pogovor izrazili, da so posledice izrazite in se povečujejo, kar se kaže kot 

posledica velike izčrpanosti, nemoči, proti koncu delavnika ostanejo brez energije, velikokrat 

se poistovetijo s stranko, postanejo preobčutljivi, doživljajo stisko, bes, jezo in nemoč v 

procesu obravnave. Velika utrujenost, izčrpanost, preutrujenost in nezmožnost nadaljnjih 

obravnav so posledice, ki se kažejo v večkratnih glavobolih, živčni nervozi, besu in jezi, 

pomanjkanju energije, razmišljanju o umiku iz aktivnega dela, odhajanju na bolniško, v 

bolečinah v želodcu, v obupanosti, tarnanju nad lastno neučinkovitostjo; temu se pridruži še 

nerazumevanje za težave s strani nadrejenih. Vse to kaže, da je beg iz stiske z odhodom na 

bolniško način reševanja že dalj časa trajajočih izpostavljenosti stresogenim dejavnikom na 

delovnem mestu.Pomanjkanje moči, nezmožnost funkcioniranja, stiskanje v prsih, zatekanje k 

hrani, zbeganost in nemoč so resni pokazatelji globljega doživljanja stresa, ki lahko povzroči 

depresivno motnjo posameznika in nastanek bolezni. 

 

3.4.5 Peti sklop: Pogoji dela 

 

Intervjuvanec v svoji izjavi pove, » da so zahteve delodajalca vse hujše, normativi vseostrejši, 

stres in izgorelost se bosta povečevala, grožnje o odpuščanju in zmanjševanje plač zaposlenih 

v javni upravi pa še dodatno pripomorejo k destimulaciji za delo«. 

Svetovalkepovedo, da bi bilo možno zmanjšati stresne obremenitve in izboljšati delovne 

pogoje na delovnem mestu, če bi se zmanjšalo število dnevnih obravnav z boljšo organizacijo 

dela, tudi zveč pogovora z nadrejenimi in bolj poglobljenimi pogovori, pohvalami, da dobiš 

občutek koristnosti. Večje zadovoljstvo zaposlenih bi se posledično kazalo tudi na večjem 
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zadovoljstvu uporabnikov storitev, saj se na ta način izboljšajo pogoji dela, ki bi povečali 

učinkovitost in uspešnost na delovnem mestu. Zahteve delodajalca in normativi so preveliki, 

zato glede na trg dela in ekonomsko situacijo ni pričakovati boljših razmer. Po mnenju 

svetovalcev se bodo kriza, stres in izgorelost svetovalcev na delovnem mestu še povečali. 

Svetovalci so mnenja, da bi kroženje in izmenjava svetovalcev zaposlitve na različnih 

področjih dela pripomoglo k razbremenitvi dela in boljši učinkovitosti zaposlenih, za kar pa 

vodje in delodajalec nimajo posluha, saj zaradi finančne krize poslušajo nenehne grožnje o 

odpuščanju in zmanjševanju plač v javnem sektorju. 

 

3.4.6 Šesti sklop: Ukrepi za zmanjšanje stresa 

 

Intervjuvanec navaja, »da je premalo poudarka na sproščanju, medosebnem komuniciranju, 

druženju in različnih oblikah izobraževanja, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu reševanju 

nastalih konfliktov, ki jih tudi med zaposlenimi ni malo«. 

Kako zmanjšati stres na delovnem mestu je po mnenju svetovalcev stvar tako delodajalca kot 

tudi delavca, saj lahko vsak po svoje vplivata na učinkovito reševanje nastalih stresnih 

dejavnikov, ki bi preprečili dolgotrajno izpostavljanje stresogenim dejavnikom. Svetovalci 

zaposlitve menijo, da bi lahko različne tehnike sproščanja, fizične aktivnosti, boljša 

organizacija dela, omejitve motenja s klici, prerazporejanje delovnih nalog, boljša 

komunikacija med delavci in manjši normativi bili ključni dejavniki v boju za zmanjšanje 

stresa. Poleg navedenega bi pri zmanjšanju stresa pomagale tudi različne sprostitvene tehnike, 

različne delavnice za izboljšanje samopodobe in prepoznavanja samega sebe. Svetovalka je 

izpostavila tudisupervizijo kot metodo učenja za zmanjšanje stresa na delovnem mestu. 

Učinkovito sredstvo za zmanjšanje stresa je po mnenju svetovalcev mogoče doseči tudi 

zlastno psihofizično kondicijo, zveč sprostitve, rekreacijo, z več druženja, z izobraževanjem, z 

boljšo organizacijo lastnega dela in s postavljanjem prioritet, z bolj prijaznimdelovnim 

okoljem, učinkovitejšoračunalniško podporo ter sprotnim reševanjem nastalih konfliktov. K 

zmanjševanju stresa bi pripomogel tudi stimulativni pristop delodajalca, ki bi zaposlenim 

omogočil dodatni dopust, razne popuste pri koriščenju zunanjih uslug za sprostitv in 

rekreacijo, izvajanje programa supervizije,kot tudi aktivni pristop delodajalca za 

razbremenitev svetovalcev za delo z boljšo organizacijo in dodatnim zaposlovanjem. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov in analize stanja na trgu dela lahko podamo ugotovitev, da 

se je stanje na trgu dela izrazito spremenilo glede na pretekla leta in je prispevalo k izrazitemu 

povečanju števila brezposelnih oseb, ki je odraz globalne ekonomske krize. Številni stečaji 

podjetij so razlog, da so ljudje ostali brez zaposlitve, brez temeljnega osebnega dohodka ter 

tako pripomogli k stresnim situacijam posameznika, ki ta stres tudi različno doživlja. Nastala 

situacija na trgu dela se odraža tudi na zaposlenih, ki se ukvarjajo s področjem reševanja 

brezposelnosti in izvajajo številne ukrepe, ki bi omilili oz. preprečevali negativne posledice 

dolgotrajne brezposelnosti. Napori in strokovno prizadevanje vsakega svetovalca zaposlitve 

na Zavodu za zaposlovanje so usmerjeni v izvajanje številnih programov APZ, ki so pogosto 

kratkotrajen izhod in prispevek k večji konkurenčnosti na trgu dela. Trajni izhodi iz stisk, s 

katerimi se soočajo brezposelni, pa niso neposredno odvisni od svetovalcev zaposlitve. Brez 

stabilizacije gospodarskih razmer in brez odpiranja novih delovnih mest, ki bodo nudila vsaj 

minimalno socialno varnost, namreč krize brezposelnih oseb ne moremo odpraviti. Lahko jo 

le blažimo. 

Analiza raziskave, ki temelji na stališčih, mnenjih ter doživljanjihintervjuvancev kaže na to, 

da je problematika brezposelnosti širši družbeni in gospodarski problem, ki ga svetovalci 

zaposlitve kot posamezniki ne morejo rešiti. Zaradi pričakovanj brezposelnih in delodajalcev 

ter poslovnih ciljev Zavoda so tako svetovalci zaposlitve kot tudi njihove stranke vse bolj 

izpostavljeni različnim stresnim dejavnikom, na katere pa imajo malo vpliva. Situacija, v 

kateri se nahajata obe strani v svetovalnem procesu, povečuje doživljanja notranje napetosti in 

nemira. Svetovalci zaposlitve se pogosto nahajajo v dvojnem primežu pritiskov. Na eni strani 

so pričakovanja brezposelnih oseb, na drugi pa dejanske možnosti pomoči strankam, ki so 

pogosto omejene tako po finančni kot tudi po sistemski plati. Obenem pa morajo kot del javne 

institucije prispevati k uresničevanju ciljev, ki niso vedno usklajeni z zapisanimi normativi. 

Posledice stresa in izgorelost na delovnem mestu so tudi glavni pokazatelj povečanja 

nezadovoljstva strank, ki to doživljajo kot togost in birokratizacijo obravnave. Svetovalec 

zaposlitve, kot nakazuje že njegov naziv, bi naj bil strankam predvsem svetovalec in 

podpornik pri iskanju možnosti za čimprejšnji izhod iz brezposelnosti, a se žal prepogosto 
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nahaja v vlogi nadzornika, kar pri brezposelnih še povečuje negativne občutke in s tem 

nadalje prispeva k povečanju stresa svetovalnega delavca. 

Posledice svetovne krize se bodo še dolgo kazale in bodo vplivale na številne spremembe 

družbenega delovanja in odnosov. Z novim zakonom, ki poudarja pomen t.i. varne prožnosti, 

bi se naj povečujala varnost oseb  z bolj fleksibilnimi oblikami in načini vključevanja v 

ukrepe aktivne politike zaposlovanja, z zmanjševanjem administrativnih ovir in z  

vzpostavljanjem bolj učinkovitega nadzora nad institucijami na trgu dela. 

Z izvedeno kvalitativno raziskavo in pridobljenimi rezultati ze eno od enot ZRSZ-Novo 

mesto, lahko odgovorimo na zastavljena raziskovalna vprašanja, da je povečano število 

brezposelnih oseb eden od pomembnih vzrokov povečanja stresa na delovnem mestu 

svetovalcev zaposlitve. Svetovalni delavci se dnevno srečujejo z izredno povečanim številom 

obravnav pomoči potrebnih ljudi, ki od svetovalcev zahtevajo dodatna izobraževanja in 

napotitve v različne ukrepe APZ, kar bi jim omogočila izhod iz nastale situacije. Delodajalec 

je tisti, katerega naloga je zagotavljati zaposlenim možnost timskega dela, izobraževanja in 

učenja na podlagi izmenjave izkušen in mnenj. Glede na rezultate analize menim, da bi bilo 

na ZRSZ smiselno uvesti izvajanje supervizije, in to na strokoven način, da bi ga ljudje 

prepoznalikot pomoč za osebnostno rast in razvoj. Ena izmed svetovalk zaposlitve je tudi 

izpostavila supervizijo kot možni način reševanja preobremenjenosti svetovalcev, vendar do 

izvajanja ni prišlo. Po mnenju svetovalke je bilo mogoče prepoznati, da je bil s strani 

delodajalca nepravilen pristop k izvajanju supervizije, saj zaposleni s supervizijskim 

procesom niso ustrezno seznanjeni, zato je tudi nezaupanje v izvajanje toliko večje. Ljudje 

supervizije niso prepoznali kot dobro in učinkovito sredstvo v boju proti stresu, zato je ideja o 

njenem izvajanju na Zavodu RS za zaposlovanje »padla v vodo«. Zavod ne izvaja supervizije 

kot metode, ki temelji na izkustvenem učenju, saj ta oblika in način dela med ljudmi ni bil 

prepoznan kot učinkovito sredstvo za reševanje težav. Svetovalci imajo sicer možnost 

vključevanja v krajše oblike izobraževanja, ki so časovno omejene in so jim gotovo v pomoč 

pri njihovem strokovnem delu, a ne prispevajo neposredno k zmanjševanju stresa na 

delovnem mestu. 

Številni vladni ukrepi, ki naj bi pripomogli k izhodu iz družbene in ekonomske krize, so lahko 

kratkoročno koristni, a ne vodijo nujno v zagotavljanje trajnejše  socialne varnosti in blaginje 

posameznikov. Funkcioniranje institucij na trgu dela je namreč kompleksen proces, v katerem 

je vse preveč prostora za delodajalce z negativnimi referencami. Z večjim nadzorom države 
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nad delodajalci in zajezitvijo dela na črno bi država poskrbela za učinkovito delovanje sistema 

in za izvajanje storitev pristojnih institucij. Stiska brezposelne osebe je hud problem, ki se 

posledično kaže na vseh področjih delovanja in s tem tudi v povečanju kriminala in nasilja v 

krogu družine oz. družbe. Posledice tega se prenašajo tudi na delo svetovalcev zaposlitve, ki 

prenašajo stres tudi na svoje družine. Tako se znajdemo v začaranem krogu, kjer se proces 

izgorevanja na delovnem mestu kaže kot posledica in obenem vzrok za nadaljevanje stresa, ki 

se nato zopet odraža v manjši učinkovitosti delovanja institucije. 

Pri vsakem delu z ljudmi je izpostavljenost stresu velik problem. Pri posamezniku se kažejo 

posledice na načetem ali uničenem zdravju, v nezadovoljstvu z delom, v povečanju bolniških 

izostankov ipd. Na ravni organizacije pa naraščanje bolniških odsotnosti pomeni strošek in 

nezadovoljstvo strank ter sodelavcev, ki morajo bolniške odsotnosti nadomeščati. Cilj 

organizacije bi moral biti, da poskuša narediti vse, da se zmanjšajo izpostavljenosti stresnim 

situacijam. Predvsem pa naj bi se poskušalo najti kritične točke in ugotoviti, kaj je potrebno 

spremeniti v sami organizaciji dela. V takšnih organizacijah kot je Zavod, bi bilo smiselno 

vzpostaviti sistem delovanja supervizije, ki bi omogočil večjo povezanost zaposlenih, boljše 

medsebojno razumevanje in zmanjšanje škodljivih posledic stresa, ki si jih nemalokrat 

povzročajo tudi delavci v samem kolektivu, kjer zmanjka energije za reševanje konfliktov. 

Prepričana sem, da bi bili s pomočjo izvajanjaprograma supervizijerezultati zelo učinkoviti. 

Delavce, ki delajo na izpostavljenih mestih, pa bi bilo morda smiselno vključevati v drugačne 

oblike usposabljanja, ki bi jih zares opremile s teorijo in prakso spopadanja s stresom. 

Glede tega velja poudariti to, da je specifičnost stresa na delovnem mestu svetovalca 

zaposlitve v tem, da se stresnim dejavnikom, ki izhajajo iz negotove družbene in ekonomske 

situacije, ne moremo izogniti. Pri tem delu je vrsta okoliščin, na katere kot posamezniki 

nimamo vpliva. Imamo pa vpliv na to, kako se bomo opremili za soočanje z izzivi, pred 

katerimi smo se znašli tako na ravni organizacije kot na individualni ravni. 
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PRILOGE 

 

TRANSKRIPTA ( intervju Novo mesto- ZRSZ-UD-NM-svetovalec zaposlitve X) 

Vprašanja z odgovori Pojmi-kode Kategorije 

1.Koliko časa ste že zaposleni kot 

svetovalka zaposlitve in kako bi na 

kratko opisali svoje delovno mesto? 

X: Ja, kot svetovalka zaposlitve sem 

zaposlena že od samega začetka moje 

delovne kariere in mi to predstavlja večino 

moje zaposlitve, kar je že preko 20 let. 

Moram reči, da se je obseg dela zelo 

spremenil od začetka pa do danes, čeprav 

bistvo svetovalnega dela še vedno ostaja 

isto in je namenjeno svetovanju 

brezposelnim osebam, kako čimhitreje do 

zaposlitve, vključevanju v razne programe 

in veščinam, ki pripomorejo k izboljšanju 

zaposlitvenih možnosti. Samo delo je v 

obliki svetovanja, napotovanja, 

izdelovanja zaposlitvenih načrtov oz. 

kariere posameznika, vključevanja v 

programe APZ, dela z delodajalci in 

iskalci zaposlitve. 

 

 

XB: Sem zelo mlada svetovalka, 

zaposlena 4 leta. Moje delo je svetovanje 

strankam. V bistvu jim povem, kje se išče 

delo - predstavim spletne strani, kako 

iskati delo, kako napisati vlogo, kako se 

pripraviti na razgovor, kje lahko dobijo še 

 

 

 

 

Začetkkariere, 

večina zaposlitve,  

zaposlitev 20 let, 

 

spremembe dela, 

svetovalnodelo svetovanje 

brezposelnim, 

hitreje do zaposlitve,  

vključevanje v programe, 

veščine, 

zaposlitvene možnosti, 

svetovanje, napotovanje,  

zaposlitveninačrti, kariera 

posameznika, vključevanje 

v APZ, 

delo z delodajalci, 

delo ziskalci. 

 

Mlada svetovalka, 

zaposlena 4 leta, 

svetovanje strankam, 

predstavitev e-strani, iskati 

delo,pisati vlogo, prijave 

na razgovor, informacije o 

 

 

 

Delovno mesto 



 

 
 

več informacij o iskanju dela, o denarnem 

nadomestilu… Vodim tudi informativni 

seminar, kjer podajam te informacije. 

Delam tudi izbore kandidatov za prosta 

delavna mesta, sem torej v stiku tudi z 

delodajalci. 

 

 

XR: Kot svetovalka delam že 15 let, z 

vmesnim porodniškim dopustom. No, eno 

leto sem delala na prijavno odjavni službi.  

Kot svetovalka  imam960 brezposelnih 

oseb,  dnevno sem v stiku z od 20 do 30 

osebami. Zadnje časa ta številka narašča, 

še pred dvema letoma sem obravnavala od 

500 do 600 brezposelnih. Sem svetovalka 

zaposlitve, moje delo je svetovanje 

brezposelnim in delodajalcem. Dobro 

moram poznati trg dela - predvsem 

lokalni, APZ, zaposlitvene možnosti BO 

… Večji del mojega dela je s strankami. 

Obravnavam populacijo  moških brez 

izobrazbe in na V. ravni izobrazbe. 

 

XL: Kot svetovalka cca 17-18 let.  Na 

kratko : delo svetovalke zaposlitve je delo 

z ljudmi, rabijo pomoč, svetovanje, 

usmeritve in nasvete pri razreševanju težav 

in problemov (od brezposelnosti, 

osebnostnih, psihičnih, ljubezenskih, 

zdravstvenih…). Delo svetovalke obsega: 

svetovanje, izdelavo ZN, napotovanje v 

programe, črtanje iz EBO, spremljanje 

delu, 

o nadomestilu, vodenje 

seminarjev, informacij, 

izbor kandidatov, 

prosta mest, 

stiki z delodajalci. 

 

 

Svetovalka 15 let, 

 

na prijavi in odjavi, 

960 brezposelnih, 

obravnava 20 do 30 oseb, 

število narašča, 

pred leti 500-600 BO, 

svetovalka zaposlitve, 

svetovanje, 

delo z delodajalci in BO, 

poznati trg dela, 

APZ, 

zaposlitvene možnosti, 

moška populacija, 

I in V stopnja . 

 

Svetovalka 17-18 let, 

svetovalka zaposlitve, 

delo z ljudmi, 

rabijo pomoč, svetovanje, 

usmerjanje, 

nasvete, reševanje težav, 

problemov, 

svetovanje, ZN, programi 

APZ, 



 

 
 

BO, napotovanje na prosta delovna mesta, 

telefonsko komuniciranje. Delovno mesto 

je zelo obsežno, saj moraš poznati in delati 

po zakonodajah (naša, ZPIZ, ZDR…), 

poleg tega pa se truditi, da daš ljudem 

neke oporne točke za razreševanjenjihovih 

problemov. »Poleg brezposelnih se 

ukvarjaš tudi z delodajalci, ki imajo svoje 

želje in zahteve…«.»Svetovalec dejansko 

krmili na ladji med BO in delodajalci in 

največji uspeh je, če je vsestransko 

zadovoljstvo«. Seveda pa ti mora biti v 

oporo veljavna zakonodaja in ažurnost 

razlage udejanjanja v praksi in delo moraš 

opravljati v okviru zmožnosti in 

sposobnosti posameznikov. 

 

črtanje,spremljanjeprosta 

mesta, 

tel. komuniciranje, 

obsežno delo, poznati 

zakonodajo, 

dajati oporo, 

reševanje problemov, 

 

delo z delodajalci, 

želje in zahteve, 

posrednik, 

 

vsestransko zadovoljstvo, 

opora zakonodaja, 

ažurnost razlage, 

udejanjanje v praksi, 

zmožnosti, 

sposobnosti zaposlenega 

 

 

2. Ali se je svetovalno delo skozi čas 

spremenilo, kako bi lahko to opisali, kaj 

je tisto, kar kaže na spremembe in 

vpliva na vaše področje dela? 

X: Ko sem začela delati kot svetovalka na 

tem delovnem mestu, so bili brezposelni 

obravnavani kot osebe, danes so številke, 

ki jim ni konca. Število obravnav se je 

neprimerno spremenilo. Včasih sem imela 

kot svetovalka zaposlitve 200 oseb s 

katerimi sem delala svetovalni proces, 

vključevanja, napotovanja in jim pomagala 

pri iskanju zaposlitve, danes pa so te 

 

 

 

 

Kot svetovalka, 

brezposelni osebe, 

danesštevilke, 

spremembe obravnav, 

 

 včasih 200 oseb, 

svetovalcni proces, 

vključevanje, napotovanje, 

pomoč, iskanje zaposlitve, 

 

 

 

 

Trg dela 

 



 

 
 

številke krepko preko 700 oseb, ki jih je 

potrebno obravnavati, jim pomagati, jih 

napotovati, jim svetovati in jih usmerjati 

pri iskanju zaposlitve, s tem da imamo vsi 

svetovalci več kot toliko oseb, enim 

presega število že preko 900 oseb. Včasih 

so bili brezposelni bolj samozavestni, 

sproščeni, brezskrbni in ni bilo težav z 

njimi preprosto delati, danes pa je zadeva 

neprimerno drugačna. Ljudje so 

depresivni, nasilni, jezni na ves sistem, ki 

se odraža pri obravnavi, so prestrašeni, 

pogostokrat zaprti in so nedovzetni za 

spremembe, ne vidijo smisla, ampak 

gledajo samo skozi denar, vrednote niso 

več pomembne. Svojo jezo in stisko 

nemoči priti do zaposlitve pogostokrat 

stresajo na svetovalca zaposlitve in breme 

valijo nanj ter ga okarakterizirajo kot 

birokrata, ki dela samo s številkami, kar je 

konec koncev tudi res, saj glede na maso 

ljudi, ki so potrebne vsakodnevne 

obravnave, sploh ne moreš drugače delati 

kot s številkami. Včasih sem se temeljito 

pogovorila z vsakim posameznikom in 

vedela veliko o njem, še tisto kar ne vpliva 

na naše delo, danes pa je normativ 

obravnave do 15 minut, kar je nemogoče, 

da lahko kvalitetno izvajam celotno 

storitev, zato je bistvenega pomena, da se 

ljudi pripravi k samostojnemu iskanju 

zaposlitve in vodenju lastne kariere, mi 

svetovalci pa nastopamo kot pomoč in 

danes 700 oseb, 

obravnave, pomoč, 

napotovanje, svetovanje, 

usmerjanje, 

iskanjezaposlitve, 

presega 900 oseb, 

včasih samozavestni, 

sproščeni, brezskrbni, 

preprosto delati, 

ljudje depresivni, 

nasilni, jezni na sistem, 

pri obravnavi, 

prestrašeni,zaprti, 

nedovzetni, ne vidijo 

smisla, bistvo denar, 

ni vrednot, jezni, 

stiska, nemoč, 

priti do zaposlitve, breme, 

okarektizirajo, 

svetovalec birokrat, 

samo številke, masa ljudi, 

vsakodnevne obravnave, 

drugače delati, 

kot številke, temeljit 

pogovor, vsak 

posameznik, 

vpliv na delo, 

normativ 15 minut, 

nemogoče storitve, 

vprašljiva kvaliteta, 

samostojno iskanje 

zaposlitve, vodenjekariere, 

pomoč svetovalca, 



 

 
 

usmeritev k izboljšanju njihovih storitev z 

raznimi programi, delavnicami, z 

usmerjanjem k uporabi elektronskih 

storitev zavoda, ki so pripomoček pri delu 

in izvajanju e- storitev. 

 

XB:Spremembe se kažejo predvsem v 

tempu. Nekako v času, ki ga imamo na 

voljo za stranke. Povečuje se število 

brezposelnih strank in na podlagi tega 

imamo čedalje manj časa za kvalitetno 

delo. 

 

XR: Menim, da je to splošno 

nezadovoljstvo med brezposelnimi, ki 

imajo velika pričakovanja - predvsem od 

svetovalcev zaposlitve - da bomo mi 

svetovalci nekomu našli službo. Število 

brezposelnih skokovito narašča, veča se 

število obravnav in vse večje zahteve BO 

na trgu dela. Časa za obravnave je vse 

manj, stiska ljudi se povečuje, nimajo 

možnosti za zaposlitev, delodajalci ne 

plačujejo delavcem, pritožbe s strani BO 

se večajo, seznami delodajalcev z 

negativnimi referencami se večajo. 

 

 

XL:Pred 23 leti, ko sem začela kot 

svetovalka zaposlitve, se niso opravljali 

poglobljeni svetovalni pogovori, ljudje so 

se prišli bolj« čekirati«, tudi napotovanja v 

programe APZ ni bilo veliko. Tudi 

usmeritev, izboljšanje 

storitev, APZ, delavnice, 

usmerjanje e-poslovanja, 

pripomočke dela, 

izvajanje e-storitev. 

 

Spremembe 

temo dela, 

čas obravnave, 

številčnost BO, 

malo časa, 

kvaliteta dela. 

 

Splošno nezadovoljstvo, 

 

prevelika pričakovanja, 

najti zaposlitev 

število skokovito narašča,  

več obravnav, 

večje zahteve, 

krajše obravnave, 

stiska ljudi,  

ni zaposlitve, 

neplačano delo, 

več pritožb, 

več negativnih 

delodajalcev 

 

pre23 leti, 

svetovalec zaposlitve, 

samo pogovor, 

malo napotovanj 

malo APZ, malo BO, 



 

 
 

brezposelnih oseb je bilo manj in je bila 

svetovalka zaposlitve manj obremenjena 

po številu BO. Več je bilo ročnih vnašanj, 

manj v aplikacijo. Veliko manj je bilo 

navodil za delo, zato si jim z lahkoto 

sledil. Skupinska oblika dela z BO se 

takrat ni izvajala. Sedaj so svetovalci 

obremenjeni z vnašanjem podatkov v 

aplikacijo, spremembami navodil, 

zakonov, ki jim že težko slediš, imajo 

preveliko število BO, zato enostavno 

nimajo časa za poglobljene razgovore, ker 

so omejeni tudi časovno na eno stranko. 

Veliko časa in energije jim poberejo tudi 

telefoni, maili, število brezposelnih 

narašča, zahteve BO se večajo. Stanje na 

trgu je alarmantno, saj ni delodajalcev, ki 

bi zaposlovali in redno izplačevali 

dohodka. 

 

 

manjše obremenitve, 

ročno delo, 

manj e-aplikacij, 

manj navodil, 

lažje sledenje, 

ne-skupinsko delo, 

svetovalci obremenjeni, 

aplikativno delo, 

spremembe navodil, 

zakonov, težko sledenje, 

veliko BO, malo časa,  

nepoglobljeni intervjuji, 

časovna omejitev, 

veliko energije, 

več tel.razgovorov, e-

mailov, več BO, 

alarmantno stanje, 

ni delodajalcev, ni 

izplačil.. 

3.Glede na številne spremembe skozi 

celotni čas vaše zaposlitve kot 

svetovalke zaposlitve mi odgovorite, 

kateri so po vaši oceni najpogostejši 

dejavniki, ki vam povzročajo največ 

stresa na delovnem mestu? 

X: Mednje lahko štejem vsekakor veliko 

število brezposelnih oseb, ki so dodeljene 

meni kot svetovalki, saj jih imam približno 

715, dnevno naročene stranke so na 15 

minut, nekatere celo 10 minut, poleg tega 

pa pride do obravnav dodatnih 

nenaročenih strank, ki se pojavijo tekom 

 

 

 

 

 

 

Številčna brezposelnost, 

 

ca.715 BO, 

naročene stranke, 

časovna omejitev 10-15 

min,  

nenaročene stranke, 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki stresa 



 

 
 

svetovalnega procesa ali odsotnosti drugih 

svetovalcev in je potrebno nujne stranke 

obdelati in jim pomagati s svetovanjem, 

potem so to številni telefonski razgovori, 

ki so moteči med samim procesom 

obravnave stranke, številne stiske 

brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, 

ki jim nezaposlenost povzroča brezizhodni 

položaj na trgu dela, toga birokratska 

pravila in časovna omejitev obravnav, 

vsepogostejša agresivnost oseb in zahteve 

po konkretnih rešitvah njihovih nastalih 

problemov in finančne stiske, težave z 

zagotavljanjem sredstev možnosti 

vključevanja- sredstva so, pa jih ni, ker je 

vse vezano na zagotavljanje finančnih 

virov, kar pa ni odvisno od nas 

svetovalcev zaposlitve. 

XB: Največkrat mi povzroča stres stresna 

situacija, ko imam pred sabo stranko, s 

katero se ne moreva uskladiti … Bog ne 

daj, da mi potem pa še telefon zvoni. 

Pritiski s strani BO se povečujejo, njihove 

zahteve po različnih vključevanjih so vse 

večje, število BO narašča in včasih sploh 

ne zmorem dokončati obravnave, počutim 

se izčrpano in mi zmanjka energije, zato 

kar prenaročim stranko na drug termin. 

 

 

 

 

XR:Včasih sem imela na voljo več časa za 

odsotnost svetovalcev, 

nujne stranke, 

obdelava, pomoč, 

svetovanje, 

moteči telefoni, 

stiske BO-iskalcev 

zaposlitve, 

nezaposlenost, brezizhodni 

položaj, toga pravila, 

časovna omejitev, 

agresivnost oseb, 

konkretne rešitve, 

nastali problemi, finančne 

stiske, zagotavljanje 

sredstev, možnosti 

vključevanja, nestabilnost 

finančnih virov. 

 

Stresna situacija, 

 

Nezmožnost usklajevanja, 

telefonski klici, 

Pritiski BO, večje zahteve, 

vključevanje APZ, 

številčnost BO, 

nedokončane obravnave, 

izčrpanost, pomanjaknje 

energije, 

prenaročanje. 

 

 

 

Več časa, 



 

 
 

stranko, več prostih delovnih mest sem ji 

lahko ponudila kot danes.Nekoč si je 

brezposelna oseba hitro našla delo, kdor je 

hotel delati ni bilo problema za službo. 

Število BO je preraslo vsa pričakovanja. 

Ker ni dela, so BO depresivni, jezni, 

ravnodušni, postanejo pasivni, ne iščejo 

več aktivno dela, ker menijo, da se ga dobi 

samo po vezah in jezo prenašajo na nas 

svetovalce. Hočem reči, da so stranke 

vedno bolj zahtevne, glede na krizne čase 

pa vse bolj naporne in «težke«. Več je tudi 

administracije in nepotrebnega dela v 

računalniški aplikaciji, tako da zmanjka 

časa, da se bolj poglobljeno posvetim 

stranki. 

XL:Največ stresa prinesejo spremembe 

navodil - čez noč se spremeni neko 

navodilo - npr. zmanjka denarja na tem in 

tem programu, ti pa si se še včeraj 

dogovarjal z BO in delodajalcem o neki 

pravici, v kratkem času povečano število 

BO, ki vpliva posledično na tvoj že v 

naprej zaseden delovni čas (npr. imaš 

stranke za 3 m že vse razporejene, pa 

moraš vmes obdelati še 100 strank, kakor 

veš in znaš), preveč aktivnosti naenkrat 

(npr. zbrati skupino za delodajalca, vmes  

vabiti in delati sezname za zaposlitev, 

sejem, opraviti 2 ali 3 IMS-je, se vključiti 

po možnosti še v kako tako in drugačno 

delavnico …), skratka, čakaš samo še, da 

pregoriš, od izčrpanosti in utrujenosti… 

več delovnih mest, 

več dela nekoč, 

 

 

številčnost BO,  

nad pričakovnji, ni dela, 

depresija, jeza, ravnodušje, 

pasivnost, 

veze pri zaposlovanju, 

jeza na svetovalce, 

večje zahteve, kriza BO 

težavne stranke, 

preveč administracije,  

dodatno delo, 

pomanjkanje časa, 

nepripravljenost. 

spremembe navodil,  

 

pomanjkanje denarja, 

nrealizirani dogovori, 

številčnost BO,  

 

prezasedenost terminov,  

 

 

prenatrpani urniki, 

preveč aktivnosti, 

 

 

 

 

pregorevanje, 

 izčrpanost, utrujenost. 



 

 
 

 

4. Kaj lahko sami storite pri 

premagovanju stresa in kako vam lahko 

pri tem pomaga tudi delodajalec? 

X:Sama bi si lahko pomagala s kakšnimi 

tehnikami sproščanja, fizično aktivnostjo, 

vendar to zaradi števila obravnav v času 

dela ni možno, z boljšo organizacijo dela, 

z omejitvijo motenja telefonskih klicev in 

bi jih postavila samo v določen časovni 

okvir, vsekakor bi morala biti večja 

prerazporeditev del in nalog. Vendar vse 

to ni odvisno le od nas, ampak po večini 

od sistema organiziranja dela delodajalca. 

Sama lahko poskrbim le za čimboljši 

odnos do strank in sam odnos in 

komunikacijo med zaposlenimi, vendar 

zaradi hitrega tempa dela in časovne 

omejitve to pogostokrat enostavno ne 

zmoreš. V veliko pomoč bi bile razne 

sprostitvene tehnike, pogovori in različne 

delavnice, kako se bolje organizirati in 

prepoznavati težavne situacije in se z njimi 

ustrezno spopadati. 

 

XB: Sama proti stresu seveda lahko nekaj 

storim, saj je stres vedno notranje 

odzivanje na zunanje dražljaje. Ljudje smo 

različni in vsakdo istih ali podobnih 

razmer ne bo doživljal na enak način. 

Vsekakor pa bi  poleg skrbi za lastno psiho 

in fizično kondicijo, Zavod lahko 

svetovalno prijavnim delavcem, ki smo 

 

 

 

Samopomoč, 

tehnike sproščanja, 

fizična aktivnost, 

boljša organiziranost, 

omejitev tel. klicev, 

časovni okvir, 

 

prerazporeditev del in 

nalog, 

sistem organizacije, 

čimboljši odnos, 

 

komunikacija s sodelavci,  

časovne omejitve, 

 

 

sprostitvene tehnike, 

pogovori, delavnice, 

samo organizacija, 

prepoznavanje situacij. 

 

Samopomoč, 

samopoznavanje, 

različnost ljudi, 

 

način doživljanja 

psihofizičnokondicija, 

fizična kondicija, 

 

 

 

 

 

Ukrepi za 

zmanjšanje 

stresa 

 



 

 
 

dejansko »prva bolna linija«, olajšal delo 

tako, da bi preverili postopke in kriterije 

ter samo organizacijo dela. Popraviti bi se 

dalo in narediti bolj prijazno in uporabno 

za delo posredovanje kandidatov na 

zaposlitve in javna dela, tudi samo 

aplikacijo. Menim, da bi morali zaradi 

stalnih obremenitev pri delu s strankami in 

za računalnikom imeti vsaj 3 dni 

dodatnega dopusta, pa kakšne popuste pri 

koriščenju toplic, masaž, fitnesov ipd. 

Tudi različne delavnice bi bile zelo 

dobrodošle, še posebno za prepoznavanje 

stresa in dejavnikov zanje. 

 

XR:Vsekakor razbremenitev dela. Tukaj 

mislim predvsem manjše število 

strank/brezposelnih oseb na svetovalca. 

Premalo je poudarka na sproščanju, 

medosebnem komuniciranju, druženju in 

drugih oblikah izobraževanja, ki bi 

pripomogle k učinkovitejšemu reševanju 

nastalih konfliktov, ki jih tudi med 

zaposlenimi ni malo. Govorilo se je tudi o 

superviziji, vendar je padlo v vodo, ker naj 

bi izvajal delavnico usposobljen zaposleni 

delavec, ker pa ni zaupanja v ta način 

komuniciranja, je padlo v vodo. 

 

XL: Delodajalec ne stori kaj dosti, mogoče 

nas bo Zlatka sedaj poslala na kakšne 

masaže??? Se šalim, dejansko pa se 

delodajalec kaj dosti ne ukvarja s 

olajšanje dela, 

preveritev postopkov, 

kriteriji, organizacijo dela, 

prijazno, uporabno, 

delovno okolje, 

računalniška podpora, 

 

 

dodatni dopust, 

popusti, 

toplice, masaže, fitnes, 

različne delavnice, 

prepoznavanje stresa, 

dejavnikov. 

 

Razbremenitev dela, 

število strank, 

 

premalo sproščanja, 

medosebne komunikacije, 

druženja, izobraževanja, 

učinkovitejše reševanje 

konflikti, 

 

izvajanje supervizije,  

usposabljanje zaposlenih, 

nezaupanje v izvajanje. 

 

 

storitve delodajalca, 

masaže, 

 

razbremenitev 



 

 
 

preobremenjenostjo svetovalcev, tu in tam 

se zaposli kakšen mlad svetovalec, ki rabi 

čas, da se osamosvoji, če  mu seveda do 

takrat že ne preneha DR. Se pravi, da 

svetovalcu naloži še več dela, da usposobi 

novega sodelavca, ko pa ga usposobi, pa  

se lahko zgodi, da se mu projekt prekine 

ali pa se zaposli kje drugje. Najbolje je, da 

si pomagaš sam, se organiziraš, postaviš 

prioritete, kaj je najpomembneje, da 

narediš takoj, kaj lahko nekoliko počaka, 

kaj lahko naredim šele čez 1 m, kaj lahko 

narediš v skupinski obliki … 

 

 

svetovalcev, 

dodatne zaposlitve, 

razbremenitev svetovalca 

 

 

 

 

 

samopomoč, organizacija 

dela, postavitev prioritet,  

 

 

skupinsko delo. 

5.Kako oz. na kakšen način doživljate 

stres na delovnem mestu? 

X: Velikokrat se počutim popolnoma 

izčrpano, brez energije, vse mi dol pada, 

po domače rečeno, enostavno se počutim 

nemočna pomagati drugim, ko slišim za 

njihove stiske in težave, včasih se 

poistovetim z njimi, kar je najslabše in 

postanem preobčutljiva, dotakne se me 

njihova stiska, tudi jeza in bes, ko veš, da 

bi lahko kaj spremenil, pa zaradi 

organizacije dela in pravil ne moreš. Sama 

utrujenost in izčrpanost pa vplivata tudi na 

samo obravnavo strank, saj se ne moreš 

enako pripraviti na stranke, ki so prve na 

vrsti ali pa na tiste, ki so obravnavane 

popoldan, saj zaradi preutrujenosti 

enostavno ne zmoreš. Pride tudi do 

 

 

Popolnoma zčrpano, 

brez energije, vse mi pade,  

 

nemoč, 

 

poistovetenje s stranko, 

preobčutljivost, stiska, 

jeza, bes 

 

nezmožnost, 

utrujenost, izčrpanost, 

nepripravljenost, 

 

 

preutrujenost, 

nezmožnost, 

 

Posledice stresa 

na delovnem 

mestu 



 

 
 

glavobolov in živčne nervoze. 

XB: Doživljam stres tako, da sem napeta, 

da mi begajo misli. Kaj hujšega pa za 

enkrat še ni. 

XR: Enostavno ne zmorem več, kratko 

malo pregorim, včasih mi gre na jok, 

besna sem na vodjo, ker nič ne naredi, 

samo nalaga delo in kritizira delo, čeprav 

vidi, da ga ne zmoreš opraviti, ker je 

preveliko število ljudi, ki jih je potrebno 

obravnavati. Včasih pomislim, da bom šla 

kar na bolniško, ker enostavno ne zmorem, 

zmanjka mi moči in ne morem 

funkcionirati. Dostikrat me stiska v prsih 

in iščem čokolado, ne vem, kako bi se 

pomirila, ker sem zbegana in nemočna. 

 

 

XL: Moram priznati, da je zelo težko in 

stresno delati, ker si nemočen pri 

reševanju brezposelnih, včasih kar obupam 

in se počutim neučinkovito, kot da me vsi 

kritizirajo in me imajo za nesposobno, 

neučinkovito, kar je dejansko tudi res, saj 

ne zmorem, živčna sem, želodec me boli, 

obupujem, samo jamram in tarnam nad 

obilico dela, spremeni se pa nič, kot bi 

govoril steni. Jeza in bes te spremljata na 

vsakem koraku in nezmožnost opraviti 

vseh del se samo povečuje. 

 

glavobol, živčna nervoza. 

Napetost, 

beganje misli 

 

nezmožnost, 

pregorevanje, jok, 

bes,  

kritike dela 

nezmožnost dela 

 

pomisleki o bolniški, 

nezmožnost 

pomankanje moči, 

nezmožnostfunkcioniranja, 

stiskanje v prsih, zatekanje 

k hrani, zbeganost, nemoč. 

 

Težko delo, 

stresno delo, nemoč, 

obupanost, 

neučinkovitost, 

kritiziranjedela, 

nesposobnost, 

neučinkovitost, 

nezmožnost, živčnost, 

bolečine želodca, obup, 

tarnanje, godrnjanje, 

neposluh za težave, jeza, 

bes, 

nezmožnost dela. 

6.Ali menite, da bi zmanjšanje števila 

dnevno obravnavanih strank zmanjšalo 

 

 

 

 



 

 
 

vaše doživljanje stresa na delovnem 

mestu? 

X: Vsekakor DA, saj bi se z zmanjšanjem 

števila dnevnih obravnav lažje in bolje 

pripravila na obravnavo, stranka nebi 

občutila, da je samo številka in s tem bi se 

izboljšalo tudi zadovoljstvo ljudi, čeprav 

zaradi same gospodarske krize še ni nujno, 

da bo prišlo do izboljšanja  njihovega 

gmotnega položaja. Včasih bi jim že 

poglobljen in temeljit razgovor s 

svetovalcem pomagal do večjega 

zadovoljstva z našimi storitvami. 

Vsekakor bi bilo zadovoljstvo 

obojestransko, če obravnavo ne bi 

omejeval normativ obravnave, kjer samo 

številke štejejo kot rezultat in učinek dela. 

Več pogovora z nadrejenim, pohvala in 

občutek, da si koristen, bi bil rezultat večje 

učinkovitosti na delovnem mestu, kot 

zahteve po normativih, ki jih zaradi trga 

dela ni moč dosegati. Zahteve delodajalca 

so vse hujše in normativi vse ostrejši, tako 

da realno gledano ne vidim izboljšanja 

stanja, ravno nasprotno, stres in izgorelost 

se bosta povečevala. Grožnje o 

odpuščanju, zmanjševanje mase za plače 

zaposlenih v javni upravi pa še dodatno 

pripomorejo k destimulaciji za delo. 

 

XBMorda bi se pa res zmanjšal stres, kaj 

pa vem. Vsekakor bi se zmanjšal na 

podlagi tega, da ne bi bilo potrebno toliko 

 

 

DA, zmanjšanjobravnav, 

boljša priprava, 

izboljšanje zadovoljstva, 

osebne obravnave 

 

 

 

 

poglobljen razgovor 

večje zadovoljstvo, 

boljše stroritve, 

 

 

spremembe normativov, 

 

več pogovora, pohval, 

občutek pomembnosti, 

večja učinkovitost, 

normativi, 

zahteve delodajalca, 

hujši in ostrejši normativi, 

izboljšanje stanja, 

 

grožnje z odpuščanjem, 

zmanjševanje plač,  

 

destimulacija dela 

 

 

več časa, 

daljše obravnave, 

 

 

Pogoji dela 

 



 

 
 

hiteti in si bi več časa vzela za vsako 

stranko in v miru podala informacije. Da 

ne mislim na to, koliko strank me še čaka 

in da ne bi predolgo čakali. 

XR: Kot sem rekla, da, razbremeniti 

svetovalce - manj strank na svetovalca, 

zagotoviti kroženje zaposlenih. Tukaj 

mislim na menjavo delovnih mest - vsake 

toliko časa bi bilo idealno opravljati delo 

brez strank, npr. v podporni službi kot so 

APZ programi. Več preventivnih 

zdravstvenih pregledov. Omogočiti 

koriščenje prostih dni, takrat ko si to 

želimo ipd. Večje plače, ki bi bile 

stimulativne, ne pa grožnje o zmanjšanju. 

 

XL: Absolutno. Ne bi bilo samo manj 

stresa, tudi stranke bi bile bolj zadovoljne 

in samo delo bi bilo definitivno še bolje 

opravljeno … 

 

podajanje informacij, 

manj strank, 

krajše čakalne vrste, 

da, 

razbremenitevsvetovalcev, 

manj strank, 

zagotoviti krožene, 

zamenjava delovnih mest, 

delo brez strank, 

podporna služba 

programov, preventivni 

pregledi, 

prosti čas, 

 večje plače, 

stimulacije. 

 

absolutno da, manj stresa, 

večje zadovoljstvo ljudi, 

bolje opravljeno delo. 

 


