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III 

 

POVZETEK 

 

Stres nas dandanes spremlja na vsakem koraku, kar pomeni, da ima zelo velik vpliv na naše 

življenje, njegova definicija pa nam pove, da gre lahko za pozitivne ali negativne dogodke, ki 

nas vržejo iz našega ustaljenega tira in posledično povzročijo stres. Viri tega stresa so lahko 

različni, poimenujemo pa jih stresorji. Tu gre torej za nek dogodek, osebo, situacijo ali predmet, 

ki posamezniku predstavlja stresni element, ki na nas, našem telesu in psihi pušča določene 

posledice. Ker je velik del našega vsakdana tudi naša služba oziroma delo, ki ga opravljamo, 

nas tudi tam obkroža veliko število stresorjev. Pomembno je, da se naučimo, kako stresorje, 

med katere lahko štejemo slabo plačilo, slabe odnose s sodelavci, trenja z nadrejenimi, 

previsoke cilje in podobno, odkrijemo ter zmanjšamo ali celo izničimo njihov vpliv.  

 

 

Ključne besede: vzroki za stres, stres, stres na delovnem mestu, stresorji, posledice stresa. 

 

 

SUMMARY 

 

Nowadays stress accompanies us on every step, which means that it has a great impact on our 

lives. Its definition tells us that stress can include positive and negative events, which throw us 

off the track and cause us stress. The sources of the stress, which can be very versatile, are 

named stressors and are basically events, people, situations, things or objects that poses a 

stressful element. And that element has a certain effect on our body and mind. Since our 

workplace and job in general, where we are surrounded by a large amount of stressors, represent 

a very large part of our everyday life, it is crucial for us to know, how to discover, reduce or 

even eliminate various stressors, which can be anything – from bad relationship with the co-

workers to low income or job tasks that exceed our capabilities. 

 

 

Keywords: causes of stress, stress, stress at the workplace, stressors, the effects of stress. 
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1 UVOD 

 

Določena mera izzivov, ki nam jih življenje postavi na pot, je koristna za vsakega. Stres je 

namreč lahko velik motivator in nas tako spodbuja k opravljenim nalogam in doseženim ciljem, 

tako da lahko trdimo, da je manjša stopnja stresa za nas že nekaj vsakdanjega. V kolikor pa so 

ti izzivi za nas previsoki in prezahtevni, povzročijo stopnjo stresa, ki je za nas nevzdržna in se 

lahko v nadaljevanju pokaže tudi kot slabše zdravstveno stanje oziroma motnja (Jelen 2008). 

Beseda stres je bila sicer prvič uporabljena leta 1930 in opisuje pojem, ki izhaja tako iz biologije 

kot seveda tudi iz psihologije (Seyle 1956). Pojem se je najprej uporabljal za poimenovanje v 

fiziki, izvira iz latinščine in so ga prvič uporabili v angleškem jeziku za poimenovanje 

mehanske obremenitve, torej beseda pomeni neko obremenitev, napetost, pritisk, ki pa se je v 

cca. 18. stoletju usmeril specifično na fizično osebo (Treven 2005). Stres v bistvu opisuje, da 

se organizem ni zmožen pravilno odzvati na različne grožnje iz okolja, te so lahko fizične ali 

čustvene narave, grožnje pa so lahko dejanske ali pa le zamišljene (Seyle 1956). Stres ima sicer 

sam po sebi več različnih, a vedno tesno prepletenih definicij. Mi smo se natančneje usmerili 

na definicijo stresa na delovnem mestu, ki pravi, da ga je v prvi vrsti možno razlagati kot 

nekompatibilnosti med delovnim okoljem in osebo, ki v tem okolju vsakodnevno deluje. 

Zahteve delovnega mesta tako ne ustrezajo zmožnostim osebe, ki delo opravlja, kar pri njej 

povzroči fizičen ali emocionalen odziv, ki je za osebo v večini primerov škodljiv (Vladut in 

Kallay 2010). 

 

Svet, v katerem trenutno živimo, nas vsakodnevno postavlja pred nove izzive in situacije. Stres 

tako vsakodnevno doživljamo na poslovnem oziroma delovnem področju kot tudi v zasebnem 

življenju. Še najbolj zaskrbljujoče je, da se stres in z njim povezana psihosomatika z leti 

neobvladljivo večata in širita (Seyle 1956). Ljudje zaradi stresa obolevajo za različnimi srčnimi 

boleznimi, ki posledično tudi povzročajo večje število smrti, viša se stopnja anksioznosti in 

depresije ter izgorelosti, kar nas sili, da moramo stresu posvečati vedno večjo pozornost in 

poskrbeti za sistematične ukrepe, s katerimi bi vpliv stresa, vsaj na poslovnem oziroma 

službenem področju, čimbolj optimalno zmanjšali (Landy in Conte 2007). V službi in delovnem 

okolju dnevno sicer v povprečju preživimo približno 8 ur, kar v bistvu pomeni kar tretjino 

našega dne. Ker je ravno delovno mesto v večini primerov največji vir stresa, je izjemnega 

pomena, da se naučimo obvladovati stres, zmanjšati vpliv njegovih vzrokov ter tudi primerno 

oskrbeti ali zmanjšati posledice (Seyle 1956). Med posledice stresa, doživetega na delovnem 

mestu in tudi drugje, uvrščamo na primer emocionalno izčrpanost, občutke depersonalizacije, 

oseba se lahko počuti manj učinkovito, po drugi strani se seveda kaže tudi fizičen odziv na 

doživeti stres – predvsem so v največji meri prisotne kardiovaskularne, gastrointestinalne in 

biokemične spremembe v posameznikovem telesu (Horesh Bergquist 2018). Vse zgoraj naštete 

posledice stresa povzročajo različni stresorji, s katerimi se dnevno srečujemo na svojem 

delovnem mestu. Kaj stresor sploh je, nam najlažje razloži trditev, da so to določene zahteve 

okolja, naj bodo fizične ali psihične, ki pri posamezniku sprožijo določen odziv, ki je lahko, kot 

že omenjeno, fizičen ali psihičen. Med najpogostejše stresorje, doživete na delovnem mestu, 
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tako štejemo fizične stresorje, kot so na primer hrup, vročina, neprimerna svetloba in ostalo, 

med psihične oziroma psihološke stresorje pa lahko uvrščamo neprimernost delovnega okolja 

za posameznika, nejasno začrtana delovna funkcija, konflikti s sodelavci ali nadrejenimi (tudi 

podrejenimi) ter drugo (Bickford 2005). Stresorji tako povzročajo posledice na nivoju 

posameznika, a so zelo pomembne tudi na širšem področju, in sicer na področju celotne 

organizacije. Slednje tako lahko privedejo do slabšega poslovanja in produktivnosti podjetja, 

večji stroškov in posledično do manjšega dobička. Posledice na nivoju organizacije dojemamo 

kot posredne, saj se zgodijo zaradi stresa, ki ga doživljajo posamezni členi v organizaciji, torej 

posamezni zaposleni (Teržan 2002). Posledice stresa so lahko vidne tudi širše, ne le na nivoju 

organizacije, in sicer na nivoju države, saj nastanek različnih zdravstvenih težav, povezanih s 

stresom, vodi v večjo odsotnost z delovnega mesta in znižuje produktivnost državljanov ter 

posledično konkurenčnost države v primerjavi z drugimi (Bickford 2005). Ravno tako na 

državo padejo različni dodatni stroški, na primer zdravniška in bolnišnična oskrba, možna 

rehabilitacija ter tudi predčasne upokojitve zaposlenih. Tako je izjemnega pomena, da se 

organizirano in strukturirano na nivoju organizacij in tudi države lotimo prizadevanja za 

zmanjševanje stresa na delovnem mestu, s čimer zmanjšamo ali celo izničimo zgoraj naštete 

posledice (Teržan 2002). 

 

Odpravljanja stresa na delovnem mestu se v prvi vrsti loti vsak posameznik individualno, in 

sicer lahko prične z usmerjanjem svoje pozornosti na odkrite stresorje ter s primarnimi 

intervencijami zmanjša nivo doživetega stresa. Tako lahko posameznik vnaprej načrtuje svoje 

delo, da se izogne časovnemu pritisku, lahko se najprej loti težjih nalog, si zastavlja dosegljive 

cilje in poskuša nadzorovati svoje reakcije in odzive na doživete stresorje. Pomembni so tudi 

redni odmori, aktiven življenjski slog, prehrana, količina spanca in ostalo, kar vpliva na 

posameznikovo obnašanje in dojemanje na delovnem mestu (Landsbergis 2009). Največjega 

pomena pa je, da se ukrepov za odpravljanje stresa na delovnem mestu poslužuje organizacija. 

Ukrepi seveda variirajo med različnimi organizacijami in zvrstmi dela ter glede na različne 

pogoje, v prvi vrsti pa je pomembno, da organizacija svojim zaposlenim zagotovi primerno 

delovno okolje (primerno temperaturo, svetlobo, zmanjša hrup …), primerno zahtevnost nalog 

ter količino dela, ki ga mora posameznik opraviti v določenem časovnem obdobju, da 

organizacija izraža zanimanje za posameznikovo počutje in zadovoljstvo ter mu skupaj s 

preostalimi gestami izraža, da je pomemben člen organizacije in je njegov doprinos viden 

(Landsbergis 2009). Bistvenega pomena je tudi, da organizacija svojim zaposlenim nudi 

izobraževanje in delavnice s področja obvladovanja stresa na delovnem mestu, skrbi za 

primerne kompetence zaposlenih in omogoča razvoj njihove kariere, nudi možnost dostopa do 

preventivne medicine in tudi nudi primerno pomoč ob razvitem kroničnem stresu in njegovih 

simptomih (Landsbergis 2009). 

Če se osredotočimo na delo agenta v kontaktnem centru, ki predstavlja tudi delovno mesto 

udeležencev v naši raziskavi, lahko glede na opravljene raziskave trdimo, da so le-ti pogosto 

podvrženi mnogim stresorjem, na primer slabim razmeram na delovnem mestu, prenizkemu 

plačilu za svoje izkazano delo in omejenim možnostim za napredovanje, kot že omenjeno, pa 

predstavljajo agenti v kontaktnem centru velikokrat tudi prvi stik organizacije s strankami, kar 
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pomeni, da na svojem delovnem mestu doživljajo tudi različne verbalne napade s strani 

nezadovoljnih strank, kar lahko poveča stopnjo doživetega stresa ter posledično povzroči 

določene psihološke težave zaposlenih (Oh, Park in Boo 2017). Osnovni raziskovalni problem, 

ki ga bomo obravnavali v diplomski nalogi, je tako količina oziroma stopnja stresa, ki ga 

doživljajo agenti v kontaktnih centrih za pomoč uporabnikom v različnih kontaktnih centrih po 

Sloveniji, predstavili pa bomo tudi njihove načine spoprijemanja s stresom na delovnem mestu. 

 

1.1 Opredelitev ciljev naloge 

 

Namen naše zaključne projektne naloge je ugotoviti stopnjo stresa, ki jo doživljajo zaposleni 

na delovnem mestu agenta v kontaktnem centru za pomoč strankam v različnih poslovalnicah 

po Sloveniji, njihovo splošno zadovoljstvo na delovnem mestu ter kakšnih aktivnosti se 

organizacija, v kateri so zaposleni, poslužuje za preventivo in zmanjševanje stresa zaposlenih. 

 

Cilj raziskave je: 

- ugotoviti stopnjo stresa, ki jo doživljajo zaposleni na delovnem mestu agenta v kontaktnem 

centru različnih poslovalnic po Sloveniji; 

- ugotoviti splošno zadovoljstvo z delovnim mestom ter delom, ki ga opravljajo agenti 

kontaktnih centrov; 

- preveriti, ali jim organizacija, v kateri so zaposleni, nudi kakšne načine za zmanjševanje 

stresa; 

- glede na pridobljene rezultate podati predloge za zmanjšanje stresa na delovnem mestu 

agenta v kontaktnem centru različnih poslovalnic po Sloveniji. 

1.2 Opredelitev metod dela 

 

V teoretičnem uvodu zaključne projektne naloge smo najprej s preučevanjem in povzemanjem 

prosto dostopnih sekundarnih virov oziroma literature podali teoretična izhodišča za obravnavo 

stresa na delovnem mestu in za obravnavo stresa na delovnem mestu agenta v kontaktnem 

centru za pomoč uporabnikom ter zastavili namen in cilje projektne naloge. 

 

V drugem delu svoje zaključne projektne naloge pa smo opravili analizo in interpretacijo 

opravljene raziskave ter podali predloge za izboljšavo. Rezultate smo pridobivali s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki je nudil različne možnosti odgovorov ter ocenjevalno lestvico. 

Stopnjo stresa smo merili z vnaprej podanimi trditvami v petih sklopih, na katere so udeleženci 

lahko odgovorili z DA, NE ali VČASIH. S pomočjo legende (DA = 6 točk, VČASIH = 4 točke 

in NE = 2 točki) smo naredili seštevek vseh petih sklopov prvega dela ankete in uvrstili 

udeležence v določeno kategorijo, povezano s stopnjo doživljanja stresa (nizka, srednja ali 

visoka).V drugem delu ankete smo merili splošno zadovoljstvo na delovnem mestu in v 

osebnem življenju udeležencev, in sicer z ocenjevalno lestvico, v zadnjem, tretjem delu ankete 

pa nas je zanimalo, kakšnih aktivnosti se posamezne organizacije, v katerih so naši udeleženci 

zaposleni, poslužujejo za zmanjševanje doživljanja stresa zaposlenih na delovnem mestu. Za 
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merjenje smo uporabili vnaprej pripravljene trditve, na katere so udeleženci odgovarjali z DA 

ali NE. 

 

Anketa je bila izvedena preko spletnega portala 1ka, povezava do le-te pa je bila posredovana 

zaposlenim v kontaktnih centrih za pomoč uporabnikom različnih poslovalnic po Sloveniji, kar 

je predstavljajo naš nenaključen vzorec. Našo splošno populacijo je tako predstavljajo 167 

zaposlenih, na anketo se jih je odzvalo 90, po pričakovanem osipu pa smo prejeli 50 relevantno 

rešenih anket. Anketo smo posredovali moškim in ženskam različnih starosti, glavni pogoj je 

bil delo v kontaktnem centru. Ravno tako smo v raziskavo vključili tudi delavce preko 

študentskega servisa, saj le-ti predstavljajo velik del kolektiva v omenjenih centrih. Ankete so 

bile anonimne, udeleženci so bili tudi predhodno seznanjeni, da so bile rešene ankete 

uporabljene izključno za namen izvedbe zaključne projektne naloge. 

 

1.3 Predpostavke in omejitve 

 

Predpostavljamo, da bomo z raziskavo ugotovili splošno visoko stopnjo doživljanja stresa na 

delovnem mestu agenta v kontaktnem centru za podporo strankam, saj gre, kot že omenjeno, 

za enega izmed prvih neposrednih stikov strank s ponudnikom, kar prinaša tudi pogosto 

izražene kritike na poslovanje ustanove, izzive in vprašanja, za katere delavci na omenjenem 

mestu v večini primerov niso primerno usposobljeni. 

 

Kot omejitev pri izbrani raziskavi vidimo predvsem možen osip prejetih anketnih vprašalnikov, 

nepripravljenost na sodelovanje s strani izbranega vzorca zaradi različnih razlogov ter 

nepopolno izpolnjene vprašalnike, ki ne pridejo v poštev za nadaljnjo obravnavo in kar lahko 

tudi privede do manjšega števila primernih anket za analizo ter interpretacijo. Kot omejitev 

lahko navedemo tudi, da smo si temo stresa na delovnem mestu zastavili zelo na splošno in da 

bi lahko bila raziskava veliko bolj poglobljena ter usmerjena v specifična področja obravnavane 

teme, saj je le-ta, kot omenjeno, izredno bogata. V svoji nalogi pa smo se omejili le na stres, 

doživet na delovnem mestu agenta v kontaktnem centru za pomoč uporabnikom.  
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2 STRES 

 

Tušak (2012, 1) pravi sledeče: “Stres je kot najbolj zahrbtna bolezen, ki se širi kot ogenj in 

prizadene veliko ljudi. Stres se pojavi, ko se poruši ravnotežje med posameznikom in okolico. 

Človek pozna svoje sposobnosti, vendar od njega pričakuje(jo) več. Glavni vzrok nastanka 

stresa je napačna interpretacija okolja, kar privede do neprave aktivacije in negativnih misli.” 

 

2.1 Opredelitev stresa 

 

Stres se v našem vsakdanu pojavlja konstantno, kar ga naredi za enega izmed najpomembnejših 

vidikov našega življenja. Za svoje delovanje namreč potrebujemo nenehne izzive, ki nam 

omogočajo, da smo ambiciozni, stremimo k napredku ter doseganju svojih zastavljenih ciljev, 

pri katerih je vedno prisotna določena stopnja stresa. In ravno zato je pomembno, da vemo, s 

čim se vsakodnevno srečujemo, torej da poznamo stres, njegovo opredelitev, omejitve in tudi 

možnosti, ki nam jih ponuja. Stres je posledica evolucije, saj v našem telesu povzroči določene 

spremembe, ki dosežejo, da se telo pripravi na boj ali pa na beg. V preteklosti se je človek tako 

zaradi stresa lahko uspešno boril proti nevarnosti, ki ga je obkrožala (Teržan 2002). Dandanes 

so razlogi, ki nam povzročajo stres, seveda v večini primerov drugačni kot v kameni dobi. 

Vsakodnevnih manjših stresnih dogodkov v večini primerov niti ne zaznamo ali pa jih 

dojamemo kot nekaj, kar naredi naše življenje bolj zanimivo. Ko pa se taki, tudi manjši, stresni 

dogodki redno ponavljajo ali je doživeta stopnja stresa višja, pa se lahko to na našem telesu 

pokaže tudi kot slabše zdravstveno stanje oziroma stanje telesa. A tudi stres v hudi obliki ni le 

negativen pojav, saj gre za zelo pomemben odziv telesa, ki nas brani pred nevarnostmi, ki nas 

obkrožajo (Arsenšek 2015). Na primer, ko se telo znajde v stanju stresa, ki ga povzroči mraz, 

se odzove z drgetanjem, s čimer se izguba telesne temperature zmanjša. S tem lahko razložimo, 

da se v telesu, ko je le-to pod stresom, vključijo določeni obrambni mehanizmi, ki stres 

prikažejo kot nenehno pripravljenost telesa na zunanje nevarnosti (Lubban–Plozza 1994). Ko 

pa je stopnja stresa, ki ga oseba doživlja, previsoka, se človeško telo odzove in spremeni tako, 

da lahko omogoči preživetje. Take odzive človeškega telesa lahko potem zaznamo kot 

omenjene zdravstvene težave. Če pa k temu prištejemo še nezdrav način življenja, ki se ga zelo 

obremenjeni ljudje velikokrat poslužujejo, vse skupaj še poslabša simptome stresa in vodi v 

kroničen stres, ki ima lahko uničujoče posledice na fizično in psihično stanje človeka. Ob tem 

lahko poudarimo, da se dandanašnji stres v veliki meri razlikuje od prej omenjenega 

evolucijskega, saj je stres današnjih dni predvsem mentalni in psihosocialni ter ne več le telesni, 

kot je bil v naši zgodovini (Starc 2008). Kot vidimo, nam psihične in fizične težave povzroča 

predvsem dolgotrajna izpostavljenost stresnim situacijam, kadar ne poskrbimo za ustrezno 

regeneracijo svojega telesa in odpravljanje negativnih posledic dolgotrajne izpostavljenosti 

stresa. Torej moramo imeti znanje o tem, kako se s stresom primerno spopademo in se, v kolikor 

je potrebno, tudi umaknemo pred stresnimi situacijami, ki nam povzročajo psihosomatske 

tegobe (Arzenšek 2015). Stres in njegove posledice vsak posameznik doživlja popolnoma 

drugače – kako jih doživlja, pa je odvisno od njegove osebnosti, njegovih že doseženih izkušenj 

ter okoliščin doživetega stresa (Arsenšek 2015). Skupaj z vplivom njegovih odnosov, ki jih 
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vzpostavi s svojimi bližnjimi, lahko tako določena stresna situacija predstavlja stresor, za 

nekoga drugega pa le dobro motivacijo v življenju. Razmerje med tem, kaj zahtevamo sami od 

sebe ali kaj od nas zahteva okolje, ter našo sposobnostjo reševanja stresnih situacij pa je 

odločilno pri tem, ali doživljamo negativen ali pozitiven stres (Drnovšek idr. 2007). 

 

2.2 Vrste stresa 

 

Kot že nakazano v prejšnjem poglavju, poznamo več vrst stresa. Na splošno naša družba v 

večini primerov z besedo stres napačno opisuje negativne dejavnike, ki na nas vplivajo stresno. 

Stres pa ima tudi pozitivne posledice, saj ni nujno nekaj slabega. Prvi tako imenovani alarmi, 

ki se sprožijo v človeškem telesu ob zaznavi stresorja, nas namreč spodbujajo in motivirajo, da 

smo lahko boljši in uspešnejši ter da dosegamo svoje zastavljene cilje (Starc 2008).  

 

Po učinku, ki ga ima stres na človeško telo, lahko tako razlikujemo med pozitivnim in 

negativnim stresom (Arsenšek 2015).  

 

2.2.1 Pozitivni stres 

 

Vsak izmed njiju (pozitivni in negativni stres) na človeško telo deluje povsem drugače. Tako 

na primer pozitivni stres ne deluje negativno na naše zdravje in ima le kratkotrajen učinek. 

Imenujemo ga celo prijazni oziroma konstruktivni stres, saj zaradi njega dobimo občutek 

samozavesti, ki povzroči, da smo lahko učinkovitejši in da lažje rešujemo zastavljene naloge 

ter cilje. Pozitivni stres tako v bistvu omogoči, da smo v stanju pripravljenosti, ki, kot že 

omenjeno, pozitivno vpliva na našo produktivnost. Ko nas tako prevevajo vznemirjenost, 

prijaznost, družabnost, samozavest, jasno mišljenje, ustvarjalnost in drugi podobni občutki, jih 

lahko uvrščamo med znake pozitivnega stresa (Powell 1999, po Jerman, 2005, 473).  

 

2.2.2 Negativni stres 

 

Na drugi strani pa imamo stres z negativnimi učinki, ki ga imenujemo tudi škodljivi oziroma 

destruktivni stres, saj nam onemogoči dobro izvajanje nalog in izzivov. Negativni stres se 

največkrat pojavi ob nalogah, ki jih ne moremo izvesti ali so zahtevnejše, ko nimamo dovolj 

časa za izvedbo nalog ter ko smo preobremenjeni. Negativni stres se pokaže v večji meri, ko je 

izziv, ki ga imamo pred seboj, nemogoč, kar povzroči večji učinek stresne situacije (Jerman 

2005). Pri tem pa je zanimivo, da lahko glede na opravljene raziskave trdimo, da imajo 

večkratne manjše, a stalno ponavljajoče se stresne situacije na človeka več negativnega vpliva 

kot ena velika stresna situacija z zelo visoko stopnjo doživetega stresa (Powell 1999, po Jerman, 

2005, 473). 
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2.3 Simptomi stresa 

 

Pri vsakemu posamezniku se stres izkazuje z drugačnimi simptomi, ki jih občutimo predvsem 

pri dolgotrajni podvrženosti negativnemu stresu. Pri nekaterih lahko prevladujejo telesni 

simptomi, pri drugih spet duševne stiske, nekateri pa doživljajo predvsem vedenjske simptome 

(Battison 2004). 

 

Kot omenjeno, poznamo čustvene, telesne in vedenjske simptome stresa, med najpomembnejše 

simptome na sploh pa štejemo na primer obupanost, psihično odsotnost, depresijo, tesnobo, 

agresivnost, jezo, pomanjkanje zanimanja za svoje zdravje, spolnost in zunanjost ter puščanje 

stvari, ki se jih lotimo, nedokončane (Lamovec 1998). 

 

2.3.1 Čustveni simptomi stresa 

 

Čustveni oziroma psihološki znaki visoke stopnje stresa se ob rednem doživljanju v prvi vrsti 

kažejo predvsem z doživljanjem anksioznih in tesnobnih občutij, kar se lahko hitro prevesi v 

depresivno bolezensko stanje. Pojavljajo se tudi razdražljivost in nihanja v razpoloženju ter 

posledično možni izbruhi jeze, ki jih ponavadi usmerimo na naše bližnje, ki velikokrat niso niti 

vir našega stresa (Arzenšek 2015). Zaradi previsoke stopnje stresa, ki nas v bistvu hromi, se 

lahko pojavljajo tudi občutki manjvrednosti in krivde, ker nismo dosegli (pre)visoko 

zastavljenih ciljev, ter prizadetost in negativne misli. Z že omenjeno anksioznostjo in tesnobo 

se kaže tudi občutek strahu ter sumničavosti, zaradi preobremenjenosti pa se lahko pričnejo 

pojavljati tudi težave s koncentracijo in spominom ter ob nedoseženih ciljih tudi brezvoljnost 

(Stepišnik Perdih 2015). 

 

2.3.2 Vedenjski simptomi stresa 

 

Visoka stopnja predvsem negativnega stresa se izraža tudi v vedenju, in sicer se zelo pogosto 

ob tem pojavljajo motnje spanja, nepotrpežljivost ter kritiziranje drugih. V nadaljevanju se, 

ponovno zaradi neuspešnega doseganja svojih ciljev, pojavi pomanjkanje interesa za delo ali 

druga skrajnost – hud deloholizem. Osebe, ki so pod stresom, se še toliko bolj ženejo za ciljem, 

ki so si ga zastavile, sploh če so osebe zelo ambiciozne in ciljno naravnane. Kot simptomi 

visoke stopnje stresa se lahko pojavljajo tudi izbruhi joka zaradi obupanosti ter zmanjšana 

spolna sla (Stepišnik Perdih 2015). 
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2.3.3 Telesni simptomi stresa 

 

Visoka stopnja predvsem negativnega in dolgotrajnega stresa se v veliki meri kaže tudi na 

našem telesu, in sicer najprej v slabši odpornosti našega telesa. Le-ta je v nadaljevanju 

velikokrat vzrok za nadaljnje težave, ki nas pestijo, na primer bolečine v želodcu, prebavne 

težave, močni glavoboli, bolečine v mišicah, težave s kožo (akne, luskavica) ter povečano 

potenje (Stepišnik Perdih 2015). Kot telesne simptome stresa lahko zaznamo tudi plitvo dihanje 

v stresnih situacijah in občutje anksioznosti ter tesnobe, različne alergije, ki se naknadno 

pojavijo, hormonsko neravnovesje, povečan holesterol, vrtoglavica ter težave s ščitnico. Zelo 

pogoste so tudi srčno-žilne bolezni ter povišana nevarnost srčnega zastoja. Naj opozorimo, da 

do slednjih simptomov pride predvsem pri zelo dolgotrajni izpostavljenosti visoki stopnji 

stresa. Seveda pa stres občutimo tudi skozi upad energije ter zmanjšano motivacijo za delo in 

izzive, ki nas čakajo (Stepišnik Perdih 2015). 

 

2.4 Viri in vzroki stresa 

 

Kot že omenjeno, smo vsakodnevno podvrženi tako pozitivnim kot tudi negativnim stresnim 

situacijam. Vse življenje, dejansko že od rojstva, se tako borimo z določenim stresom, naj bo 

to vstop v šolo ali vrtec, menjava prebivališča, študij ali pa iskanje zaposlitve. Glede na našteto 

lahko vidimo, kolikor stresorjev nas dejansko vsakodnevno obdaja in pomembno je, da znamo 

te stresorje prepoznati in vedeti, kako se z njimi spoprijeti (Spielberger 1985). Definicija 

stresorja je lahko zelo široka, saj v bistvu pojem predstavlja vse, kar posameznik čuti kot neko 

zahtevo ali obremenitev, delimo pa jih lahko na zunanje in notranje stresorje (Miholič 2011).  

 

Med zunanje stresorje uvrščamo vse, kar nas obdaja, tako lahko med njih uvrščamo bivanje v 

neprijetni soseski, hrup, ki nas vsakodnevno obdaja, dolgo vožnjo do službe, urejenost svojega 

delovnega okolja in mesta ter tudi različne kemične snovi, kot so alkohol, droge in nikotin. Če 

pa se osredotočimo na stresorje, ki nas obdajajo na delovnem mestu, med njih uvrščamo 

neprijetne odnose s svojimi sodelavci ali nadrejenimi, neugodno izmensko delo, premalo časa 

za odmor in podobno (Battison 2004). Notranji stresorji pa so lahko vse, kar uvrščamo med 

osebnostne težave, na primer odnosi z našimi najbližjimi (partnerji, otroki, starši), osebne 

finančne težave ter slabše zdravstveno stanje (Battison 2004). 

 

2.4.1 Posameznik in njegove lastnosti 

 

Kako stresna je za nekoga neka situacija, je najbolj odvisno od vsakega posameznika, ki glede 

na svojo osebnost in kognitivne procese poda svoj odziv na stresno situacijo. Na kakšen način 

se bomo odzvali na stres, je torej odvisno tudi od našega značaja, individualnih razlik, ki 

obstajajo med posamezniki, ter od nagnjenosti k doživljanju dogodkov bolj stresno, kot 

dejansko so. Tako bo na primer oseba, ki se zna prilagajati spremembam in je na sploh 

prilagodljiva, lažje prenašala stresne situacije kot nekdo, ki se prepusti toku življenja, je 

omahljiv in previden (Spielberger 1985). Po trditvah strokovnjakov bi lahko ljudi razdelili na 
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kar sedem različnih tipov oseb, ki se med seboj v doživljanju stresa razlikujejo. A tudi omenjena 

delitev na sedem tipov je zelo široka, saj prav vsak posameznik drugače doživlja stres, v 

splošnem pa lahko glede na literaturo ločimo “stresno čvrste” ljudi, ki stres doživljajo brez 

večjih posledic, ter na osebe, ki so za stres zelo dovzetne in nanj občutljive (Tyrer 2003).  

 

Kot lahko vidimo, poznamo več teorij o tem, zakaj in v kolikšni meri je nek posameznik 

dovzeten v primeru stresne situacije. Škrinjar (1993) tako na primer navaja, da lahko dovzetnost 

za stres oziroma ranljivost neke osebe izhaja iz različnih izkušenj iz otroštva in družinske 

dinamike, genetike ter je odvisna od stopnje razvitosti interpersonalnih sposobnosti. 

 

2.4.2 Stresorji v socialnem okolju 

 

Ljudje smo družabna bitja in za svoj obstoj potrebujemo družbo drugih človeških bitij, ki nam 

lahko nudijo ljubezen, oporo, varovanje ter pomoč pri zadovoljevanju bioloških potreb. Te 

osebe imenujemo tudi naši bližnji, s katerimi smo v večini primerov vsakodnevno v kontaktu, 

z njimi smo vzpostavili medsebojno zaupanje in se ob njih počutimo varne ter sproščene. V 

svetu, v katerem živimo, pa nas okolje vsakodnevno tudi prisili k srečevanju novih ljudi, ki jih 

ne poznamo, neznancev. Tovrstna srečanja znajo biti za posameznike zelo stresna, sploh če so 

osebe bolj introvertirane kot ekstravertirane (Skalar 1993). 

 

V nadaljevanju lahko omenimo, da precejšnje število stresnih situacij doživljamo tudi 

vsakodnevno v svojem delovnem okolju, ker se srečujemo s svojimi sodelavci, nadrejenimi in 

poslovnimi partnerji. Zahteven sestanek, obrekovanje, mobing in že samo preprost pogovor 

lahko za posameznika pomenijo visoko stopnjo stresa. Le-ta se pojavi dodatno, kadar z nekom, 

ki nam je blizu, tudi če je to sodelavec, na katerega smo se navezali, doživlja težke čase in z 

njim sočustvujemo. Kot že omenjeno, zaposlenim stres predstavlja tudi odnos z njihovimi 

nadrejenimi. Tudi če je le-ta v osnovi dober, nam lahko prevelika pričakovanja, pretežke naloge 

in nerazumevanje naših potreb predstavljajo vsakodnevno spopadanje s stresom (Skalar 1993). 

 

2.4.3 Stresorji v delovnem okolju 

 

Naše delovno mesto je kraj, na katerem v veliki večini preživimo vsaj tretjino dneva. Kot nam 

lahko ponudi veliko možnosti za osebno rast in nadgradnjo, pa nam lahko nudi tudi veliko 

količino vsakodnevnega stresa. S tem, ko zaposleni na delovnem mestu doživljajo stres in 

njegove simptome, pa to zelo vpliva tudi na celotno organizacijo. Stopnja stresa v organizaciji 

je najvidnejša v pogosti odsotnosti zaposlenih z dela, torej tudi v večjem številu bolniških 

odsotnostih, v slabih odnosih v delovnem okolju, pogostejših menjavah zaposlenih ter večjem 

številu konfliktov, s katerimi lahko organizacija tudi izgublja na svoji veljavi ter ugledu 

(Černigoj-Sadar 2002). 
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Med vzroke stresa na delovnem mestu lahko tako uvrščamo predvsem vrsto zaposlitve, saj 

različna delovna mesta ne ponujajo enake stopnje stresa. Vsako delovno mesto ima tako svoje 

stresne dejavnike, nekateri delavci, predvsem tisti, ki se rokujejo z visokimi finančnimi 

vsotami, vsakodnevno doživljajo velik strah pred izgubo, ki jo lahko povzročijo, drugi 

(predvsem v prodajnem sektorju) dnevno doživljajo stres zaradi visoko zastavljenih ciljev, 

rokov ter proračunov, spet tretji morajo biti neprestano en korak pred spremembami, da lahko 

predvidijo možne nevarnosti za poslovanje organizacije (Černigoj-Sadar 2002). Med 

najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na nivo doživetega stresa med zaposlenimi, pa 

uvrščamo na primer sprejemanje odločitev in izdajanje ukazov, stalen nadzor kvalitete 

materiala ali storitve, neprestano in intenzivno izmenjavo informacij, zahtevne delovne razmere 

(psihične in fizične), opravljanje slabo definiranih nalog ter delo s strankami oziroma ljudmi 

(Treven 2005). 

 

Naslednji stresor, ki ima velik vpliv na stopnjo stresa, ki jo doživljamo v sklopu svojega 

delovnega mesta, je tudi v današnjem svetu zelo slaba razmejitev med delom ter prostim časom. 

Dandanes je nekaj popolnoma normalnega, da sta zaposlena oba starša v družini, kar zmanjšuje 

količino prostega časa, ki ga družina preživi skupaj. S tem se poruši ravnovesje med delovnim 

in domačim okoljem, kar zaposlenega prisili k nenehnemu ponovnemu iskanju ravnovesja. 

Ravno to iskanje pa v večini primerov povzroči visoko stopnjo dolgotrajnega stresa, ki s seboj 

prinese veliko posledic (Treven 2005). 

 

Hude posledice doživetega stresa na delovnem mestu lahko prinesejo tudi slabo definirane 

delovne naloge, ki jih prejmemo s strani nadrejenega oziroma organizacije. Na delovnem mestu 

smo tako izpostavljeni nenehnemu pritisku k izpolnjevanju svojih nalog in zahtev organizacije, 

če pa ne poznamo točne definicije nalog in zahtev, le-to prinese visoko stopnjo stresa. Če ne 

vemo, kako zadostiti zahtevam organizacije in kaj točno je naše delo, le-tega ne moremo v miru, 

preudarno in kvalitetno opravljati (Možina 1998). 

 

Eden izmed najpogostejših virov stresa na delovnem mestu je prevelika obremenjenost 

zaposlenega. Le-to lahko delimo na dve dokaj podobni, a hkrati nasprotujoči si obremenjenosti, 

in sicer poznamo kvantitativno obremenjenost, do katere pride, ko je zaposleni preobremenjen 

s količino dela, ki ga mora opraviti, in dejansko ni sposoben v dodeljenem času opraviti 

zastavljenih nalog. Do kvalitativne preobremenjenosti pa pride, ko je delavec mnenja, da ni 

sposoben opraviti zastavljenih nalog in za le-te nima primernih spretnosti (Treven 2005). 

Ponovno naj omenimo, da obdobje, v katerem živimo, od delavcev zahteva vedno večje število 

izpolnjenih nalog, saj se organizacije poslužujejo vodila, da lahko manj ljudi opravi več dela. 

Zaposleni tako prevzemajo vedno več nalog, delovna mesta se združujejo in tako višajo stopnjo 

intenzivnosti dela, kar vodi v dolgotrajno doživljanje stresa na delovnem mestu (Maslach in 

Leiter 2002).  
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3 STRES NA DELOVNEM MESTU 

 

O stresu oziroma stresorjih na delovnem mestu smo že pisali v prejšnjih poglavij, v tem, 

ločenem pa se bomo doživljanju stresa na delovnem mestu še podrobneje posvetili. Stres, ki ga 

zaposleni doživljajo na delovnem mestu, je namreč v Evropski uniji zelo visoko na lestvici 

najpogostejših težav, ki so povezane s službo. Odrasli zaposleni namreč v veliki večini 

primerov zdravnika obiščejo ravno zaradi posledic, ki jih na njih psihično in fizično pusti 

dolgotrajno doživljanje stresa (Seňova in Antošová 2014). Stres, ki ga doživljamo na delovnem 

mestu, tako pusti posledice na našem telesu, psihi, v odnosih na delovnem mestu ter odnosih v 

osebnem življenju. Zelo pogosto se namreč pojavi konflikt med različnimi vlogami, ki jih kot 

zaposleni, oče, mati, partner opravljamo. Pogosto so te vloge nezdružljive in nam lahko 

povzročajo hude notranje boje z odločitvami o tem, kateri izmed svojih vlog damo prednost. 

Omenjeni konflikti so v določeni meri tudi dobri, saj lahko odpravijo stagnacijo posameznikov, 

saj ni dobro, da ima oseba naloženega preveč dela, ravno tako pa ni dobro, da ima oseba dela 

premalo (Seňova in Antošová 2014). Vzrok doživljanja stresa na delovnem mestu je lahko tudi 

nesposobnost, ki pa ni vedno povezana z neuspešnostjo, temveč s tem, da ima človek določene 

sposobnosti, ki jih je mogoče nadgraditi, kar doseže s tem, da čimbolj pridno dela. Ta pridnost 

lahko človeka vodi v preobremenitev, vznemirjenje ter psihične in fizične napore, ki so 

preveliki za njegove sposobnosti (Looker in Gregson 1993). Če povzamemo, lahko med glavne 

povzročitelje stresa na delovnem mestu štejemo na primer nejasnost naloge, ki nam je bila 

dodeljena, prevelike ali premajhne zahteve (ki nas lahko posledično dolgočasijo), tekmovalnost 

med sodelavci, odnose s sodelavci in nadrejenimi/podrejenimi, pomanjkanje časa ter odmorov, 

stalne spremembe na delovnem mestu in pri zadolžitvah, delovne pogoje, ki niso ustrezni za 

kvalitetno opravljanje dela, ter preveliko odgovornost, ki nam je naložena s strani nadrejenih 

(Looker in Gregson 1993). Problem pa nastane, ker ne moremo odstraniti ali spremeniti vseh 

stresorjev, ki nas obkrožajo na delovnem mestu, zato se moramo znati temu primerno 

prilagoditi in spremeniti svoje navade in odnos. Vsako delovno mesto je na svoj način stresno, 

če zaposleni ni kos zadolžitvam in drugim stresorjem. Če pa se na stres, ki ga doživljamo na 

delovnem mestu, ustrezno pripravimo in skrbimo, da zaradi njega doživljamo čim manjše 

število simptomov oziroma posledic, lahko njegov vpliv signifikantno zmanjšamo (Lindemann 

1977).  

 

3.1 Mobing na delovnem mestu 

 

Mobing oziroma nasilje na delovnem mestu je bilo v preteklosti obravnavano kot nekaj 

normalnega, a je res, da je bil to čas rasne in spolne neenakosti. V svetu, v katerem živimo 

danes, pa je mobing pojav, ki je zelo nezaželen v delovnem okolju, njegova prisotnost pa lahko 

ima hude posledice za izvajalca. Pod mobing oziroma izvajanje nasilja na delovnem mestu 

lahko štejemo vse, kar se veže na pojem agresivnosti, ki je reakcija oseb na težave in izzive, ki 

nas ustavijo na poti k zastavljenemu cilju (Arnšek 2015). 
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Mobing ali s tujko tudi “bullying” glede na definicijo v bistvu pomeni vsako vrsto ustrahovanja, 

naj bo le-to izvedeno v domačem okolju, javnem prostoru ali pa na delovnem mestu. Pod 

ustrahovanje tako lahko štejemo psihično in fizično nasilje, moramo pa ob tem biti pozorni, da 

vsak konflikt, ki ga doživimo s sodelavci, še ne pomeni, da je nad nami izveden mobing oziroma 

da je druga oseba do nas nasilna. Če pa se omenjeno nasilje pojavlja več kot enkrat na teden v 

daljšem časovnem obdobju (več kot 6 mesecev), gre za izvajanje oziroma doživljanje mobinga 

(Bilban 2007). V veliki večini primerov mobinga na delovnem mestu gre za izvajanje nasilja 

nadrejenega nad podrejenimi ali pa tudi kdaj med enakopravnimi sodelavci. Omenili smo, da 

gre pri mobingu za doživljanje psihičnega ali fizičnega nasilja. V prvem primeru gre za dejanja, 

ki so večkrat ponovljena in so specifično usmerjena na skupino zaposlenih ali pa le na 

posameznika, ki zavrača omenjeno obnašanje in ga ne dojema kot prijetnega. Le-to je namreč 

za prejemnika mobinga lahko zelo neprijetno, žaljivo in nesramno, sam mobing pa tudi v veliki 

meri negativno vpliva na opravljeno delo posameznika in posledično tudi na splošno negativno 

vzdušje v pisarni ali na oddelku (Bilban 2007).  

 

Omenili smo že, da se mobing najpogosteje pojavlja kot nasilje, fizično ali psihično, 

nadrejenega nad podrejenimi ali v odnosih med enakovrednimi sodelavci. Poznamo pa več 

različnih vrst mobinga, in sicer lahko poteka od zgoraj navzdol, kjer gre za že omenjeno 

izvajanje nasilja nadrejenega nad posameznim podrejenim ali skupino le-teh, ali od spodaj 

navzgor, kjer podrejeni izvajajo nasilje nad nadrejenim/nadrejenimi. Ob tem se pojavlja tudi 

strateški mobing, ki je izveden s strani enakovrednih sodelavcev z namenom odstranitve ali 

spremembe vodstva. Poznamo tudi mobing med sodelavci, torej med enakovrednimi, kar 

imenujemo horizontalni mobing, lahko pa govorimo tudi o izvajanju mobinga preko 

elektronske pošte ali spleta, kar imenujemo e-mobing (Karabay, Akyūz in Elçi 2016). 

 

Med vzroke za nastanek mobinga lahko štejemo najprej tekmovalnost, v nadaljevanju pa slabo 

komunikacijo, pomanjkanje prostih delovnih mest ali sprostitev kvalitetnega delovnega mesta, 

slabo načrtovanje dela s strani nadrejenih, pomanjkanje spoštovanja in v nekaterih primerih 

tudi sociopatske oziroma psihopatske lastnosti osebe, ki mobing izvaja, ter zakoreninjene 

travme, ki pri izvajalcu mobinga povzročajo občutek strahu in nelagodja ter se navzven kažejo 

z izvajanjem nasilja, kar mu podaja občutek moči ter olajšanja ob začasni sprostitvi jeze 

(Karabay, Akyūz in Elçi 2016). 

 

3.2 Posledice stresa na delovnem mestu 

 

Stres je škodljiv v večini primerov, v kolikšni meri je škodljiv, pa je odvisno od trajanja, stopnje 

ter situacije, v kateri se stres pojavi. Stres na delovnem mestu je velik problem večine evropskih 

in tudi svetovnih držav, saj stres, ki ga zaposleni doživljajo, zmanjšuje njihovo produktivnost, 

motivacijo ter vpliva na njihovo zdravstveno stanje (Levi 2000). Posledice stresa, doživetega 

med zaposlenimi, se vedno pokažejo tudi na državnem področju – če namreč zaposleni 

doživljajo visoko stopnjo stresa, doživljajo tudi njegove simptome in posledice, kar pomeni, da 
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se poveča obisk zdravniških ustanov, povečajo se stroški zdravljenja in financiranja bolniških 

odsotnosti (Hoel, Sparks in Cooper 2001). Če omenjamo bolniške odsotnosti, s tem mislimo na 

odsotnost zaposlenega, ki zaradi zdravstvenega stanja ni zmožen opravljati svojega dela in ni 

zmožen biti prisoten na delovnem mestu, stres pa je eden izmed najpogostejših razlogov za 

omenjene odsotnosti, saj je vzrok kar četrtine vseh odsotnosti z dela (Hoel, Sparks in Cooper 

2001). Če nadaljujemo, bolniške odsotnosti seveda povzročijo tudi visoke stroške zdravljenja 

zaposlenih, ki jih lahko krije posameznik samoplačniško, v večini primerov pa stroške 

zdravljenja krije zavarovalnica. Hitro lahko opazimo, da posledice stresa puščajo velike 

finančne izgube na področju države ter seveda tudi na področju organizacije. Na področju 

slednje pa pri zaposlenih, ki so podvrženi visoki stopnji stresa, opazimo tudi pomanjkanje 

zanimanja za delo, pomanjkanje motivacije za nadgradnjo svojega dela, pogosta nadomeščanja 

ter tudi izgubo ugleda organizacije (Hoel, Sparks in Cooper 2001).  
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4 OBVLADOVANJE STRESA 

 

Kot je bilo že omenjeno v prejšnjih poglavjih, je ena izmed najpomembnejših stvari, da se  

zavedamo, da stres doživljamo vsak dan, v kolikšni meri ga doživljamo, da se zavedamo 

njegove približne stopnje ter kakšen vpliv ima stres na nas, naše počutje in dojemanje sveta 

okoli nas. 

 

4.1 Preventiva 

 

Izjemnega pomena je, da poskrbimo tudi za preventivo, pri čemer naj nam bo glavno vodilo 

predvsem to, da se zavedamo, kakšne zahteve si nalagamo in kje je naša meja pri izvrševanju 

le-teh. Pomembno je, da si zadamo zahteve, ki se nam zdijo rešljive, niso prezahtevne, jih je 

možno po potrebi zmanjšati in prilagoditi ter so realne. Ravno tako si moramo znati poiskati 

pomoč pri izvrševanju zastavljenih zahtev ter se znati dobro organizirati (Looker in Gregson 

1993). V kolikor naše zahteve začasno presežejo naše zmogljivosti, je pomembno, da se jim 

organizirano posvetimo in se znamo hkrati ločiti od svojega zastavljenega delovnega procesa 

ter si vzeti čas zase, za svoje bližnje ter za stvari, ki nam prinesejo sprostitev. S primerno zdravo 

prehrano, redno telesno aktivnostjo ter primerno telesno težo, z dovolj spanja in počitka lahko 

ogromno prispevamo k manjši stopnji doživetega stresa, zato je pomembno, da dobro skrbimo 

za svoj zdrav življenjski slog. Skupaj s pozitivnim mišljenjem, potrpežljivostjo, izvajanjem 

primernih vaj za sproščanje ter primerno razporeditvijo nalog pa lahko drastično pripomoremo 

k manj stresnemu življenju (Looker in Gregson 1993). 

 

 4.2 Neustrezno ravnanje pri doživljanju stresa 

 

Ko doživljamo stresno situacijo, pa naj gre za kratkotrajno ali pa dolgotrajno stresno obdobje, 

je najpomembnejše, da na stres ne reagiramo negativno, anksiozno ter da ne pride do pasivnega 

prenašanja stresa (Horvat 2001). Posameznika stresna situacija vznemiri, kar v telesu povzroči 

nemir ter občutke tesnobe in anksioznosti, kar napeljuje posameznika k čimprejšnji razrešitvi 

problema, ki je v tem primeru stresna situacija. V takih primerih se največkrat zgodi, da 

posameznik ravna impulzivno, nepremišljeno ter s tem pride do občutka, da je odpovedal pri 

izvrševanju zastavljene naloge (Horvat 2001). Ko pride do odpovedi ali pa že pred tem 

občutkom, se lahko posameznik tudi odloči, da se bo s problemom oziroma stresom sprijaznil, 

se stresni situaciji izogiba, v kolikor je le mogoče, torej svoje probleme ignorira, medtem ko se 

le-ti kopičijo in mu dajejo navidezen ali realen občutek, da je zadeva nerešljiva. S tem si 

posameznik nakoplje občutek popolne nemoči, kar je eden izmed najagresivnejših stresorjev, 

ki negativno vplivajo na posameznika, saj mu dajejo občutek ujetosti v začaranem krogu 

(Horvat 2001). 
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4.3 Tehnike obvladovanja stresa 

 

Kot smo nakazali že v prejšnjih poglavjih, je v stresnih situacijah najpomembnejše, da 

ostanemo mirni, trezne glave ter da se premišljeno odločamo. Seveda je najprimernejša reakcija 

na stresno situacijo odvisna od vsakega posameznika, saj vsak uporablja svojo tehniko, ki je 

zanj najučinkovitejša. Splošno gledano pa je pomembno predvsem, da se posameznik zavestno 

trudi, da negativno mišljenje zamenja s pozitivnim, kar najlažje doseže s konstruktivnim 

samogovorom ter večkratnim razmislekom o celotni situaciji (Hafner 1993). Pomembno je tudi, 

da se posameznik nauči, kdaj si mora vzeti čas zase in za svoje lastne potrebe, tudi če se to kdaj 

zdi sebično dejanje. Z jemanjem prostega časa lahko namreč oseba sprosti misli, ki se potem 

lažje lotijo reševanja problemov, ki posamezniku povzročajo občutke stresa (Seňova in 

Antošová 2014). V nekaterih, predvsem zahtevnejših poklicih pa so strokovnjaki tudi prišli do 

odkritij, da lahko osebe postanejo celo imune na določeno stopnjo stresa, ker so ga doživljale 

vsakodnevno. Tako so na primer zdravniki odpornejši na vsakodnevne manjše stresne situacije 

kot nekdo, ki v osnovi ne opravlja zelo stresnega poklica. V kolikor zdravniki ne bi bili navajeni 

izključiti in selekcionirati stresnih situacij, namreč ne bi bili sposobni funkcionirati na svojem 

delovnem mestu, kjer jih na dnevni ravni obkroža visoka stopnja stresa (Hafner 1993). 

Pomembno je tudi, da znamo selekcionirati in prepoznati, katere situacije so za nas neizogibno 

stresne, in da se na njih primerno pripravimo. S tem se izognemo močnejšim občutkom 

anksioznosti ter nemoči, ki nas pogosto prevzame, ko se zavemo, da nimamo rešitve za 

zmanjšanje stopnje trenutnega stresa. Hkrati je tudi pomembno, da si znamo dobro organizirati 

svoj čas, delo ter da znamo obdržati določeno ravnovesje med prostim in delovnim časom 

(Hafner 1993). 

 

Vsakodnevni stres lahko obvladujemo tudi z različnimi tehnikami sproščanja, kot so na primer 

meditacija, joga, različne telesne aktivnosti, avtogeni trening, ukvarjanje s svojimi hobiji, 

druženje s svojimi bližnjimi ter medsebojno izmenjevanje vsakodnevnih doživetij (Hafner 

1993). Ravno tako je za osebe, ki na delovnem mestu ali tudi v osebnem življenju dolgotrajno 

doživljajo visoko stopnjo stresa, priporočljivo, da se poslužijo različnih vrst psihoterapije ali 

svetovanja, rednih zdravniških pregledov ter se aktivno vključijo v programe za obvladovanje 

stresa (Hafner 1993). 
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5 KONTAKTNI CENTER ZA POMOČ UPORABNIKOM 

 

Velika večina podjetij, sploh tistih, ki imajo kakršenkoli opravek s strankami oziroma 

uporabniki, mora biti z le-temi tudi v vsakodnevnem kontaktu. Uporabniki so namreč tisti, ki 

podjetjem oziroma organizacijam predstavljajo vir zaslužka in s tem tudi preživetje. Tako imajo 

organizacije na različne načine urejene portale in dostope za uporabnike, da jih lahko le-ti 

kontaktirajo (Bodin in Dawson 1999). Eden izmed takih dostopov uporabnika do organizacije 

je tudi kontaktni center za pomoč uporabnikom, ki le-tem omogoči, da lahko storitev ali izdelek 

uporabljajo varno ter pravilno. Med kontaktne centre lahko štejemo različne sprejemne pulte, 

kjer zaposleni uporabnikom nudijo pomoč, prodajne centre ter drugo. V prodajnih centrih na 

primer agenti v večini opravljajo odhodne ali dohodne klice, ki pomagajo strankam do boljšega 

razumevanja ponudbe organizacije ali pa le pri težavah, ki jim prekrižajo pot do nemotene 

uporabe storitve ali izdelka (Bodin in Dawson 1999). V večini primerov so klicni centri 

zastavljeni v obliki delovnih postaj, ki zaposlenemu zagotavljajo vso potrebno delovno opremo 

za zagotavljanje podpore uporabnikom, na primer telefonski aparat, računalnik ter dostop do 

vseh potrebnih informacij za pomoč uporabnikom. Tako ima podjetje možnost, da je vedno 

dosegljivo za svoje zveste ali nove uporabnike ter partnerje, kar je, sploh v današnjem, 

virtualnem svetu, izjemnega pomena (Bodin in Dawson 1999).  

 

5.1 Uporaba kontaktnih centrov 

 

Kontaktni centri se, kot omenjeno, v večini primerov uporabljajo za sprejemanje dohodnih 

klicev ter izvajanje odhodnih. Interakcije med stranko oziroma uporabnikom in zaposlenim 

agentom v kontaktnem centru pa so lahko zelo različne, uporabniki se namreč na kontaktni 

center obračajo v primeru pritožb, poizvedb, vprašanj, zaposleni pa jih uporabljajo za izvajanje 

telemarketinga ter direktne prodaje. Kontaktne centre lahko tako ločimo na odhodne, dohodne 

centre in centre, ki temeljijo pretežno na komunikaciji v obliki elektronskih sporočil, ter na 

centre, ki povezujejo vse našteto (Hedge 2012). Še približno dve desetletji nazaj je večji del 

komunikacije med organizacijo in uporabniki potekal v živo, torej sta se agent in stranka 

pogovarjala iz oči v oči. Zaradi napredka v tehnologiji ter preveč zamudnega preteklega 

izvajanja pomoči večji del pomoči uporabnikom oziroma komuniciranja med stranko in 

agentom poteka preko elektronske pošte ali telefonskega aparata (Hedge 2012). Kontaktni 

centri pa so ravno zaradi hitrega napredka tehnologije dandanes za uspešno funkcioniranje 

lahko pozicionirani kjerkoli. Tudi če je organizacija, ki nudi podporo uporabnikom, locirana 

drugje kot sam center, to ne predstavlja večjega problema. Velikokrat se tudi zgodi, da podjetja 

najemajo celo zunanje ponudnike, ki lahko storitev izvajajo za več podjetji naenkrat (Hedge 

2012). 
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5.2 Pomen kontaktnih centrov 

 

Uporabniki oziroma na splošno potrošniki v svetu, kjer je večina stvari zelo lahko dostopna, 

postajajo vse zahtevnejši. Tudi s tega vidika so kontaktni centri izjemnega pomena za nemoteno 

poslovanje organizacije ter predstavljajo v bistvu prvi stik uporabnika s podjetji. Zaradi že 

omenjenih stalnih sprememb in hitrega razvoja na področju tehnologije pa tudi delo 

kontaktnega agenta postaja vedno bolj zahtevno in zapleteno (Aksin, Mor in Vijay 2007). 

Zaposleni v kontaktnem centru morajo tako ne le poznati tehnološko plat svojega dela, temveč 

morajo imeti tudi zelo obsežno in podrobno znanje o organizaciji, da lahko kvalitetno pomagajo 

uporabnikom na liniji. Kot že omenjeno, so le-ti vedno bolj zahtevni, informacije o podjetju in 

konkurenci so lahko dostopne, zato so tudi dobro izobraženi o pravicah in ugodnostih, ki jim 

pripadajo, kar le še oteži delo agenta (Aksin, Mor in Vijay 2007). Delo pa jim otežujejo tudi 

slabi pogoji, o katerih so pred časom pisali mnogi strokovnjaki in tudi mediji. Za agente, 

zaposlene v kontaktnih centrih, je bilo namreč ugotovljeno, da imajo predolge delovnike in 

slabo plačilo, poleg tega pa so deležni tudi slabih pogojev, na primer neustreznega delovnega 

okolja, njihovo delo je v večini primerov monotono in rutinsko, močno so omejeni glede časa, 

ki ga posvetijo posamezni stranki, saj morajo na dan sprejeti določeno količino klicev, ravno 

tako pa velikokrat nimajo jasnih navodil glede svojega dela in so “prva linija”, ki sprejema 

odzive strank na storitev ali izdelek, le-ti pa so v veliko primerih negativni oziroma agresivni 

(Sprigg 2003). 

 

5.3 Tipi kontaktnih centrov 

 

Kontaktne centre delimo na več različnih tipov, in sicer poznamo kontaktne centre za dohodne, 

odhodne klice in kontaktne centre, ki delujejo preko svetovnega spleta, ter telemarketinške 

centre (Hedge 2012). 

 

5.3.1 Kontaktni center za dohodne klice 

 

Kontakti center, ki večinoma posluje na področju dohodnih klicev, strankam nudi hitro rešitev 

oziroma vsaj pomoč, kadar imajo vprašanje ali težavo glede storitve ali izdelka, ki ga podjetje 

ponuja. Pomoč je uporabnikom večinoma nudena na brezplačnih telefonskih številkah za 

pomoč uporabnikom, tudi 24 ur na dan in vse dni v letu. Zaposleni v omenjenih kontaktnih 

centrih so usposobljeni za hitre reakcije in odgovore, imajo potrebno znanje za nudenje vsaj 

osnovne pomoči uporabnikom, in to ne glede na naravo vprašanja ali težave, od njih pa se 

pričakuje tudi prijazen pristop do vseh strank, saj so seveda tudi slika podjetja, ki ga 

predstavljajo (Hedge 2012). 
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5.3.2 Kontaktni center za odhodne klice ali sporočila 

 

V kontaktnem centru, ki je primarno namenjen izvajanju odhodnih klicev in podajanju sporočil, 

gre v bistvu za del marketinga oziroma marketinške strategije, ki se je poslužuje organizacija. 

Agent v kontaktnem centru ima dostop do podatkovne baze kontaktnih informacij potencialnih 

in obstoječih uporabnikov, ki jih kontaktirajo z namenom, da bi jim uspešno prodali storitev ali 

izdelek (Hedge 2012). 

 

5.3.3 Kontaktni center, ki deluje preko svetovnega spleta 

 

Zaradi nenehnega hitrega tehnološkega razvoja so se bili tudi kontaktni centri in organizacije 

prisiljeni prilagodili trendom. Velika večina organizacij, vsaj večjih, ima tako na voljo tudi 

pomoč preko elektronske pošte, forumov ter različnih klepetalnic v živo, v zadnjem času pa je 

razširjena celo pomoč, nudena preko spletne kamere, da lahko uporabnik svojega sogovornika 

tudi vidi, kar organizaciji omogoči, da se še bolj približa svojim strankam in jim daje občutek, 

da se jim individualno posveča (Hedge 2012). 

 

5.3.4 Telemarketinški kontaktni center 

 

Na omenjenem področju gre dejansko za izvajanje telemarketinga, v večini primerov preko 

telefonskega aparata, torej gre za pospeševanje prodaje storitev oziroma produktov, ki jih 

organizacija ponuja. Zaposleni v takem centru so izurjeni za prodajo in pridobivanje novih 

strank ter za pridobivanje njihovega zaupanja in zvestobe podjetju, ki ga predstavljajo. Kot že 

omenjeno, se vedno več organizacij odloča za najemanje zunanjih storitev, torej zunanjih 

ponudnikov, ki za njih izvajajo strategijo pospeševanja prodaje preko telefonskega aparata 

(Hedge 2012). 
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6 ANALIZA RAZISKAVE O STRESU NA DELOVNEM MESTU AGENTA V 

KONTAKTNEM CENTRU ZA POMOČ UPORABNIKOM 

 

Stopnjo stresa, ki ga na svojem delovnem mestu doživljajo agenti zaposleni v kontaktnem 

centru za pomoč uporabnikom, njihovo zadovoljstvo z delom in kakšne ukrepe izvaja 

organizacija, v kateri so zaposleni, za zmanjševanje stresa smo preučevali s pomočjo raziskave, 

ki je predstavljena v nadaljevanju besedila. Poleg rezultatov je predstavljena tudi interpretacija 

le teh, podani so predlogi za izboljšavo ter sklep analize. 

 

6.1 Opis postopka in raziskovalnega vzorca 

 

V prvem, teoretičnem delu zaključne projektne naloge smo s preučevanjem prosto dostopnih 

sekundarnih virov podali teoretična izhodišča za obravnavo stresa na delovnem mestu in v 

nadaljevanju tudi natančneje za obravnavo stresa na delovnem mestu agenta v kontaktnem 

centru za pomoč uporabnikom. Na podlagi teoretičnih izhodišč smo tudi zastavili namen in cilje 

projektne naloge. 

 

Za izvedbo raziskovalnega dela zaključne projektne naloge pa smo uporabili kvantitativni 

raziskovalni pristop. Podatke smo tako pridobivali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil 

zaprtega tipa in je podajal le možne odgovore, na primer DA, NE in VČASIH, ter odgovore na 

podlagi ocenjevalne lestvice. Anketa je bila sestavljena iz treh sklopov. V prvem smo 

ugotavljali stopnjo stresa na delovnem mestu ter vpliv le-tega na življenje anketiranih. Rezultate 

smo pridobivali s seštevanjem posameznih točk glede na izbran odgovor udeležencev (DA, NE, 

VČASIH), pri čemer je odgovor DA prinesel 6 točk, odgovor VČASIH 4 točke in odgovor NE 

2 točki, na koncu pa smo sešteli rezultate vseh petih sklopov prvega dela. Posamezne 

udeležence smo glede na seštevek vseh točk umestili v kategorije glede na določeno stopnjo 

doživljanja stresa (visoka 158–198 točk, srednja 118–158 točk, nizka 0–118 točk). V drugem 

delu ankete smo merili zadovoljstvo na delovnem mestu agenta v kontaktnem centru glede na 

delovne razmere. S tretjim sklopom vprašalnika smo želeli ugotoviti, ali so zaposleni v 

kontaktnem centru deležni ukrepov za zmanjševanje stresa. Za merjenje stopnje stresa med 

zaposlenimi smo uporabili prilagojen vprašalnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

ter prilagojeno lestvico za merjenje zadovoljstva z delom, v nadaljevanju pa smo z anketnim 

vprašalnikom ugotavljali, kakšno mnenje imajo zaposleni o posledicah doživljanja stresa za 

njihovo delo ter tudi splošno zadovoljstvo zaposlenih in kakšne ukrepe jim organizacija, v 

kateri so trenutno zaposleni, nudi za zmanjševanje stresa. 

 

Izvedena je bila spletna anketa preko portala 1ka, povezava do omenjene ankete je bila 

posredovana nenaključnemu vzorcu, in sicer zaposlenim na delovnem mestu agenta v 

kontaktnem centru za podporo uporabnikom v različnih kontaktnih centrih po Sloveniji, s 

poudarkom na bankah ter informativno-komunikacijskih centrih. Skupno je anketa zajemala 

167 zaposlenih, ki so različnih starosti in imajo različne izobrazbe ter način zaposlitve 

(upoštevali smo tudi zaposlene preko študentskega servisa, saj predstavljajo pomemben del 
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zaposlenih), vsi pa so predstavljali našo izhodiščno populacijo. Raziskava je bila izvedena med 

5. junijem in 2. julijem 2018. Končni vzorec je zajemal 90 oseb, ki so sodelovale v spletni 

anketi, po pregledu pridobljenih rešenih anket pa smo po pričakovanem osipu izbrali 50 

relevantno rešenih anket, ki smo jih upoštevali pri izvedbi analize, kar predstavlja 55 % našega 

prvotnega vzorca. Ankete so bile anonimne, udeleženci so bili tudi predhodno seznanjeni, da 

so bile rešene ankete uporabljene izključno za namen izvedbe zaključne projektne naloge. 

 

Pridobljene podatke smo analizirali z opisno statistiko, s pomočjo grafikonov pa smo prikazali 

rezultate, ki smo jih v nadaljevanju tudi interpretirali. Nato smo podali sklep ter možne 

izboljšave in predloge. 

 

6.2 Analiza podatkov in interpretacija rezultatov 

 

Po pregledu vseh prejetih anket in po pričakovanem osipu smo 50 relevantno rešenih anket 

pregledali in analizirali ter rezultate prikazali s pomočjo grafov. V prvih treh podpoglavji smo 

predstavili rezultate najobsežnejšega, prvega dela ankete, v katerem nas je zanimalo, kakšno 

stopnjo stresa naši udeleženci doživljajo. V drugem delu smo tudi z grafom prikazali rezultate 

posameznih postavk na področju splošnega zadovoljstva zaposlenih z njihovim delovnim 

mestom. V zadnjem sklopu ankete pa smo raziskovali, kakšnih aktivnosti se organizacije, v 

katerih so zaposleni udeleženci naše ankete, poslužujejo za zmanjševanje in obvladovanje 

stresa med svojimi zaposlenimi. 
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6.2.1 Stopnja stresa 

 

Prvi graf prikazuje trditve udeležencev naše raziskave, povezane s simptomi stresa, ki jih 

doživljajo na delovnem mestu. Udeleženci so na trditve dogovarjali z DA, NE ali VČASIH.  

 

 

Slika 1: Doživljanja simptomov stresa na delovnem mestu 

Iz grafa je razvidno, da je kar 32 % udeležencev v skrbeh za svoje zdravje, 48 % udeležencev 

pa je občasno v skrbeh za svoje zdravje. Le 20 % udeležencev za svoje zdravje ni nikoli v 

skrbeh. Tudi kar 51 % udeležencev ima pogosto ali včasih težave z glavoboli in slabostjo, le 26 

% teh težav nima. Obratno pa so udeleženci označili pri trditvi, da se le redko nasmejijo, saj se 

kar 77 % s to trditvijo ne strinja, torej so mnenja, da se v svojem vsakdanu redno smejijo. Le 4 

% udeležencev menijo, da se v svojem življenju le redko smejijo. Ravno tako velika večina (85 

%) udeležencev meni, da ni res, da se z nikomer ne družijo, takega mnenja sta le 2 % zaposlenih, 

ki so sodelovali v naši anketi. 34 % udeležencev pa meni, da včasih nimajo zadostne podpore 

svojega vodje, 8 % trdi, da te podpore nimajo, 58 % pa jih meni, da imajo na splošno zadostno 

podporo svojega nadrejenega. 45 % udeležencev raziskave trdi, da jih ne skrbi za lastno 

napredovanje, po drugi strani pa je omenjena tema del skrbi kar 30 % udeležencev, 25 % pa jih 

občasno skrbi glede napredovanja. 40 % udeležencev meni tudi, da imajo le občasno vpliv na 

načrtovanje svojega dela, 25 % se s trditvijo ne strinja, torej da nimajo vpliva na načrtovanje in 

organizacijo svojega dela, 36 % pa jih meni, da imajo na omenjenem področju zadovoljiv lasten 

vpliv. 43 % udeležencev občasno pomisli, da bi delali kje drugje kot na trenutnem delovnem 

mestu, 36 % nima omenjenih misli, 21 % pa se strinja, da pogosto pomislijo, da bi delali kaj 

drugega. 
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V naslednjem grafu so prikazane trditve udeležencev naše raziskave na področju simptomov 

stresa, ki jih doživljajo v domačem okolju in svojem prostem času. Udeleženci so na trditve 

dogovarjali z DA, NE ali VČASIH. 

 

 

Slika 2: Doživljanje simptomov stresa v domačem okolju 

 

Na področju doživljanja simptomov stresa, ki se kažejo tudi na osebnem področju zaposlenega, 

se 13 % udeležencev strinja s trditvijo, da so pogosto preutrujeni, da bi se ukvarjali s svojimi 

prijatelji in družino. 59 % ima omenjene občutke le včasih, 28 % pa se s trditvijo ne strinja. 8 

% tudi meni, da vedno mislijo na delo, s čimer se ne strinja večina, 53 % udeležencev, 40 % pa 

trdi, da na delo mislijo občasno. 66 % tudi nima težav pri ločevanju delovnega in prostega časa, 

kar predstavlja težavo 13 %, 21 % udeležencev pa meni, da imajo omenjene težave le občasno. 

9 % udeležencev raziskave trdi, da redko karkoli počnejo skupaj s svojo družino in najbližjimi, 

26 % je odgovorilo s trditvijo VČASIH, 64 % pa se s trditvijo ne strinja. Večina, 55 % 

udeležencev, trdi, da za delo prejme dovolj podpore s strani svojih bližnjih, 28 % občasno 

pogreša več podpore, 17 % jih pa meni, da ne prejmejo dovolj podpore za svoje delo s strani 

svoje družine in prijateljev. S trditvijo, da se umikajo v svoj oklep, se ne strinja 58 % 

udeležencev, 34 % se jih s trditvijo včasih strinja, 8 % pa meni, da se zaradi stresa na delovnem 

mestu umikajo v svoj oklep. 13 % udeležencev tudi meni, da opuščajo stvari, ki so jih želeli 

opraviti, medtem ko je 49 % udeležencev tega mnenja včasih, 38 % udeležencev pa ne opušča 

stvari, ki si jih želijo opraviti, temveč se jim redno posvečajo. 45 % udeležencev raziskave je 

tudi mnenja, da včasih potrebujejo nekaj, da se sprostijo, s trditvijo se jih strinja 28 %, 26 % pa 

se s to trditvijo ne strinja.  
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V naslednjih dveh grafih so prikazane trditve udeležencev naše raziskave glede njihovega dela 

in delovnega mesta. Udeleženci so na trditve dogovarjali z DA, NE ali VČASIH. 

 

Slika 3: Značilnosti dela in delovnega mesta udeležencev raziskave 

 

Slika 4: Značilnosti dela in delovnega mesta udeležencev raziskave 

Iz dveh sklopov trditev glede dela in razmer na delovnem mestu udeležencev v naši raziskavi 

je razvidno, da 70 % udeležencev meni, da niso edini, ki obvladajo načrtovano delo v oddelku, 

takega mnenja jih je 9 %, 20 % pa jih meni, da so na določenih področjih edini, ki obvladajo 

zastavljeno delo. Kar 43 % jih trdi, da njihovo delo vključuje nadurno delo in pri tem doživljajo 

stres, 36 % je občasno takega mnenja, 21 % pa se s trditvijo ne strinja.  

23 % udeležencev raziskave tudi meni, da jih delo omejuje pri možnosti, da bi živeli, kot oni 

želijo, medtem ko 38 % trdi, da jih delo pri tem ne omejuje, 40 % udeležencev pa ima občutek, 
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da jih delo včasih omejuje pri tem, da bi živeli, kot sami hočejo. Kar 21 % udeležencev je 

mnenja, da je njihovo delo “zastonj”, s tem se ne strinja 40 % udeležencev, tudi 40 % pa jih je 

takega mnenja občasno. Večina (55 %) udeležencev meni, da je njihovo delo težko usklajevati 

z družino, 11 % se jih s to trditvijo ne strinja, 34 % udeležencev pa do takih občutkov prihaja 

občasno. Kar 49 % udeležencev trdi, da delajo mesečno veliko nadur, 19 % jih je obratnega 

mnenja, 32 % pa jih trdi, da občasno delajo veliko nadur. V nadaljevanju le 28 % udeležencev 

meni, da lahko sami vplivajo na svoj delovni čas, 44 % udeležencev se s to trditvijo ne strinja, 

28 % pa jih meni, da lahko včasih na omenjeno področje vplivajo.  

 

Kar 34 % udeležencev tudi meni, da nimajo dobrih možnosti za osebni razvoj in da ne morejo 

vzeti dopusta, kadar jim to ustreza. 26 % in 28 % udeležencev se z omenjenima trditvama 

strinja, 38 % oziroma 40 % udeležencev pa se občasno strinja s trditvama. Malo več, 38 %, jih 

meni, da ne morejo koristiti svojih nadur in si vzeti prostega dneva, medtem ko ima 28 % 

udeležencev to možnost, 34 % pa jih lahko občasno koristi svoje nadure po predčasni uskladitvi 

z nadrejenim glede na količino dela. Z zadnjo trditvijo “Čutim, da je moje delo cenjeno” se ne 

strinja 34 % udeležencev, 25 % se jih z omenjeno trditvijo strinja, 43 % pa včasih.  
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V zadnjem posameznem grafu so prikazane trditve udeležencev naše raziskave glede delovanja 

in aktivnosti organizacije, v kateri so zaposleni. 

 

 

       Slika 5: Percepcija v zvezi z delovanjem organizacije, v kateri so zaposleni 

 

V zadnjem sklopu ankete so nas zanimali delovanje in aktivnosti organizacije na področju 

doživljanja stresa. S trditvijo “Vsi prevzemamo odgovornost, da ne bi prišlo do preobremenitve 

ostalih sodelavcev” se strinja 31 % udeležencev raziskave, 19 % se jih ne strinja, kar 50 % 

udeležencev pa se s trditvijo strinja občasno. Skoraj polovica (47 %) udeležencev meni, da so 

vsi v organizaciji primerno obveščeni o možnih dodatnih izobraževanjih, 19 % se jih s to 

trditvijo ne strinja, 34 % pa se je odločilo za izbiro “včasih”. V nadaljevanju jih nekaj odstotkov 

manj, 34 %, meni, da je za njihovo delovno mesto organizirano stalno izobraževanje, s to 

trditvijo pa se ne strinja kar 30 % udeležencev. Posledično se le 38 % udeležencev neprestano 

uči o novostih na področju svojega dela, 26 % jih trdi, da tega ne počnejo, 36 % udeležencev 

pa trdi, da se le včasih učijo o novostih na področju svojega dela in delovnega mesta. Ima pa, 

po lastnih trditvah, kar 40 % udeležencev dovolj znanja za vpliv na razvoj lastnega dela, 15 % 

udeležencev se s trditvijo ne strinja, skoraj polovica, 45 %, pa meni, da ima le na določenih 

področjih (torej včasih) dovolj znanja za vpliv na razvoj lastnega dela. Malo manj kot polovica 

udeležencev (49 %) tudi meni, da se v sklopu delovnega okolja ne pogovarjajo o ravnotežju 

med prostim in delovnim časom in o razporeditvi omenjenih področij, 19 % udeležencev se s 

to trditvijo strinja, 32 % jih pa meni, da se le občasno pogovarjajo o primerni razporeditvi 

delovnega in prostega časa. 
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V naslednjem grafu so prikazani seštevki oziroma rezultati celotnega prvega sklopa ankete 

oziroma skupni deleži zaposlenih, ki doživljajo posamezne stopnje (visoko, srednjo in nizko) 

stresa na svojem delovnem mestu. 

 

 

Slika 6: Stopnja stresa zaposlenih v kontaktnih centrih 

V celotnem prvem delu ankete, ki je bil sestavljen iz petih manjših sklopov, nas je zanimala 

stopnja stresa, ki jo zaposleni doživljajo na delovnem mestu agenta v kontaktnem centru 

različnih poslovalnic. Rezultate smo pridobili s seštevanjem posameznih točk glede na izbrani 

odgovor udeležencev (DA, NE, VČASIH), pri čemer je odgovor DA prinesel 6 točk, odgovor 

VČASIH 4 točke in odgovor NE 2 točki. Posamezne udeležence smo glede na seštevek točk 

umestili v določeno kategorijo glede na stopnjo doživljanja stresa (visoko, srednjo, nizko). 

Rezultati kažejo, da 50 % zaposlenih doživlja nizko stopnjo stresa; to so zaposleni, ki znajo 

poiskati dobro ravnovesje med delom in svojim prostim časom ter so splošnega mnenja, da je 

njihovo življenje lepo. 40 % zaposlenih v kontaktnem centru čuti vpliv stresa na svoje življenje, 

torej doživlja srednjo stopnjo stresa. Omenjeni bi morali več časa posvetiti sproščanju in 

prostemu času ter ga ne prenašati na kasnejši čas. Rezultati kažejo, da le 10 % zaposlenih v 

različnih kontaktnih centrih doživlja visoko stopnjo stresa na svojem delovnem mestu; le-ti so 

torej na splošno nezadovoljni s svojim delom in konstantno pod velikim stresom. Slednji tudi 

ne posvečajo veliko časa stvarem, ki jih sproščajo, in delo postavljajo pred prosti čas.  
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6.2.2 Zadovoljstvo z delom 

 

V grafu so prikazani odgovori, ki so jih udeleženci podali s pomočjo ocenjevalne lestvice, pri 

čemer so imeli na voljo različne opcije za vnaprej določeno trditev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Zadovoljstvo z delom zaposlenih v kontaktnih centrih 

V drugem delu vprašalnika nas je zanimalo, kako so zaposleni v kontaktnih centrih različnih 

slovenskih poslovalnic zadovoljni s svojim delovnim mestom in samim delom. Zanimalo nas 

je zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi razmerami, zahtevnostjo in zanimivostjo dela, če so 

zadovoljni s svojim prispevkom k soodločanju organizacije, koliko svobode imajo pri svojem 

delu ter stalnost zaposlitve, v nadaljevanju pa tudi zadovoljstvo s plačo, odnosi med sodelavci, 

obveščanjem organizacije o različnih dogodkih ter če so zadovoljni z možnostmi, ki jim jih 

organizacija ponuja za napredovanje. Zaposleni so anketo ocenjevali z odgovori od 1 do 5, pri 

čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen. Rezultati raziskave kažejo, da več kot 

50 % udeležencev raziskave (natančneje 60 %) ni niti nezadovoljnih niti zadovoljnih s svojim 

trenutnim delovnim mestom oziroma natančneje na splošno s svojmi delovnimi razmerami. 30 

% udeležencev je zadovoljnih, 10 % pa je zelo zadovoljnih z delovnimi razmerami v 

organizaciji. Za izbiro nezadovoljen ali zelo nezadovoljen se ni odločil nihče izmed 

udeležencev. Točno 50 % udeležencev ni niti zadovoljnih z zanimivostjo svojega dela niti 

nezadovoljnih. 20 % udeležencev je z zanimivostjo svojega dela zadovoljnih, 30 % pa je z 

zanimivostjo svojega dela zelo zadovoljnih. Za izbiro nezadovoljen ali zelo nezadovoljen se ni 

odločil nihče izmed udeležencev. Pri postavki, ki je ocenjevala zadovoljstvo z zahtevnostjo dela 

posameznega udeleženca, se je kar 50 % udeležencev odločilo, da so z zahtevnostjo svojega 

dela zelo zadovoljni, 30 % jih meni, da so zadovoljni, 20 % pa ni niti zadovoljnih niti 
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nezadovoljnih z zahtevnostjo svojega dela. Za izbiro nezadovoljen ali zelo nezadovoljen se ni 

odločil nihče izmed udeležencev. 30 % udeležencev je zelo nezadovoljnih, ko pride do 

vprašanja o njihovi vlogi pri soodločanju pri delu in poslovanju organizacije, na splošno 

nezadovoljnih z omenjenim je 40 % udeležencev, le 10 % pa jih je s svojo vlogo pri odločanju 

zelo zadovoljnih. 20 % udeležencev z omenjeno postavko ni niti nezadovoljnih niti zadovoljnih, 

nihče izmed udeležencev pa se ni odločil za podano izbiro zadovoljen. 60 % udeležencev je s 

svobodo in samostojnostjo na svojem delovnem mestu nezadovoljnih ali niti zadovoljnih niti 

nezadovoljnih. 20 % udeležencev je z omenjeno postavko zadovoljnih, 10 % je zelo zadovoljnih 

in ravno tako 10 % je zelo nezadovoljnih s svobodo in samostojnostjo na svojem delovnem 

mestu. 

 

S stalnostjo svoje zaposlitve v kontaktnih centrih različnih poslovalnic po Sloveniji je 

zadovoljnih kar 50 % udeležencev, 30 % je zadovoljnih, 20 % pa je zelo zadovoljnih. Za izbiro 

niti zadovoljen niti nezadovoljen ali nezadovoljen se ni odločil nihče izmed udeležencev. 

 

Na področju odnosov s svojimi sodelavci je 60 % udeležencev raziskave na splošno 

zadovoljnih, 30 % je zelo zadovoljnih, 10 % pa je z odnosi s svojimi sodelavci zelo 

nezadovoljnih. Skoraj polovica udeležencev v raziskavi je s svojo plačo in drugimi ugodnostmi, 

ki jih njihova organizacija zagotavlja, zelo nezadovoljnih, natančneje kar 40 %, 30 % s svojo 

plačo ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, 20 % udeležencev pa je z omenjeno postavko 

zadovoljnih. Nihče izmed udeležencev ni odgovoril, da je s svojo plačo nezadovoljen ali zelo 

zadovoljen. Na področju obveščenosti s strani organizacije o različnih dogodkih je 10 % 

udeležencev zelo nezadovoljnih, 20 % jih je nezadovoljnih, 30 % zadovoljnih in 40 % 

udeležencev z omenjeno postavko ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih. Nihče izmed 

udeležencev ni odgovoril, da je z obveščenostjo lastne organizacije o različnih dogodkih zelo 

zadovoljen. 

 

20 % udeležencev je s svojimi možnostmi za napredovanje zelo nezadovoljnih, 20 % jih je 

nezadovoljnih, 20 % ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, 30 % je zadovoljnih in 10 % 

udeležencev je s svojimi možnostmi za napredovanje zelo zadovoljnih. 
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6.2.3 Zmanjševanje stresa 

 

Spodnji graf prikazuje razmerje med odgovori DA in odgovori NE, ki so jih udeleženci podajali 

glede na vnaprej zastavljeno trditev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Aktivnosti, ki jih nudijo zaposlenim v kontaktnih centrih 

V zadnjem delu ankete nas je zanimalo, na kakšen način organizacija skrbi za zmanjševanje 

stresa svojih zaposlenih oziroma kateri pogoji dela so v organizaciji urejeni primerno 

delovnemu mestu udeležencev. Ugotovili smo, da le 40 % udeležencev prejme nagrado za svojo 

uspešnost, kar 60 % pa le-te ne prejme. 67 % udeležencev meni, da s strani organizacije za 

svoje opravljeno delo ne prejmejo primernega plačila, 33 % meni obratno, torej da je plačilo, 

ki ga prejmejo, primerno. 64 % udeležencev svojega nadrejenega ne vidijo kot primernega za 

opravljanje svoje dela in vodenje skupine ljudi, 37 % jih meni, da je njihov vodja za omenjeno 

funkcijo kompetenten. 76 % udeležencev raziskave je mnenja, da je dolžina njihovega 

delovnega časa primerna, 24 % pa je obratnega mnenja, torej se ne strinjajo, da je njihov delovni 

čas primeren. Kar 80 % udeležencev raziskave meni, da jim organizacija ne nudi zadostnega 

števila ali dovolj primerih aktivnosti za zmanjševanje stresa na delovnem mestu, le 20 % pa jih 

je z omenjenim področjem na svojem delovnem mestu zadovoljnih. Nasprotno pa kar 60 % 

udeležencev meni, da jim njihova organizacija omogoči zadovoljivo dolžino časa za premor 

med delovnim časom, 40 % udeležencev pa meni, da je čas za odmor prekratek. 77 % 

udeležencev v svoji organizaciji nima možnosti, da bi svoje zastavljeno delo opravili od doma, 

23 % udeležencev pa ima možnost, da delo opravlja tudi od doma. Kar 86 % udeležencev ima 

v svoji organizaciji možnost podajanja osebnega mnenja, 14 % pa jih meni, da te možnosti 

nimajo. 70 % udeležencev tudi meni, da jim organizacija nudi stabilno delovno okolje, 30 % 

pa se jih s to trditvijo ne strinja, ravno tako ima 54 % udeležencev mnenje, da jim organizacija 

nudi možnosti za napredovanje, 46 % pa jih meni, da možnosti za napredovanje v okviru 

organizacije, v kateri so trenutno zaposleni, nimajo. Pri zadnjih postavki, ki zajema področje 

rednega usposabljanja na delovnem mestu, je 55 % udeležencev mnenja, da jim njihova 
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organizacija ne zagotavlja zadovoljivega števila rednih usposabljanj, 45 % pa jih meni, da je 

število rednih usposabljanj zadostno. 

6.3 Ugotovitve in predlogi za izboljšave 

 

Glede na pridobljene rezultate iz petih sklopov prvega dela ankete lahko na področju 

doživljanja stresa na delovnem in osebnem področju vidimo, da je približno tretjina 

udeležencev v skrbeh za svoje zdravje in dobro počutje, skoraj polovica pa jih je občasno v 

skrbeh. Ker ima tudi velika večina občasne ali redne glavobole ter potrebujejo nekaj, da se 

lahko uspešno sprostijo, udeležencem predlagamo, da se takoj oglasijo pri primernih 

strokovnjakih, redno opravljajo telesne preglede, preverijo možnosti za reorganizacijo svojega 

dela, razmislijo o možnostih in aktivnostih za zmanjševanje stresa, ki jim jih ponuja 

organizacija ali si jih uredijo v lastni režiji, ter pričnejo s prakticiranjem različnih tehnik 

sproščanja, na primer z meditacijo ali masažo. Polovica ali več udeležencev je tudi navedlo, da 

redno opravljajo nadure, da njihovo delo vključuje stres, ki jih tudi omejuje v njihovem 

vsakdanjem življenju, ter da nimajo veliko vpliva na svoj delovni čas oziroma možnosti 

koriščenja nadur. Udeležencem predlagamo, da se pogovorijo z nadrejenimi o možnosti, da v 

večji meri sodelujejo pri razporejanju svojih nalog in dela, da se pozanimajo, kje je glavna 

težava, da preverijo, če je bila kakšna opcija že na voljo, preverijo naj svoje delo oziroma če je 

delo mogoče reorganizirati, optimizirati ali uskladiti skupaj s sodelavci ter nadrejenimi 

(mišljeno, da se minimalizira ali izloči nepotrebne korake v procesu dela) ali pa naj zaprosijo 

za dodatno pomoč pri delu, da bo le-to hitreje opravljeno, v kolikor je to potrebno. 

 

Na podlagi opravljene raziskave smo ugotovili, da kar 50 % udeležencev na svojem delovnem 

mestu doživlja nizko stopnjo stresa, kar pomeni, da znajo omenjeni udeleženci dobro poiskati 

ravnotežje med prostim časom, ki ga preživljajo z najbližjimi, in delovnim časom ter so 

splošnega mnenja, da je njihovo življenje lepo. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali del teh 

udeležencev lastno življenje dolgočasi in ali so s tem dejstvom sprijaznjeni. Udeležencem 

predlagamo, naj natančno preučijo svoje stanje na delu, razmislijo o svojih ciljih in ambicijah 

ter preverijo opcije za nadgradnjo svojega dela in si zastavijo nove cilje v življenju. V 

nadaljevanju je tudi skoraj polovica udeležencev, tj. 40 %, mnenja, da doživljajo srednjo 

stopnjo stresa, kar pomeni, da bi svojemu prostemu času lahko posvetili več pozornosti. Vzeti 

si morajo več časa zase in za svoje hobije ter naj tega ne prelagajo na kasnejši čas. Na splošno 

pa naj nadaljujejo s primerno organizacijo svojega delovnega in tudi prostega časa. Predlagamo, 

naj udeleženci dobro organizirajo svoje delo in prosti čas ter naj si vzamejo več časa za lastne 

užitke ter najbližje; priporočamo tudi različne tehnike sproščanja, na primer meditacijo, 

avtogeni trening ter različne športne aktivnosti. Majhen, le 10-odstotni delež udeležencev pa 

meni, da doživljajo visoko stopnjo stresa, kar pomeni, da so lahko tudi že blizu izgorelosti 

oziroma doživljajo po vsej verjetnosti tudi simptome le-te. Udeležencem predlagamo, naj se 

takoj poslužijo primernih tehnik za zmanjševanje visoke stopnje stresa in naj se takoj 

posvetujejo z zdravnikom oziroma strokovnjakom. V drugem delu raziskave nas je zanimalo 

splošno zadovoljstvo z delom in s posameznimi postavkami le-tega med udeleženci. Ugotovili 
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smo, da se predvsem pri postavkah, kot so soodločanje pri delu in poslovanju podjetja, ter na 

področju plače in drugih ugodnosti pojavlja večje število odgovorov, ki nakazujejo, da so 

udeleženci z omenjenima postavkama zelo nezadovoljni ali nezadovoljni. Predlagamo, da se 

pogovorijo s svojimi nadrejenimi o možnostih za izboljšanje in napredovanje na obeh 

področjih. Zelo nezadovoljni so udeleženci tudi na področjih svobode in samostojnosti pri delu, 

možnosti za napredovanje, odnosov s sodelavci ter stalnosti zaposlitve. Udeležencem, 

predvsem na področju samostojnosti in možnosti za napredovanje na delovnem mestu, 

predlagamo, naj v primeru kvalitetno opravljenega dela o tem poročajo svojim nadrejenim in s 

tem argumentirajo svojo prošnjo za izboljšanje. Zelo zadovoljni ali zadovoljni pa so zaposleni 

v kontaktnih centrih predvsem z zanimivostjo lastnega dela, zahtevnostjo le-tega, s stalnostjo 

svoje zaposlitve, na splošno s svojimi delovnimi razmerami ter tudi z odnosi s svojimi 

sodelavci. 

 

V zadnjem, tretjem delu ankete pa nas je zanimalo, kako različne poslovalnice oziroma 

organizacije po Sloveniji skrbijo za zmanjševanje stresa med zaposlenimi v kontaktnih centrih 

oziroma katerih aktivnosti se poslužujejo. Ugotovili smo, da se udeleženci večinoma strinjajo, 

da jim njihova organizacija zagotavlja primeren delovni čas, možnost za podajanje lastnega 

mnenja ter stabilno delovno okolje. Nasprotno pa se udeleženci ne strinjajo, da jim organizacija 

nudi zadostno število aktivnosti za zmanjševanje stresa na delovnem mestu, možnost dela od 

doma, primerno plačilo ter kompetentnega nadrejenega. Udeležencem predlagamo, naj se glede 

omenjenih področij pogovorijo najprej s svojim nadrejenim, v nadaljevanju pa tudi z vodstvom 

organizacije. Predvsem kadar govorimo o primernem nadrejenem, je potrebno, da se udeleženci 

združijo s sodelavci, ki z njimi delijo enako mnenje, ter se skupaj dogovorijo z vodstvom 

organizacije glede primerne rešitve situacije. 

 

Glede na rezultate izvedene raziskave lahko jasno vidimo, da so vsa tri raziskovalna področja, 

ki so nas zanimala v sklopu naše raziskave – stopnja stresa, doživetega na delovnem mestu, 

splošno zadovoljstvo v poslovnem in osebnem življenju ter različne aktivnosti, ki jih 

organizacije ponujajo za zmanjševanje stresa – tesno povezana. Opaziti je namreč, da se trditve, 

s katerimi so se udeleženci strinjali v enem izmed sklopov ankete, potrdijo s strinjanjem s 

podobno ali posledično trditvijo v naslednjem ali zadnjem sklopu. Tako lahko trdimo, da 

zaposleni, ki so v splošnem nezadovoljni in nimajo na voljo primernih aktivnosti za 

zmanjševanje oziroma obvladovanje stresa s strani organizacije, čutijo višjo stopnjo stresa kot 

udeleženci, ki so na splošno zadovoljni s svojim osebnih in poslovnim življenjem. 
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7 SKLEP 

 

Stres nas na dnevni ravni spremlja pri vsaki nalogi, cilju in vseh opravkih, ki jih izvajamo. 

Ravno zato je izjemnega pomena tako za zaposlenega kot tudi za organizacijo in državo, da se 

naučimo, kako zmanjšati posledice, ki jih prinaša dolgotrajen in intenziven stres. To je bil tudi 

glavni namen naše raziskave, in sicer ugotoviti stopnjo stresa, splošnega zadovoljstva ter truda, 

ki ga organizacije naših udeležencev vlagajo v zmanjševanje stresa svojih zaposlenih. Glede na 

rezultate svoje raziskave lahko trdimo, da večina udeležencev ni podvržena visoki stopnji stresa 

na delovnem mestu agenta v kontaktnem centru različnih poslovalnic po Sloveniji. Rezultat 

raziskave, če potegnemo nekaj vzporednic z že opravljenimi raziskavami iz tujine, je nekoliko 

presenetljiv, vendar spodbuden, saj je delovno mesto agenta v kontaktnem centru glede na 

trditve tujih raziskovalcev za zaposlenega zelo naporno in stresno. Ugotovili smo namreč, da 

zaposleni na delovnem mestu agenta v kontaktnem centru v različnih poslovalnicah po 

Sloveniji doživljajo precej nižjo stopnjo stresa kot na primer zaposleni na enakem delovnem 

mestu v Združenih državah Amerike, kjer so v povprečju vsakodnevno podvrženi zelo visoki 

stopnji stresa. Strokovnjaki namreč poročajo o zelo slabih delovnih razmerah (slabem 

delovnem prostoru), nizkih plačilih za opravljeno delo, zelo slabih oziroma bolj površinskih 

odnosih s sodelavci ter visokih zahtevah. Agent v kontaktnem centru v Združenih državah 

Amerike mora na dan v povprečju sprejeti drastično večje število klicev kot agent v Sloveniji, 

če ne izpolni norme, pa lahko pričakuje slabše plačilo (Aksin, Armony in Mehrotra 2007). Če 

potegnemo vzporednice med obema raziskavama, lahko trdimo, da imajo zaposleni v 

kontaktnih centrih v Sloveniji boljše pogoje za delo, primernejši delavnik ter manjši obseg dela. 

Naj pa poudarimo, da je bila omenjena tuja raziskava izvedena na precej večji populaciji in tudi 

z drastično večjim vzorcem. A je zanimivo, da se glede na trditve strokovnjakov organizacije 

v Združenih državah Amerike zavedajo, da so agenti, zaposleni v kontaktnih centrih, izrednega 

pomena za poslovanje celotne organizacije, in sicer predvsem zato, ker so eden izmed prvih 

kontaktov stranke z organizacijo in lahko – glede na to, da gre za komunikacijo med dvema 

živima bitjema – v veliki meri vplivajo na odločitve strank. Pomembno je, da se organizacije 

pričnejo tega zavedati in da posledično zaposlenim v kontaktnih centrih nudijo temu primerne 

pogoje in plačilo za delo. Na področju splošnega zadovoljstva z delom naših udeležencev lahko 

trdimo, da je splošno zadovoljstvo trenutno na zadovoljivo visoki ravni, pri posameznih 

postavkah, na primer pri višini plače zaposlenih in primerni kompetentnosti nadrejenih, pa bodo 

potrebne večje izboljšave s strani organizacije oziroma celo izboljšave na ravni države in 

njenega delovanja. 

 

Zaposleni v kontaktnem centru so eden izmed glavnih virov informacij za stranke, kar pomeni, 

da so lahko dnevno deležni tudi večjega številna pritožb, verbalnega nasilja ter nezadovoljstva 

strank. Zanimivo je, da se znajo – glede na rezultate naše ankete – zaposleni tudi primerno 

sprostiti, si vzeti čas zase in za svoje bližnje ter so na splošno zadovoljni s svojim delovnim 

mestom. Tu bi lahko sicer pomislili tudi na možno pasivnost zaposlenih in na to, da so se v 

večini sprijaznili s svojim življenjem, da zaradi različnih razlogov ne vidijo možnosti za lasten 



 

 33  

napredek ter si posledično tudi ne zastavljajo novih ciljev in jih neuspehi pri doseganju le-teh 

ne morejo prizadeti. 

 

Glede na to, da tudi sami delamo na delovnem mestu agenta v kontaktnem centru, je naše 

osebno mnenje, da organizacije premalo skrbijo za zmanjševanje stresa. Število zaposlenih je 

manjše, kot bi moralo biti za kvalitetno opravljeno delo ter za primerne delovne razmere, še 

vedno se v preveliki meri za večanje števila zaposlenih uporablja študentske servise, ki za delo 

priskrbijo študente, ki se v tej vlogi ne vidijo dolgoročno, se posledično ne trudijo za izboljšanje 

razmer ter delovno mesto oziroma delodajalca v večini primerov tudi hitro zamenjajo. Ravno 

tako smo zaposleni – glede na stres, ki ga dnevno doživljamo, in delo, ki ga opravljamo – 

premalo plačani in imamo premalo prostega časa za primerno sprostitev ter za vzpostavljanje 

ravnovesja med delom in prostim časom. 
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PRILOGA 

 

Priloga 1            Anketni vprašalnik o stopnji stresa in zadovoljstva na delovnem mestu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Priloga 1 

 

 

VPRAŠALNIK 

 

1 STOPNJA STRESA IN ZADOVOLJSTVO Z DELOM 

 

1.1 NA DELOVNEM MESTU (označite dogovor, ki velja za vas) 

 

TRDITVE NE VVČASIH DA 

- Skrbi me za moje zdravje    

- Imam glavobole, slabosti, bolečine v želodcu    

- Dolgo se že nisem smejal/a    

- Z nikomer se ne družim    

- Nimam podpore šefa    

- Obstaja navzkrižje med mojim delom in družino    

- Imam malo vpliva na načrtovanje svojega dela    

- Pogosto bi rad/a delal/a kaj drugega    

 

1.2 DOMA (z družino ali prijatelji) 

 

TRDITVE NE VČASIH DA 

- Pogosto sem preutrujen/a, da bi se ukvarjal/a z družino 

in prijatelji 

   

- Vedno mislim na delo    

- Imam težave pri ločevanju delovnega in prostega časa    

- Redko karkoli počnemo skupaj    

- Potrebujem nekaj za pomiritev, da se sprostim    

- Pogrešam podporo za svoje delo    

- Opuščam stvari, ki sem jih hotel/a narediti    

- Umikam se v svoj oklep    

 

1.3 MOJE DELO (označite dogovor, ki velja za vas) 

 

TRDITVE NE VČASIH DA 

- V vsem oddelku obvladamo svoje delo samo jaz    

- Moje delo vključuje nadurno delo in stres    

- Delo me omejuje v možnostih, da bi živel, kot si 

želim 

   

- Delo je najpomembnejše od vsega    

- Moje delo je “zastonj” delo    

- Moje delo je težko usklajevati z družino in prijatelji    
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1.4 PRI SVOJEM DELU (označite odgovor, ki velja za vas) 

 

TRDITEV NE VČASIH DA 

- Sam lahko vplivam na svoj delovni čas    

- Imam dobre možnosti za osebni razvoj    

- Dopust lahko vzamem takrat, ko to ustreza meni in 

moji družini 

   

- Lahko koristim proste dneve iz nadur    

- Čutim, da je moje delo cenjeno    

 

 

1.5 V SVOJEM PODJETJU (označite dogovor, ki velja za vas) 

 

TRDITEV NE VČASIH DA 

- Vsi prevzemamo odgovornost, da ne bi prišlo do 

preobremenitve posameznih sodelavcev 

   

- Vsi smo obveščeni o tečajih in konferencah    

- Stalno usposabljanje je organizirano za moje 

delovno mesto 

   

- Neprestano se učim o novostih iz svojega 

strokovnega področja 

   

- Dovolj znanja imam, da bi lahko vplival na razvoj 

svojega dela 

   

- Pogovarjamo se o ravnotežju pri razporeditvi časa za 

delo, prosti čas, dom in prijatelje 

   

 

PODROČJA TOČKE 

1.1 NA SVOJEM DELOVNEM 

MESTU 

 

1.2 DOMA  

1.3 MOJE DELO  

1.4 PRI SVOJEM DELU  

1.5 V SVOJEM PODJETJU  

SKUPAJ  

 

*Ne = 2 točki 

*Včasih = 4 točke 

* Da = 6 točk 

 

TOČKE STOPNJA STRESA 
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0–118 Udeleženec zna poiskati ravnovesje med 

delom in prostim časom ter meni, da je 

njegovo življenje lepo. Tu se pojavlja 

možnost, da ga njegovo delo dolgočasi in se 

je sprijaznil s situacijo ali pa mora natančneje 

preučiti stanje na delu. 

118–158 Udeležence bi moral malo več časa nameniti 

svojemu prostemu času in družini, obstaja 

možnost, da “užitek” prelaga na kasnejše 

obdobje v življenju, kar ni priporočljivo. 

Priporočamo, da razporedi in organizira svoj 

delovni čas, da najde prostor tudi za uživanje 

in rekreacijo. 

158–198 Udeleženec ne namenja veliko pozornosti 

urejanju svojega življenja, verjetno mu tudi 

popuščajo moči in že dolgo ni bil na 

počitnicah. Potrebno je takoj nekaj ukreniti v 

zvezi z razmerami na delovnem mestu. 

 

2. ZADOVOLJSTVO Z DELOM 

 

DELOVNE RAZMERE 1 2 3 4 5 

Delovne razmere na splošno      

Možnost za napredovanje      

Obveščenost o dogodkih v 

podjetju 

     

Plača in druge materialne 

ugodnosti 

     

Odnosi s sodelavci      

Stalnost zaposlitve      

Možnost strokovnega 

razvoja 

     

Svoboda in samostojnost pri 

delu 

     

Ugled dela      

Soodločanje pri delu in 

poslovanju 

     

Ustvarjalnost dela      

Varnost dela      

Neposredni vodja      
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Zahtevnost dela (fizična in 

psihična) 

     

Zanimivost dela      

      

 

1  ZELO NEZADOVOLJEN/NA 

2  NEZADOVOLJEN/NA 

3 NITI ZADOVOLJEN/NA NITI NEZADOVOLJEN/NA 

4 ZADOVOLJEN/NA 

5 ZELO ZADOVOLJEN/NA 

 

2. ZMANJŠEVANJE STRESA 

 

2.1 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE STRESA S STRANI ORGANIZACIJE 

 

TRDITEV – Organizacija mi nudi: NE DA 

- Redna usposabljanja na mojem področju   

- Možnost za napredovanje   

- Stabilno delovno okolje   

- Možnost za podajanje svojega mnenja   

- Možnost dela od doma   

- Dovolj časa za odmor med delom   

- Različne aktivnosti za zmanjševanje stresa na 

delovnem mestu (vodeno vadbo, psihološko pomoč) 

  

- Primeren delovni čas   

- Primernega nadrejenega, h kateremu lahko pridem 

po pomoč, če mislim, da sem preveč preobremenjen 

  

- Primerno plačilo   

- Nagrade za uspešno delo   

 


