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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava vpliv stresa na delovnem mestu na kakovost zasebnega 

življenja managerjev. Dnevno se srečujemo in spopadamo s stresom, ki nastaja predvsem 

na delovnih mestih, nato pa vpliva na naša zasebna življenja. Managerji so zaradi njihove 

narave dela, nenehnega dela in razmišljanja o delu, odgovornostih in pomembnih 

odločitvah, toliko bolj izpostavljeni stresnim situacijam, katere morajo znati obvladati, 

preden stres začne obvladovati njih. Zaradi stresa se začne kvariti kakovost življenja, 

predvsem v zasebnem življenju, saj stres ne vpliva samo na nas, ampak tudi na ljudi okoli 

nas. Managerji morajo znati usklajevati in razporejati svoj čas, si postaviti prioritete, slediti 

svojim željam, ciljem, stremeti k zadovoljstvu in dobremu počutju. Pomembno je, da se 

zavedajo bistva kakovosti življenja, potrebnega dela na osebni rasti, na zadovoljstvu, skrbi 

za fizično in psihično zdravje, na razbremenitvi in sprostitvi.  

Ključne besede: managerji, stres, kakovost delovnega in zasebnega življenja, osebna rast, 

zadovoljstvo, sprostitev  

 

SUMMARY 

This master thesis adresses influence of stress on workplace on the quality of private life of 

managers. We are daily facing and dealing with stress that mostly emerges on our workplace 

and then effects our private lives. Managers are because of their nature of work, constant 

work and thinking about work, responsibilities and important decisions much more exposed to 

stressed situations, which they must know how to control before the stress starts to control 

them. Because of the stress the quality of life starts to spoil, mostly our private life, because 

the stress not only effects us but also the people around us. Managers must know how to 

coordinate and schedule their time, how to make priorities, follow their wishes, goals, strive 

to pleasure and welfare. It is important that they are aware of the importance of quality life, 

required work on personal growth, pleasure, care for physicall and mental health, relief and 

relaxation.  

Key words: managers, stress, quality of work and private life, personal growth, pleasure, 

relaxation 
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1 

1 UVOD 

 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 1.1

Dandanes živimo v času, v katerem vsi podlegamo stresu. Ta je prisoten na vsakem koraku, v 

našem zasebnem kot tudi kariernem življenju, vpliv tega pa je odvisen od človekove narave in 

njegove psihične moči. Avtorica Treven (2005, 13) pravi: »Beseda stres je beseda, ki je danes 

pogosto uporabljena. Živimo v svetu, ki se hitro razvija in zahteva od nas nenehno 

prilagajanje. Spreminjajo se tehnologija, družbene navade, vrednote, družbene strukture in 

ljudje.« To pa so glavne spremembe, katerim ni moč ubežati in se moramo z njimi soočiti. 

Obvladovanje stresa je možno le, če najprej ugotovimo oziroma poiščemo vzroke/razloge, 

zakaj smo pod stresom, kaj je tisto, kar nas je spravilo v takšen položaj in počutje. Ko 

najdemo pravi vzrok, se lahko začnemo s stresom tudi soočati in ga kasneje tudi obvladujemo, 

saj so posledice stresa lahko hude.   

Stres na delovnem mestu je danes že nekaj povsem vsakdanjega. V organizacijah nenehno 

potekajo stresne dejavnosti, med katere spadajo nadurno delo, norme, roki, tekmovalnost, 

fizične zahteve, tveganja, ipd. (Lyness in Thompson 1997, po Treven 2005, 21). Raziskave 

kažejo, da je delovno mesto managerjev kar na tretjem mestu na lestvici najbolj stresnih 

poklicev (Treven 2005, 21).  Stres na delovnem mestu nastane predvsem zaradi razloga, da  

ljudje, zaposleni v organizacijah, stremijo le k uspešnosti, učinkovitosti, produktivnosti ipd., 

hkrati pa se ne zavedajo, da se tega v največji meri ne more doseči brez spodbujanja, 

motiviranja, nagrajevanja, brez možnosti osebne rasti. Managerji prevečkrat postavljajo 

delovne aktivnosti na prvo mesto, s tem pa posledično pozabljajo nase. Prav tako se to  odraža 

v njihovem odnosu do okolice zunaj organizacije in predvsem v zasebnem življenju. Nenehne 

zahteve, pritiski, napetost v ozračju, časovne obremenitve ipd. – to je življenje managerjev – 

delo in razmišljanje 24 ur na dan. Posledice se tako kažejo v (ne)zdravju, slabem vzdušju, 

konfliktih v družinskem življenju itd . 

Delovno mesto managerjev prinaša največjo in najbolj pomembno nalogo  popolno 

prevzemanje odgovornosti za vsa dejanja in odločitve, ki jih sprejmejo v organizaciji. 

Managerji so izpostavljeni psihičnim naporom, katerim se morajo znati prilagajati, saj tako 

zahteva njihova narava dela in odgovornost na njihovem položaju (Laird 1965, po Franović 

1993, 31). Podvrženi so stresnim situacijam, nenehnim odločitvam, raznim konfliktom in 

skrbi tako za organizacijo kot za njene zaposlene.  

Managerjem sodelovanje z zaposlenimi in nenehno sprejemanje odločitev jemlje precej 

energije. Za dosego ciljev pri svojem delu morajo biti uspešni in učinkoviti, za kar je potrebna 

njihova polna angažiranost. Vse to pa zahteva  tako telesno, čustveno, umsko in duhovno 

energijo, da ne podležejo prehitro stresu. Med telesno zmogljivost štejemo njihovo moč, 
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vztrajnost, prožnost in odpornost. Med čustveno zmogljivost pa ustrezno odzivanje na 

različna čustva – da managerji niso togi in defenzivni (Loehr in Schwartz 2003, 1322). 

Manager svoje lastno življenje prilagaja organizaciji, v kateri deluje. Toda če zna videti sebe 

in pravi čas tudi svoje težave, se zavedati in posluževati vseživljenjskega učenja ter rasti, 

pomembnosti notranje uravnovešenosti, sprotnega reševanja težav, predvsem pa nenehnega 

pozitivnega razmišljanja, mu lahko uspe živeti polno življenje, brez hujših posledic stresa 

(Podrižnik 2007).   

Zaradi delovnih obremenitev managerji težje usklajujejo poklicno in zasebno življenje, kar 

vpliva na njihovo kakovost zasebnega življenja. V splošnem kakovost življenja namreč 

predstavlja tudi dobro usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Nekateri pod tem pojmom kakovosti življenja razumejo predvsem finančni vidik življenja, 

vendar je veliko več kot to. Kakovost življenja je predvsem občutek posameznika, da je 

zadovoljen z lastnim življenjem. Nekdo, ki ima visok življenjski standard, mogoče sploh ni 

zadovoljen in nima kakovostnega življenja. Našo kakovost življenja sestavljajo: zdravje, 

delovni čas, vseživljenjsko učenje, preživljanje časa, družabno življenje, občutek varnosti itd. 

Zdravje je prva in najpomembnejša človekova vrednota. Je glavni dejavnik posameznika in 

vseh nas, da lahko živimo produktivno, učinkovito in kakovostno življenje. Za zdravje morata 

poskrbeti tako posameznik sam kot tudi družba, za vzajemno delovanje. Vrabič Kek (2012) 

pravi: »Zdravja še ni mogoče neposredno kvantitativno meriti, zato se uporabljajo posredni 

kazalniki ter subjektivno doživljanje zdravja. Za ocenjevanje zdravstvenega stanja 

prebivalstva se med drugim uporabljajo tudi povprečno pričakovano trajanje življenja, leta 

zdravega življenja, obolevnost, smrtnost, prehranjevalne navade in subjektivno ocenjevanje 

zdravja.«  

Na posameznikovo kakovost življenja zelo vpliva njegov čas, ki ga preživi na delovnem 

mestu. Zadovoljstvo z zaposlitvijo in delom, ki ga posameznik opravlja, vpliva tudi na 

njegovo zasebno življenje, predvsem pa na zdravje, zato mora vsak najti neko ustrezno 

razmerje med delom in nedelom.  Naslednja kategorija je vseživljenjsko učenje, katerega cilj 

je izboljšanje znanj in spretnosti posameznika. Raziskave kažejo, da imajo bolj izobraženi 

ljudje manj težav, povezanih z zdravjem in stresom, kar managerji s svojo izobrazbo zagotovo 

so. 

Zelo pomemben dejavnik kakovostnega življenja je prosti čas posameznika. Čas, ki ga le-ta  

nameni sebi in svojim bližjim, lahko zmanjša njegove fizične in psihične težave. Prosti čas je 

namenjen nedelu in neizobraževanju, razbremenitvi, počitku, razvedrilu ipd. Oblika 

preživljanja prostega časa je tudi družabno življenje, torej razna druženja s prijatelji, znanci, 

sorodniki, obiski prireditev, ipd. V prostem času posamezniki radi tudi potujejo in se 

ukvarjajo s športom. Nenazadnje pa je za vse te dejavnosti in na splošno življenje samo 
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potreben občutek varnosti pri posamezniku – varnost v prometu, osebna varnost, internetna 

varnost ipd. (Vrabič Kek, 2012). 

Kos (2011) pravi, da je vsak posameznik odgovoren sam zase. Managerji kot poslovodje in 

vodje zaposlenih, ob vseh obveznostih in odgovornostih, kot smo že nekajkrat omenili,  

pogosto pozabijo na vodenje samega sebe. Avtor Franović (1993, 48) postavlja zanimivo 

vprašanje: »Če managerji veljajo za strokovnjake v organizaciji poslovnega življenja in 

optimizaciji vloženih naporov, zakaj niso zmožni organizirati še svojega prostega časa in 

izvleči iz njega – za sebe (in svoje družine) seveda – največje možne koristi?«.  

Kakovost zasebnega življenja managerjev je torej zelo povezana z delom oz. delovnim 

mestom, saj je od tega odvisno, koliko in kako lahko managerji preživljajo čas z družino, 

otroki, sorodniki in prijatelji. Kakovost zasebnega življenja predstavlja čas, ki ga družine 

izkoristijo za počitnice in dopust, predvsem pa za druženje in obiskovanje raznih 

izvendelovnih in izvenšolskih dejavnosti. To je čas, ki ga mora posameznik preživeti kar se da 

kvalitetno, za obnovo svoje energije. Največja napaka managerjev je, da nosijo delo domov. 

Pomembno je, da v času, ko so managerji doma, preživijo kar se da kvaliteten čas z njihovo 

družino in sodelujejo pri njihovih dejavnosti, torej so del njih. Managerji pa si morajo vsak 

dan vzeti čas zase in narediti nekaj dobrega zase (Rozze.Pk.Blog, b. l.) 

 Namen in cilji diplomskega dela 1.2

Namen magistrske naloge je proučiti, kakšen je vpliv stresa na delovnem mestu na kakovost 

zasebnega življenja managerjev. Namen je ugotoviti, v kolikšni meri managerji nosijo 

posledice nastalega stresa na delovnem mestu v svoje zasebno življenje in kakšen je vpliv 

tega na njihovo družinsko življenje. 

CILJI: 

Cilji, ki jih želimo z magistrsko nalogo doseči, so: 

 preučiti domačo in tujo literaturo ter predstaviti osnovne pojme, povezane s stresom na 

delovnem mestu, vzrokih za njegov nastanek, posledicah in vplivom tega stresa na 

kakovost zasebnega življenja managerjev, 

 ugotoviti in analizirati vpliv stresa na delovnem mestu na managerjevo zasebno in 

družinsko življenje, 

 ugotoviti, kako delujejo managerji in analizirati nastale posledice pod vplivom stresa na 

delovnem mestu, 

 ugotoviti in analizirati, kako kakovostno zasebno življenje živijo managerji, 

 interpretirati rezultate in podati nekaj nasvetov oziroma rešitev za boljše obvladovanje 

stresa in manj posledic za kakovost zasebnega življenja managerjev. 
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HIPOTEZE: 

Glede na opisano problematiko in teoretična izhodišča smo zastavili naslednje hipoteze: 

H1: Managerji se popolnoma strinjajo s trditvijo, da so na delovnem mestu pod stresom. 

H2: Stres na delovnem mestu je povezan s kakovostjo managerjevega zasebnega življenja.  

H3: Glede na velikost podjetja/organizacije obstajajo statistično značilne razlike v 

kakovosti življenja managerjev. 

 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 1.3

Pri pisanju magistrske naloge smo uporabili kvantitativen način raziskovanja, s 

predpostavljenimi hipotezami. 

V teoretičnem delu smo na podlagi pridobljene literature navedli glavne teoretične vsebine, 

pojme, značilnosti določenih vsebin, vplive posameznih pojavov in situacij, ipd. Razčlenili in 

med seboj primerjali ter pojasnili smo teorije raznih avtorjev in raziskovalcev obravnavane 

tematike ter problematike. 

Glede na izbrano temo smo v empiričnem delu uporabili lasten anketni vprašalnik, s pomočjo 

katerega smo zbrali potrebne podatke. Anketni vprašalnik je sestavljen na podlagi že 

obstoječih anketnih vprašalnikov o stresu in kvaliteti življenja (primer: SF  36). Vprašalnik 

vsebuje tri sklope, in sicer v prvem delu splošne podatke, v drugem delu vprašanja, vezana na 

stres na delovnem mestu in v tretjem delu vprašanja, povezana s kakovostjo zasebnega 

življenja. Na podlagi teh primarnih podatkov smo poskušali na vzorcu anketiranih pridobiti 

rezultate lastnosti celotne populacije na območju Republike Slovenije.  

Anketne vprašalnike smo posredovali v izpolnjevanje predvsem v fizični obliki ter tudi v 

elektronski obliki – odvisno od števila pridobljenih rešenih anketnih vprašalnikov v fizični 

obliki. Fizični obliki se nagibamo predvsem zaradi pričakovane večje odzivnosti anketirancev 

in takojšnjih dobljenih odgovorov. Anketni vprašalnik smo posredovali managerjem in 

managerkam na konferenci na Gospodarski zbornici Slovenije. V vzorec smo anketirance 

izbrali namensko, in sicer po načelu snežne kepe, tako da smo predvidevali, da bodo 

posredovani managerjem – torej vršnim, srednjim in nižjim managerjem, predvsem na 

področju Koroške in Štajerske regije. Prav tako smo anketirance pridobili tudi s pomočjo 

znancev, prijateljev in zaposlenih v podjetjih. Pričakovali smo, da bomo dobili vzorec 100 

managerjev.  

Dobljene podatke smo preučili in analizirali s pomočjo opisne statistike (absolutnih frekvenc, 

strukturnih deležev, standardnih odklonov), nato pa smo  na podlagi numeričnih spremenljivk 

uporabili tudi regresijsko analizo.  
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Za nazorni prikaz dobljenih rezultatov smo s pomočjo opisne metode naredili preglednice in 

grafe. 

 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 1.4

V magistrski nalogi smo se srečali s predpostavkami, katerim pa so zagotovo sledile tudi 

omejitve. Na raziskavo je vplivalo veliko notranjih in zunanjih dejavnikov. 

Predpostavke: 

 managerji so bolj izpostavljeni stresu, 

 stres vpliva na njihovo delovanje, uspešnost in učinkovitost  v organizacijah, 

 stres vpliva na razpoloženje/odnose med managerji, zaposlenimi in managerji, managerji 

in ljudmi iz zasebnega življenja, 

 stres zelo vpliva na zdravje managerjev, 

 stres na delovnem mestu vpliva na kakovost zasebnega življenja managerjev. 

Vsebinske in metodološke omejitve:  

 glavna omejitev je pridobitev zadostnega vzorca managerjev, 

 proučevanje večine managerjev in vodij v Koroški in Štajerski regiji, 

 omejeni smo glede na odzivnost anketiranih. 
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2 OPREDELITEV STRESA  

»Stres je mehanizem, s katerim se odzivamo na neprijetne dražljaje (tako imenovane 

stresorje) iz okolja. Dokler situacije doživljamo kot obvladljive, ostajamo samozavestni in 

stres nas celo vzpodbuja. Škoditi pa nam začne, ko začnemo situacije doživljati kot 

neobvladljive. Neobvladan stres pomeni težave, poslabša nam kakovost življenja in uniči 

zdravje. Že majhni koraki k obvladovanju stresa se lahko obrestujejo, saj vodijo k verižni 

reakciji pozitivnih sprememb« (Med.Over.Net b.l). 

Stres nam navadno predstavlja neko negativno, slabo stvar, saj največkrat prinaša le težave in 

hude posledice. Loocker in Gregson (1993), po Treven (2005, 14) pravijo, da stres: »nastaja 

kot neizogibna posledica naših odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki se mu 

moramo prilagajati«. 

Ravno nasprotno pa trdita Loehr in Schwartz (2006, 24): »Stres v življenju ni sovražnik. 

Nasprotno, je ključ za rast«. 

 Definicija stresa 2.1

Samih definicij o stresu je zelo veliko, zato jih bomo navedli le nekaj. 

Po definiciji Hansa Selye, »očeta« koncepta stresa, iz leta 1949, je stres: »program telesnega 

prilagajanja novim okoliščinam, odgovor na dražljaje, ki motijo osebno ravnotežje (Luban 

Plozza in Pozzi 1994, po Treven 2005, 14). 

Po Luban Plozzi in Pozzi (1994) je stres: »reakcija organizma na dražljaje iz okolja, vključuje 

znake obrambe in prilagajanja«. Loocker pravi, da je stres: »neskladje med dojemanjem 

zahtev na eni strani in sposobnosti za obvladovanje zahtev na drugi strani (Loocker in 

Gregson 1993, po Treven 2005, 1415).  

Tyrer: »Gre za duševno in telesno reakcijo na spremembo« (Tyrer 1987, po Treven 2005, 15). 

Seličeva pojasnjuje: »Stres je možno opisati kot dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki 

zmoti človekovo notranje ravnotežje in aktivira njegove prilagoditvene potenciale (Selič 

1999, po Treven 2005, 15). 

 

Greenberg in Baron: »kompleksen vzorec čustvenih stanj, psihičnih odzivov in s tem 

povezanih misli, ki nastane kot odgovor na zunanje zahteve (Greenberg in Baron 2000, po 

Treven 2005, 15).  
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Pečjak in drugi (2000, 4647) pa pojasnjujejo:  

»V širšem pomenu besede je stres preobremenjenost, ki ogroža posameznikovo fizično in 

dušno integriteto. Povzročajo jo razni biološki dejavniki (bolezen, lakota, žeja), fizični 

dejavniki (potres, požar, skrajna temperatura okolja), psihološki dejavniki (strah, neuspehi in 

negativna pričakovanja) ter socialni dejavniki (konflikti v družini ali pri delu, 

brezposelnost«. 

Prav tam avtor Pečjak navaja, da je veliko vrst stresa povezanega z družino in družinskim 

življenjem. Sledi mu stres, povezan z delom, med delom in družino pa je prav tako zelo 

pomembna povezava. Avtor nadaljuje, da smo si ljudje različni in prav tako zelo različno 

doživljamo stres. Ponavadi močnejše osebe kasneje (ali sploh ne) podležejo stresu in ga 

pravočasno obvladujejo. Te osebe tudi ne doživljajo toliko duševnih in vedenjskih motenj. 

Stres jih celo spodbudi  k večji učinkovitosti pri delu in ostalih aktivnostih. 

 

Pojav stresa po Hansu Selyi poteka v treh fazah: 

 alarm (zunanji stresor sproži notranji stresni sistem v telesu), 

 odpor (telo pozove posamezni organ/sistem, da se odzove na stres), 

 izčrpanost (možnost vrnitve v prvo fazo in ponovitev cikla). 

 

Pri tem ne smemo pozabiti na dva pristopa pri stresu: psihološki in vedenjski. Psihološki 

predstavlja spremembe v razpoloženju, negativna čustva ipd., vedenjski pa neposreden upor 

nad stresom (Treven 2005, 18). 

 Vzroki/razlogi za nastanek stresa 2.2

Ljudje smo različni in stres, ki ga povzroči isti stresor, se pri eni osebi pojavi, pri drugi pa ne. 

Od osebe do osebe je različna tudi stopnja stresa, ki jo oseba doživi. Ti stresorji pa so lahko 

del materialnega ali psihološkega okolja (Treven 2005, 20). 

Zanimiv zapis avtorjev  Loehr in Schwartz (2003, 1112) o današnjem stresnem načinu 

življenja pravi takole:  

»Drvimo skozi življenje brez postanka, da bi si vzeli čas za premislek o tem, kdo resnično 

želimo postati ali kam zares hočemo iti. Vsi smo vneti v svoji naglici, hkrati pa 

pregorevamo. Večina od nas si zgolj prizadeva narediti najbolje, kar lahko. Ko zahteve 

presežejo naše zmogljivosti, začnemo segati po pripomočkih, s katerimi se prebijamo skozi 

dneve in noči, vendar zanje čez čas plačamo davek. Ohranjamo se s premalo spanja, stoje 

goltamo hitro hrano, nalivamo se s kavo, ohlajamo z alkoholom in umirjamo z uspavali. Ko 

se na delovnem mestu spopademo z neizprosnimi zahtevami, nas stvari hitro razjezijo in 

zlahka nas premotijo malenkosti. Po dolgih delovnikih se vračamo domov izčrpani, kjer pa 

naše družine pogosto niso vir veselja in miru, pač pa le še ena obveznost v že tako 

preobremenjenem življenju«. 
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Glavni vzroki, zaradi katerih podležemo stresu, so: 

 neenakomerno porabljanje energije, 

 prehiter tempo življenja, 

 posvečamo se samo delu in ne sebi, pretirano delo – deloholizem, 

 nenehni pritiski drugih ljudi na nas, 

 časovni roki, 

 nekvalitetni oz. nezdravi odnosi, 

 nekvalitetna komunikacija, 

 probleme iz organizacije nosimo domov, 

 hitenje pri delu, 

 pozabljanje na počitek in odmor, 

 odvisnost od stresa – adrenalin v nas, 

 nenehne zahteve in pričakovanja drugih do nas, 

 pretiravanje, 

 občutki krivde, če ne delamo, 

 nezmožnost preusmerjanja misli od dela k nedelu, sprostitvi, 

 nesposobnost uravnavanja delovnih navad, 

 nepotrebne in predvsem nepomembne skrbi, 

 pretirano vdajanje delu brez vključevanja preostalih življenjskih dejavnosti, 

 dolg delovnik, nočno delo, delo brez počitnic ali dopusta, 

 tehnologija (mobiteli in računalniki), 

 preobilno ali premalo hranjenja, premalo spanja, preveč slabe volje, sovražnosti in 

negativizma, premalo telesne aktivnosti, premalo počitka (Loehr in Schwartz 2006, 

5963). 

 

Avtorica Treven (2005, 26) navaja, da je izvor stresa v organizacijah povezan z: 

1. organizacijsko ravnjo, 

2. organizacijsko kompleksnostjo (pravila in zahteve, organizacijska mreža), 

3. organizacijskimi spremembami in 

4. organizacijskimi mejnimi vlogami (zahteve strank – zahteve organizacije). 

 Posledice stresa 2.3

Selye (1976), po Treven (2005, 43) pravita, da stres ni samo nekaj negativnega, saj ima tako 

pozitivne kot negativne strani. Med pozitivne štejemo konstruktivni stres, ki povečuje 

delavnost, spodbuja pri človeku njegovo ustvarjalnost itd. Psihične obremenitve so torej v 

določeni primerih lahko pozitivne narave, saj managerji s tem nagrajujejo sposobnosti 

pravilnega ravnanja v psihično izpostavljenih razmerah. S tem managerji razvijajo nove ideje 

in rešitve, predvsem pa napredujejo pri poslovni in osebni rasti in uspešnosti (Franović 1993, 
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32). Nasproten učinek pa ima destruktivni stres, ki vpliva na naše počutje, vedenje in delo. 

Postanemo preobremenjeni, nezadovoljni, delamo napake itd. (Treven 2005, 4344). Avtor 

Franović (1993, 32) navaja, da v tem primeru lahko managerji podležejo pritiskom. Razlogi 

za to so: nestabilnost družbenih in ekonomskih razmer poslovanja, finančne negotovosti, 

poslovna tveganja, konflikti s sodelavci, ipd. Vse to managerje privede do tako imenovane 

»psihične preobremenjenosti«. 

Posledice psihično preobremenjenega managerja so slabšanje uspešnosti managerja pri 

poslovanju in poslovni komunikaciji ter možni nastalih konfliktih z okolico, v kateri delujejo 

(Franović 1993, 33). Prav tam avtor navaja, da mora manager znati presoditi svoje osebne 

zmožnosti v povezavi z delovnimi razmerami, ki ga obkrožajo.  

 

Posledice stresa delimo na: 

 fiziološke, 

 psihične 

 in vedenjske posledice. 

Preglednica 1: Posledice stresa 

ODZIV NA STRES PRI ČLOVEKU 

FIZIOLOŠKE POSLEDICE PSIHOLOŠKE POSLEDICE VEDENJSKE POSLEDICE 

 bolezni srca 

 težave s hrbtenico 

 rana na želodcu 

 glavobol 

 rak 

 kožne bolezni 

 visok krvni pritisk 

 družinske težave 

 nespečnost 

 impotenca 

 depresija 

 fobije 

 sindrom izgorevanja 

 pretirano kajenje 

 potreba po alkoholu 

 uživanje drog 

 dovzetnost za nesreče 

 motnje v hranjenju 

Vir: Treven 2005, 44 

 

 Fiziološke posledice 2.3.1

Avtorica Treven (2005, 44) pravi, da do fizioloških simptomov pride v trenutkih, če: »človek 

ne pozna metod, s katero bi obvladal in pregnal odvečno energijo, se bo ta v njem kopičila in 

bo verjetno povzročila katerega od fizioloških simptomov«. 

Spremembe v telesu se kažejo tako da: 

 adrenalin narašča, 

 krvni sladkor prehaja v krvni obtok, 

 imamo povišan utrip in krvni pritisk, 

 hitreje dihamo, 
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 imamo napete mišice 

 in se znojimo. 

 

Med bolezni srca so najpogostejši srčni napadi, katere povzročajo kajenje, prenapetost, 

premalo gibanja, nepravilno prehranjevanje ipd. Ljudje, ki so nenehno pod stresom, imajo 

tudi povišan krvni pritisk in holesterol. Naslednji znak, ki ga ne smemo prezreti, je napetost in 

bolečina v mišicah, predvsem na predelu vratu in hrbta. Kot posledice stresa se pojavljajo 

rane na želodcu, glavoboli (splošen simptom stresa), različne vrste raka (kot posledica dalj 

časa izpostavljenosti stresu, nezmožnosti soočenja z njim in nastalimi napetostmi). Med vidne 

fiziološke znake spadajo kožne bolezni, izpuščaji, luskavica itd. (Treven 2005, 4549). 

 

Vse te bolezni povzročajo s svojim nastankom pri človeku še več napetosti, slabe volje in 

stresnih situacij, zato je zelo pomembno, da ljudje pravi čas zaznamo svoje težave, poiščemo 

in odpravimo izvore nastali težav, predvsem pa se odzovemo kar se da mirno in ne 

povzročamo sami sebi še več stresa. 

 Psihološke posledice 2.3.2

Cooper in drugi (2001), po Treven (2005, 50) pravijo, da so: »psihične posledice stresa tesno 

povezane z vedenjskimi odzivi na stres«. 

Med psihične težave se štejejo: težave v družini, nespečnost, impotenca, depresija in razne 

fobije itd.  

 

Stres doma 

Stres, ki nastane na delovnem mestu, in stres doma, prinašata v družine konflikte, nastale 

zaradi nerazumevanja in nesoglasij med družinskimi člani. Avtorica Treven (2005, 51) pravi, 

da je družinsko življenje, predvsem pa zakon med partnerjema, lahko podpora pri soočenju s 

stresom ali pa izvor dodatnega stresa in napetosti. Kadar se partnerja ne dopolnjujeta in 

podpirata, pride do nezadovoljstva z obeh strani, prepirov, slabe volje, ki vpliva tudi na otroke 

itd. 

 

Nespečnost 

Naslednja psihična težava, ki jo ima vse več ljudi, je nespečnost. Ta nastane, ko smo v 

pričakovanju kakšnega dogodka in stresnih situacij, predvsem na delovnem mestu. Vse to pri 

nas povzroča napetost, odvečno energijo, zaskrbljenost, slabo voljo itd. 

Mendelson in drugi (1977) in Pettinger (2002), po Treven (2005, 52) pravijo, da: »vsako leto 

do trideset odstotkov celotne populacije obišče zdravnika zaradi motenj v spanju«. 
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Depresija in fobije 

Pomemben psihološki pojav je depresija. Hyde in Cook (2004), po Treven (2005, 53) pravijo, 

da je: »depresija zelo razširjeno, resno psihološko stanje, v katerega zapade človek, ki ni 

sposoben premagati stresa«. 

 

Ljudje imamo mnogo strahov, tako imenovanih fobij in s tem povezanih skrbi. Fobije 

predstavljajo nekakšen nerazumen strah pred nečim, nastanejo pa tudi zaradi odgovornosti, ki 

jo čutimo zaradi pričakovanj nekoga za njihovo izpolnitev (Treven 2005, 54). 

 Vedenjske posledice 2.3.3

Preobremenjeni ljudje, ki so pod nenehnim stresom, spremenijo vedenje, to pa se kaže v 

pogostejšem ali celo začetku kajenja, potrebi po večjih količinah alkohola, morda tudi drog in 

drugih opojnih substanc, motnjah v prehranjevanju, prihajati začne do več delovnih nesreč 

ipd. Posledice sprememb vedenja se kažejo v zdravstvenih težavah, odsotnostih z dela, manjši 

produktivnosti na delovnem mestu itd. (Treven 2005, 56-59). 

Vseh ljudi pa ne smemo »metati v isti koš«. Vsi se razlikujemo in nekateri hitreje podležejo 

stresu kot drugi. Treven (2005, 59) navaja: »Pomembno vlogo pri odpornosti posameznika na 

stres imajo predvsem njegove osebnostne lastnosti«. 

Avtor Račnik (2010, 27) pravi, da: »Obnašanje v stresu  pokaže, kakšna osebnost je vodja«. 

Managerji oz. vodje s svojim delom sprejemajo tudi stres in situacije, ki bodo ta stres 

povzročale. 

Pasivno vedenje  

Za pasivno vedenje je značilno zanikanje in umikanje osebe. Navadno te osebe drugi 

izkoriščajo, saj se čutijo negotove, zagrenjene, nimajo samozavesti, so prestrašene, 

zaskrbljene in ne izražajo svojih občutkov. Te osebe le počnejo, kar drugi od njih hočejo, ne 

pa, kar bi same želele. Za njih je značilno, da se podcenjujejo. Takšni managerji ne morejo 

biti uspešni in učinkoviti, saj niso odločni, kar zaposlene vznemirja, se jim posmehujejo ipd. 

Pasivni managerji ne prevzemajo potrebne odgovornosti in se ne znajo pravilno in hitro 

odločati. 

Nasilno/napadalno vedenje  

Za nasilno vedenje je značilna napadalnost in obtoževanje. V tem primeru osebe vidijo le 

sebe, ostale pa podcenjujejo. Druge radi kritizirajo, sebe pa precenjujejo, povzdigujejo, čeprav 

jih je v resnici le strah pred porazom in lastnimi napakami. Svoj čas namenjajo napačnim 

problemom, uničujejo odnose v organizaciji in izven nje, škodijo podjetju, povzročajo 
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mobbing nad zaposlenimi. Takšnim managerjem podrejeni ne zaupajo, jih ne marajo, jih 

utrujajo, počutijo se ponižane in so posledično manj produktivni. Pride do začaranega kroga 

raznih negativnih občutkov jeze, nemoči, zagrenjenosti, razočaranj ipd. Iz tega lahko izhaja 

ogromno stresa, tako na strani managerja kot na strani podrejenih. Ljudem se začnejo 

pojavljati razne zdravstvene težave, ki so le psihosomatskega izvora. 

Samozavestno in spoštljivo vedenje   

Za samozavestno vedenje je značilno pravočasno soočanje s problemi, veliko odločnosti, 

produktivnosti, ustvarjalnosti  ipd. Za samozavestne vodje je značilno, da znajo voditi sebe in 

ostale, znajo upravljati s sabo in svojim časom, so mirni, zbrani, pozitivno naravnani in vedno 

iščejo najboljše rešitve za vse. Znajo biti spoštljivi in odkriti do podrejenih, predvsem pa 

pošteni in pravični. Prav tako znajo motivirati in nagrajevati, kvalitetno komunicirajo z njimi, 

ustvarjajo pristne timske odnose in predvsem prevzemajo vso odgovornost. 

 Širše posledice stresa 2.3.4

Vpliv stresa na delovno storilnost 

Za čim večjo storilnost v organizaciji so potrebne posameznikove lastnosti: usposobljenost, 

motiviranost, osebnostne lastnosti, psihofizične sposobnosti, ustvarjalnost ipd. (Treven 2005, 

95). Prav tam Treven navaja, da so pomembni tudi: delovna klima, zadovoljstvo posameznika 

pri njegovem delu, vsebina in zahtevnost dela, plačilo in ostale nagrade, delovne razmere, 

odnos z ostalimi zaposlenimi, ugled organizacije ipd. 

Stres na delovnem mestu je nekaj vsakdanjega, v organizacijah je veliko napetega ozračja in 

dogajanja. Prav zaradi stresa, brezvoljnosti in nezadovoljstva so organizacije pogosto manj 

uspešne, kot bi lahko bile.   

  

Stroški posledic stresa 

Stres je v zadnjem času vse večji vzrok za velike stroške v organizaciji. Tega pa se 

delodajalci, managerji in vodje v organizaciji žal ne zavedajo dovolj. 

Kot strošek organizacije zaradi stresa se štejejo bolezenske odsotnosti z dela. S tem je 

organizacija posledično manj produktivna in učinkovita. Stroški nastanejo zaradi potrebnega 

plačila nadomestil plač, delo pa kljub temu ni opravljeno. Organizacije morajo zaradi 

povzročenega stresa poskrbeti in plačati potrebna zdravljenja za posameznikovo zdravje 

(Treven 2005, 97100). 
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Raziskave kažejo, da je v Evropi 100 milijonov delovnih dni neizkoriščenih zaradi posledic, 

ki ji povzroča stres, saj kar 50 do 75 odstotkov bolezni povzroča prav stres. To pa je za 

organizacije ogromen strošek (Treven 2005,13). 

 

Sindrom izgorevanja 

 

Moss Leonard (1981) in Cooper in drugi (2001), po Treven (2005, 55) pojasnjujejo: »Gre za 

občutek izčrpanosti pri človeku, ki je pod velikim pritiskom in ima malo virov zadovoljstva«. 

 

Namenimo nekaj besed pojavu izgorevanja. Ta ima  stopnje: 

 1. stopnja – NAVDUŠENJE (velika predanost delu, ogromno delovne energije, visoka 

pričakovanja …) 

 2. stopnja – STAGNACIJA (predanost delu upade, ni navdušenja, želimo se umakniti, ni 

zadovoljstva pri delu …) 

 3. stopnja  STOPNJEVANJE PROBLEMOV (zavedanje, da ne moremo opraviti vseh 

zahtev, pričakovanj, nastanejo dvomi o sposobnostih, postanemo površni, izgubimo 

motivacijo, čutimo čustveno, telesno in duhovno izčrpanost …) 

 

Sindrom izgorevanja je tipičen pojav pri managerjih v organizacijah. Za njih velja, da jim 

njihovo delo ogromno pomeni, nosijo veliko odgovornosti, pričakovanj, imajo močno 

samopodobo in so navadno uspešni v svojem delu. Ves svoj čas namenijo svojemu delu, vse 

premalo pa sebi in družini. Vse to lahko privede človeka do izgorelosti, saj zahteve dela že 

vse presegajo njegove sposobnosti, moč in energijo. Vsak človek pa nima sindroma 

izčrpanosti, nekateri so le zdravo utrujeni in, če se pravi čas odpočijejo, zmorejo delovati 

učinkovito naprej, brez resnih posledic. Evans in Russel (1992), po Treven (2005, 96) 

pojasnjujejo, da: »je pomembno, da prepoznamo mejo zdrave in nezdrave utrujenosti in se 

pravi čas odpočijemo. Čim hitrejše je življenje, tem pomembnejši je počitek«. 

 

Preglednica 2: Znaki izgorevanja 

 

1. Zgodnje faze 

 

A)  Izvedba dela 

 zmanjšana učinkovitost 

 zmanjšana iniciativnost 

 pojemanje zanimanja za delo 

 progresivno manjšanje sposobnosti za izvedbo dela pod stresom 
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B)  Fizično stanje 

 izčrpanost, utrujenost 

 glavoboli 

 težave z želodcem 

 izguba teže 

 nespečnost 

 

C)  Vedenjski simptomi 

 spreminjanje razpoloženja 

 hiter odziv z jezo 

  manjša tolerantnost 

 sumničavost 

 občutek nebogljenosti 

 

2. Pozne faze 

 

A) Poskusi samozdravljenja (pomirjevala, alkohol) 

B) Povečana togost (mišljenje postaja bolj zaprto, vedenje pa nefleksibilno, cinično) 

C) Spraševanje po lastnih sposobnostih, sposobnostih sodelavcev in organizacije 

D) Več časa je namenjenega delu, produktivnost se zelo zmanjša 

 

Vir: Moss 1981, po Treven 2005, 56  
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3 KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 Kaj je kakovost življenja?  3.1

Kakovost življenja predstavlja naše splošno počutje, tako pri posamezniku kot pri družbi. 

Naše počutje je odvisno od zadovoljstva, to pa je  povezano s fizičnim in psihičnim zdravjem, 

družino, odnosi, izobraževanjem, osebno rastjo, zaposlitvijo, financami ipd. Kakovost 

življenja ne smemo enačiti z življenjskim standardom, saj le-ta predstavlja predvsem finančni 

vidik življenja (Wikipedia 2016). Prav tako kakovost življenja predstavlja subjektivno merilo 

sreče, ki pa je pomembna sestavina številnih finančnih odločitev (Investopedia 2015). 

Allardt (1993), po Ilič (1999, 80) navajata, da kakovost življenja predstavlja tri skupine naših 

potreb: »imeti«, »ljubiti« in »biti«. Ljudje imamo dvoje ključnih potreb: potreba po 

pripadnosti in potreba po osebnem razvoju. Svetlik (1995), po Ilič (1999, 80) pojasnjujeta, da 

med naše potrebe spada tudi potreba po varnosti.  

Temeljne sestavine kakovosti življenja torej so: 

Zdravje  

Zdravje je prva in najbolj pomembna sestavina kakovosti življenja, saj vpliva na vse ostale 

sestavine. Blanchard in drugi (2011, 44) navajajo: »Na začetku se ljudje odpovejo zdravju, 

da bi pridobili denar. Pozneje v svojem življenju pa se odpovejo denarju, da bi spet 

pridobili zdravje«. Uspešni managerji so finančno dobro preskrbljeni in jim materialnih 

dobrin zagotovo ne manjka, vendar se za ta uspeh tako trudijo, da pozabijo na svoje 

zdravje. Trojnar (2002, 34) pojasnjuje, da imamo navade, razvade, ugodje in izobilje, v 

vsem tem pa ne uživamo. Vse je samoumevno, pri tem pa ne čutimo zadovoljstva in sreče. 

V sebi smo prazni in se iščemo. Do tega spoznanja pa pridemo, ko nas zdravje začne 

opozarjati, da nekaj ni v redu.   

Z zdravim načinom življenja sami sebi zmanjšamo možnosti za nastanek bolezni ali 

prezgodnje smrti, hkrati pa poskrbimo za produktivnejše in kvalitetnejše življenje. 

Varnost 

Občutek varnosti je pri posamezniku zelo pomemben, saj se varen človek počuti veliko 

mirnejši. Kinslow (2013, 18) pojasnjuje: »Notranja stabilnost temelji na zaznavanju. Če 

zaznavamo nevarnost ali neravnovesje, se počutimo negotovo. Če zaznavamo harmonijo in 

podporo, se udobno umirimo v svojem okolju«.  Med varnost štejemo  različne vrste varnosti, 

kot so fizična (nesreče, nasilje, kazniva dejanja), psihična (strah, negotovost), gospodarska 

(ekonomska ali finančna) varnost, od katere je odvisen materialen (razpoložljiv dohodek, 

materialne dobrine) in nematerialen (zdravje, počutje, zadovoljstvo) del življenja (Eurostat 
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Statistics Explained 2013). Fuhrman (2001, 23) pravi, da rutina mnogim ljudem daje občutek 

varnosti. Avtor (2003, 50) tudi pojasnjuje: »Varen občutek je, ko veš, da ti delo omogoča, da 

poskrbiš za svojo družino«.  

Materialne in nematerialne dobrine 

Trojner (2002, 43–45) pojasnjuje, da živimo v času, ko se borimo samo za materialne 

stvari, komunikacija poteka večinoma okoli poslov, ves čas smo prepričani, da nam nekaj v 

življenju manjka in zato nismo srečni. Z materialnimi dobrinami se poskušamo zadovoljiti 

in nenehno po nepotrebnem zapravljamo. Nenehno hitenje je izpodrinilo pristne stike, 

poglede, nasmehe, rokovanje ipd., kar je bilo nekoč povsem samoumevno in vsakdanje ter 

je prinašalo ljudem dobro energijo. Bojimo se zavrnitev, namesto da bi nam bile v izziv ter 

posledično za hitrejšo osebno rast. Prav tam avtor navaja: »Odločimo se živeti več 

življenja, več izkusiti, več se smejati, živeti bolj iz srca in manj iz razuma«. Ob vsem tem 

ne smemo pozabiti na komunikacijo, ki je temeljna v naših življenjih. Medsebojni odnosi, 

najsi bodo na delovnem mestu ali v zasebnem življenju, ne morejo potekati brez dobre 

komunikacije, verbalne ali neverbalne. Komunikacija predstavlja tudi energijo med ljudmi 

in je bistvena človekova (duhovna) potreba. Kot avtor prav tam navaja je komunikacija: 

»sredstvo za čiščenje človeškega duha«. Trojner pojasnjuje, da se zaradi nepopolne 

komunikacije določene vsebine kopičijo v nas in tako človek čuti vse več nezadovoljstva, 

stresa, razočaranja, zaprtosti v odnosih z ljudmi okoli sebe, itd.  

Osebna rast in zadovoljstvo 

Trojnar (2002, 23) pravi, da je pri osebni rasti temeljna vrednota, da uživamo v delu in 

počnemo stvari, ki nas veselijo. Nuhijev - Galičič (2014, 13) navaja:  

»Eden od pogojev za osebno zadovoljstvo je ljubezen do samega sebe. Le z ljubeznijo do 

sebe, s spoštovanjem tega, kar nosimo s seboj, bomo resnično srečni. To ni samovšečnost. Je 

odraz naše notranje moči, našega pozitivnega odnosa, ki ga le tako, da smo ponosni nase, 

prenašamo navzven. Notranja moč nas usmerja na poti dozorevanja, oblikovanja lastne 

podobe in samozavestnega ravnanja«. 

Kinslow (2013, 17) pojasnjuje: »Prepričanost vase je dokaz notranje samozavesti, miru in 

stabilnosti. Negotovost rodi skrbi, dvom in nezaupanje«.  Grylls (2014, 52) pravi: »Kadar 

čutimo, da imamo nadzor nad stvarmi, smo relativno zadovoljni sami s seboj in s svojim 

položajem v življenju«.  

Trojnar (2002, 38) pojasnjuje tudi, da ne smemo biti kritični, krivični do drugih, ampak 

odprti za ljubezen in odnose z ljudmi. Prav je, da svoje napake priznamo in poskušamo 

popraviti/odpraviti, biti pošteni do sebe in drugih. Z majhnimi stvarmi in dobrimi dejanji, 

se lahko veliko bolje počutimo in postanemo boljši ter srečnejši človek. Avtor prav tam 
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navaja: »S priznanjem postanemo kvalitetnejša oseba, se osvobodimo in odkrijemo 

globoko v sebi resnico, ki pa je naslednji korak v našem samoopazovanju in osebni rasti«. 

Prepričanja in vrednote 

Našo kakovost življenja pa zagotovo krojijo naša prepričanja in vrednote. 

Trojnar (2002, 15) pravi, da moramo v delu najti vrednote in smisel našega življenja, skozi 

vse to pa je pomembna naša osebna rast. Vse se začne pri odkrivanju smisla našega življenja 

in naših vrednot. Prav tam navaja: »Bolj ko se boste posvetili temu, kaj hočete, manj boste 

izgubljali dragoceno življenjsko energijo z nepotrebno kritiko«. Pri vsem tem ne smemo 

pozabiti na odkrito komunikacijo, poslušati druge in sebe, pri tem osebno rasti in iti po poti 

osebne sreče.  

Avtor Račnik (2010, 83) pojasnjuje: »Kdor se zavestno odloči, da so njegove zelo bistvene 

vrednote sreča, ljubezen, osebna rast in razvoj in se na tem področju dodatno usposablja, ima 

večje sposobnosti za uživanje v življenju in za optimizem«. 

Trojnar (2002, 20–21) pravi, da se naše vrednote skozi obdobja življenja nenehno 

spreminjajo. Velikokrat se naše vrednote vrtijo okoli denarja (finančne stabilnosti/ 

neodvisnosti), hkrati pa na seznamu bistvenih vrednot denarja ne izpostavljamo. Trojnar 

(2002, 21) navaja:  

»Vrednote so gonilna sila v vašem življenju. Vrednote so stanja, h katerim težimo: ljubezen, 

priznanje, sreča, varnost. Nasprotje od vrednot so nezaželena stanja, od katerih bežimo in se 

jim skušamo izogniti: jeza, razočaranje, depresija, zavrnitev. Vrednote nas premaknejo iz 

bivanjske praznine in spodbudijo proces osebne rasti. Nastopi lahko tudi konflikt vrednot, 

kot na primer varnost in svoboda na eni strani ter zaslužek in delo na drugi strani«.     

Loehr in Schwartz (2003, 27) pravita: »Posledica hitrega tempa življenja je, da si le redko 

vzamemo čas za premislek o tem, kaj sploh najbolj cenimo oz. da imamo te prioritete vedno 

pred očmi in v središču pozornosti«. Prav tam nadaljujeta, da se ponavadi le odzovemo na 

tiste sprotne stvari in razne krizne trenutke in na izpolnitev vseh pričakovanj, ki jih imajo 

drugi od nas, namesto da bi se premišljeno odločili za tisto, kar čutimo, da je za nas 

najpomembnejše. 

V življenju moramo odkriti, kakšne so naše vrednote, se z njimi soočiti, si postaviti lastno 

vizijo oz. odkriti naše poslanstvo tako na poklicnem kot tudi zasebnem življenju (Loehr in 

Schwartz 2003, 28). Ko to dosežemo, smo pripravljeni na življenjske spremembe in razne 

preizkušnje, naše življenje pa je posledično lahko kakovostno. 
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 Kakovost delovnega življenja 3.2

Ljudje na delovnem mestu preživimo ogromno časa svojega življenja, managerji kot vodje 

podjetij in organizacij pa še toliko več. Zato je zelo pomembno, da čas, preživet v delovnem 

okolju, preživijo kar se da kakovostno. V podjetjih se dogaja ogromno stvari, managerji in 

managerke morajo dnevno opravljati delo in sprejemati odgovornosti in odločitve, ne glede na 

to, ali si to želijo početi ali ne. Prav tako je to neodvisno od njihovega počutja in zadovoljstva, 

ki ga ob tem občutijo. 

Bellman (2011, 38) pravi: »Veliko bolje se boste počutili, če boste vsak dan počeli nekaj, kar 

resnično hočete početi, za razliko od tega, kar morate početi«.  

Branden (2000, 9) pojasnjuje, da je »pogost vzrok poslovnih neuspehov strah vodilnih 

delavcev pred sprejemanjem odločitev«, torej managerjevo pomanjkanje zaupanja vase in v 

svoje sposobnosti. »Glavno sporočilo je, da se lahko dela lotimo kot poti do osebne rasti tako, 

da občutek lastne vrednosti in poslovna uspešnost skupaj rasteta in podpirata drug drugega, ob 

tem pa se izognemo napaki, da bi osebno vrednost enačili s poslovnim uspehom« (Branden 

2000, 7). 

Branden (2000, 93) v nadaljevanju pojasnjuje: »Velik korak k zavestnemu delovanju in 

osebni odgovornosti je pripravljenost k opazovanju samega sebe in prepoznavanju notranjih 

ovir, ki jih je treba premagati«.  

Trojnar (2002, 24) navaja: »Prevzem popolne odgovornosti je ponavadi najtrši oreh na poti 

odkrivanja našega poslanstva in mnogi se bodo rajši prepustili toku množic kot pa vzeli 

krmilo svojega življenja v svoje roke«. 

Branden (2000, 105122) pojasnjuje, da sta delo in osebni razvoj vsakega posameznika zelo 

povezana. Pravi tudi,  da je pri raznih izzivih današnje informacijske dobe ključnega pomena 

osebni razvoj posameznika. »V svetu, kjer se spremembe dogajajo vse hitreje povsod okoli 

nas, je naša pripravljenost za sprejemanje samega sebe, opuščanje starih navezanosti ter 

predanost učenju in razvoju kot načinu življenja, nepogrešljiva nuja tako na osebnem kot na 

poslovnem področju«. 

S kakovostjo delovnega življenja so zelo povezane tudi razne družbeno-ekonomske 

spremembe. Med te se šteje padec BDP-ja, povečuje se stopnja brezposelnosti, pojavljajo se 

fleksibilne oblike zaposlovanj, vse več je zaposlitev za določen čas, zmanjšuje se varnost in 

stabilnost delovnih mest, ljudje se vse bolj bojimo izgube zaposlitve ipd. 

Kakovost delovnega življenja je tako element naše kakovosti življenja, povezan s 

kakovostnim zadovoljevanjem osnovnih človeških potreb (Rus in drugi 1985, po Ilič 1999, 

79). Kakovost delovnega življenja izpolnjuje naše materialne (plača) kot tudi nematerialne 
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(samouresničitev, razni dosežki, napredovanje, osebna rast, izobraževanja ...) potrebe (Ilič 

1999, 79). 

Werther in Davis (1987), po Ilič (1999, 80) navajajo, da je kakovost delovnega življenja: 

»sredstvo za povečanje produktivnosti s pomočjo boljše motiviranosti in večjega zadovoljstva 

delavcev, zmanjšanja stresnih situacij, izboljšanja komuniciranja ter zmanjšanja odpora do 

sprememb«. 

Trojner (2002, 40) pojasnjuje, da je uspešna komunikacija bistvena lastnost podjetnikov in 

managerjev, saj s komunikacijo vodijo ljudi. Pojasnjuje tudi, da so ljudje, ki znajo odlično 

komunicirati,  tudi »psihološko pismeni«. S kvalitetno komunikacijo lahko managerji 

prihranijo ogromno nepotrebnega razpravljanja in časa, katerega lahko potem porabijo za 

bolj pomembne stvari v službi ali doma.   

Ljudje želimo boljšo plačo, boljše delovne pogoje in razmere, socialno delovno okolje, višjo 

avtonomijo delovnega časa in dela, predvsem pa povečati stopnjo lastne samouresničitve z 

delom, prevzeti več odgovornosti, izpolniti več zahtev, sprejeti osebni izziv. S tem bi si 

povečali kakovost našega delovnega življenja. Želimo biti ustvarjalni in zadovoljiti svoje 

potrebe, želimo biti delovno kar se da mobilni (Ilič 1999, 7576). Svetlik, Gnidovec in Ilič 

(1997), po Ilič (1999, 76) pravijo, da delovna mobilnost: »omogoča posamezniku razvoj 

kariere in promocije, ki se kaže v povečanju plače, doseganju ustreznega položaja v 

organizaciji, samoaktualizaciji in zadovoljevanju drugih potreb«. 

Delovna mobilnost posamezniku  omogoča osebni razvoj in delovno motivacijo. Managerji 

imajo tako vso odgovornost, vodstvene pristojnosti, odločanje, moč, vpliv in položaj, 

pristojnosti kontroliranja, kar jim veliko pomeni in predstavlja kakovostno življenje. H 

kakovosti življenja nižjim managerjem vpliva tudi izobraževanje in napredovanje k višjim 

managerjem. Glede na delovno mobilnost in njene dejavnike se posledično stopnja kakovosti 

življenja managerjev viša. 

Kakovost delovnega življenja pa je zelo povezana s kakovostjo zasebnega življenja. 

 Kakovost zasebnega življenja  3.3

Naša kakovost življenja je povezana z željami in cilji vsakega posameznika. Bellman (2011, 

29) pojasnjuje: »Povezava med željami in smislom življenja je močna. … Vedno bolj 

cenimo energijo in dejanja, ki so posledica našega jasnega zavedanja, česa si želimo«. Prav 

tam avtor pravi, da: »moramo z enim očesom budno paziti na to, kar imamo in z drugim na to, 

česar si želimo in koliko nam to pomeni«. 
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Kinslow (2013, 1112) na preprost način pojasnjuje naš pogled na »kakovostno« življenje:  

»Prepričani smo, da nam bo pridobitev izobrazbe, dobre službe, medtem ko si bomo ustvarili 

še družino, dom in spotoma kupili še psa, zagotovila dovolj varnosti in zdravja, da bomo 

živeli preostanek svojega življenja v relativni lahkoti in sreči«. 

Kinslow (2013, 16) pravi, da je za naše kakovostno življenje pomembna in ključna naša 

»notranja stabilnost«. Pojasnjuje: »Tisti del nas, ki ima veliko moč nad našimi čustvi in 

vsekakor nad našim mišljenjem in dejanji, je v končni fazi odgovoren za to, kako uspešni smo 

v življenju«. 

Nuhijev - Galičič (2014, 2425) se sprašuje:  

»Ali zares povsem drži, da je kakovost življenja odvisna od  našega odnosa do nas samih ali 

morda v svojem vedenju le nismo bolj ali manj odslikava tistega, kar se dogaja zunaj nas in 

nas ovira ter vleče v svoj objem. … Ali lahko kakovostno življenje živimo v vsakem 

trenutku svojega življenja, neodvisno od socialno-ekonomskega statusa, izobrazbe, 

družbenega položaja?«. 

Ljudje imamo različne predstave o tem, kaj nam predstavlja kakovost življenja, kaj nam 

prinaša tisto notranje zadovoljstvo ipd. Kot pojasnjuje Nuhijev - Galičič (2014, 25) je 

kakovost življenja za nekatere notranji mir, za druge pa blišč zunanjosti. Vse bolj pa se skozi 

čas in izkušnje vsi naučimo, da nam pravo kakovost življenja določajo razni odnosi z ljudmi 

okoli nas, pozitivni trenutki, odločitve, dogodki ipd. Vse bolj pa si kot pravi avtor (2014, 25) 

»postavljamo meje med duhovnim in materialnim«. Ljudje se vse bolj zavedamo potrebe po 

duhovni rasti za bolj kakovostno življenje. Pomembno je, da se znamo posvetiti sebi, svojim 

občutkom in delovanju, saj tako lažje razumemo naše funkcioniranje v zunanjem okolju in 

sprejemamo prave odločitve. Vendar pa se moremo zavedati, da: »Sposobnost funkcioniranja 

na višji duhovni ravni še ne omogoča materialnega blagostanja ali nasprotno, dober materialni 

položaj ne prinaša duhovno kakovostnega življenja« (Nuhijev - Galičič 2014, 26). 

Kinslow (2013, 9) pravi, da vse dosežene »zunanje nagrade« začnejo bledeti v pristnih 

trenutkih in odnosih s prijatelji in družino v življenju.  

Trojnar (2002, 17) pa navaja: »Odnosi se začnejo graditi preko osebne rasti«. Prav tam avtor 

pojasnjuje, da je zelo pomembno za naše kakovostno življenje, da se zavedamo pomena 

dobrih odnosov in pozitivnega odnosa do življenja. 

Trojner (2002, 48–49) pravi, da uspešni ljudje, kar naj bi managerji bili, morajo biti odprti, 

razumeti kaj se dogaja z ljudmi okoli njih (doma ali na delovnem mestu) in dopustiti 

ljudem in stvarem do zastavljenih ciljev. Prav tam avtor navaja: »Mnogim se je najtežje 

čustveno odpreti, a prav v čustvih imamo blokirane največ energije«. Pravi tudi, da se 
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ljudje najlažje odprejo svoji družini, zato so najbolj pomembni dobri odnosi v družini, 

kateri zelo vplivajo tudi na uspešnost na delovnem mestu in nasploh v življenju. 

Za kakovost življenja je torej zelo pomembna komunikacija in poslušanje ljudi, kljub temu 

da nas včasih poslušanje težav sogovornika spravi v slabo voljo in počutje. Vendar s 

soočenjem s takšnimi stvarmi se s časom vedno bolje počutimo in postajamo bolj odprte 

osebe. 
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4 VPLIV STRESA V ORGANIZACIJI NA KAKOVOST ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA MANAGERJEV 

 Manager pod stresom 4.1

Delovno okolje se zelo razlikuje od enega do drugega delovnega mesta glede na stres. Delo 

managerjev spada med visoko uvrščene poklice glede na količino stresa.    

Avtorica Keenan (1996a, 10–12) pojasnjuje, da si managerji nalagajo vse preveč odgovornosti 

in se posvečajo vsem drugim stvarem, le sebi ne. Njihova naloga so jasno zastavljeni cilji, h 

katerim morajo nenehno stremeti. Vendar managerji niso usmerjeni le k tem ciljem, saj jih na 

poti do njih obremenjuje še mnogo drugih sprotnih nalog in obveznosti, ki jih obremenjujejo. 

 

Avtorica Treven (2005, 2122) navaja dejavnike, ki vplivajo na njihov stres: 

 zahteva po odločanju - managerji s svojimi odločitvami vplivajo na uspešnost podjetja               

in na možnost za opravljanje dela zaposlenih v njem (Treven 2001, po Treven 2005, 22), 

 stalno nadzorovanje, 

 ponavljajoča se izmenjava informacij z drugimi, 

 neprijetne delovne razmere, 

 opravljanje nestrukturiranih nalog in 

 delo z ljudmi. 

Med temi dejavniki je zagotovo za managerje najpomembnejši dejavnik zahteva po 

odločanju, saj prav njihovo odločanje vpliva na uspeh podjetja. Tavčar (1998, 49) pojasnjuje: 

»Razpoložljivi čas terja, da se odločamo hitro, organizacija zahteva, da se odločamo 

kakovostno«.  

  

Kako managerji doživljajo stres in se z njim spopadajo, pa je odvisno tudi od osebnostnih 

značilnosti posameznika. Med te se štejeta fleksibilnost in togost managerjev.    

Fleksibilnost in togost 

Kahn in drugi (1964), po Treven (2005, 40) navajajo, da: »se kaže različno zaznavanje stresa 

pri fleksibilnih osebnostih in osebah s togo osebnostjo«. 

Fleksibilne osebe, kot že samo ime pove, so bolj prilagodljive, bolj odprte za nove stvari, 

inovativne itd. Pri fleksibilnih osebah se glavni izvor stresa kaže v njihovi preobremenjenosti 

in konfliktu vlog v delovnem okolju, saj želijo opraviti čim več nalog, opravil sami, brez 

pomoči, čeprav to še komaj zmorejo. Vsem želijo ugoditi, prav tako so jim pomembni 

predvsem občutki drugih. Ravno nasprotno pa so ljudje s togo osebnostjo, ki so bolj zaprti 

vase, manj jih zanimajo želje, potrebe in občutki drugih. Pomemben jim je red in urejenost, so 
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kritični, netolerantni, manj obzirni do ostalih ljudi. Avtorica Treven (2005, 41) pravi, da 

»pogosto ne priznavajo pritiskov/napetosti«. Prav tam avtorica nadaljuje: »Ko občutijo stres, 

prosijo za pomoč nadrejenega. To je učinkovit način za soočenje s prehudim naporom, ker 

lahko nadrejeni zaščiti osebo pred konfliktom vlog, negotovostjo vloge in 

preobremenjenostjo, tako da zmanjša delovne zahteve, razmeji njene odgovornosti in ji 

pomaga določiti prioritete pri delu in v prostem času«. 

Zanimivo je, da v organizacijah stremijo k vse večji fleksibilnosti, k temu, da bi vsak naredil 

največ, kar zmore (in še več), hkrati pa potem takšni ljudje prej podležejo stresu in zbolijo ter 

so za organizacijo tako večji strošek. 

Ustvarjalni stres 

Račnik (2010, 189) navaja: »Ko se v fazi ustvarjalnega mišljenja pojavi stres, se učinkovitost 

zmanjša. Stanje stresa povzroči blokado. Rahli ustvarjalni stres in vznemirjenje sta nekaj 

povsem drugega od stresa, ki hromi in povzroča kreativno blokado«. Prav tam avtor 

pojasnjuje, da je v tem primeru odlična rešitev humor, saj ta poskrbi za zmanjšanje stresa, 

izboljša razpoloženje in počutje. S humorjem dosežemo tako telesno kot umsko sprostitev. 

Zato menimo, da se morajo managerji znati tudi pošaliti s svojimi podrejenimi,  ustvariti s tem 

sproščeno vzdušje in manj formalne odnose. 

 Rezultati delovanja pod stresom 4.2

Stres v začetni fazi na managerje vpliva vzpodbudno, kasneje pa se začnejo kazati posledice v 

obliki hiperaktivnosti, nasilnosti, nepotrpežljivosti, razdražljivosti, jeze, zatopljenosti vase in 

napetostih do ostalih (Loehr in Schwartz 2006, 48). Tako postanejo managerji do podrejenih 

nesramni, cinični, nad njimi izvajajo mobbing oz. psihično nasilje, ustvarjajo nepotrebne 

konflikte ipd. 

Nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu 

Pomemben pojav ali izvor stresa je tudi tako imenovan mobbing oziroma nadlegovanje na 

delovnem mestu. Ta se sicer skoraj vedno pojavi v odnosu nadrejenega k podrejenemu. 

Avtorica Treven (2005, 27) ga opredeli kot: »ponavljajoče se neprimerno ravnanje z 

zaposlenimi ali skupino zaposlenih, ki ogroža njihovo zdravje in varnost.« 

Račnik (2010, 2324) navaja nekaj napak, katere zagotovo nastanejo, kadar so managerji pod 

prevelikim stresom: 

 neenakopravna obravnava podrejenih, 

 nedoslednost pri spoštovanju pravil in popuščanje, 

 preveč avtoritativno (ukazovalno) vodenje, 

 neustrezno komuniciranje (obtoževanje, kričanje), 
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 neupoštevanje mnenj podrejenih, 

 pasivno odzivanje na slabe medsebojne odnose v timu, 

 neustrezno podajanje povratnih informacij (brez pohval in posplošene kritike), 

 nekvalitetno posredovanje informacij in navodil, 

 čustveni izbruhi in nihanja čustvenih stanj, 

 prikrivanje in zanikanje lastnih napak in odgovornosti, 

 arogantnost, maščevalnost in vzvišenost, 

 žaljivo ter ponižujoče komuniciranje s podrejenimi ipd. 

Prav tam avtor nadaljuje, da je možno te napake zmanjšati ali celo odpraviti z delom na sebi, 

ustvarjanjem dobre samopodobe, potrebno pa je tudi poznavanje svojih fizičnih, umskih in 

psihičnih omejitev.  

 

Neprimerno delovanje managerjev pod stresom v organizacijah se kaže tudi kot: 

 živčno opravljanje več stvari hkrati, da zadostimo takojšnjim zahtevam, 

 prelaganje zahtevnejših, dolgoročnih projektov v zameno za tisto, kar se zdi trenutno            

najbolj pereče in lažje izvedljivo, 

 vlaganje malo energije v osebne odnose (Loehr in Schwartz 2003, 29). 

Avtor Račnik (2010, 11) pojasnjuje, da je: »uspešnost vodenja zelo povezana s tem, kako zna 

vodja upravljati s svojimi čustvenimi stanji, kakšna je njegova življenjska filozofija ter kako 

je učinkovitost povezana s tem, koliko časa posveča svoji osebni rasti«.  

V nadaljevanju Račnik (2010, 83) pravi, da je povsem normalno, da se v nas nakopičijo 

neprijetna čustva, kot so jeza, žalost, strah, razočaranje zavist ipd, vendar ta čustva ne smejo 

nad nami prevladati, saj lahko posledično zelo vplivajo na naše počutje. Kot pravi: »To 

seveda vpliva na zmanjšano ustvarjalnost, učinkovitost, pojavi se pesimizem, okrnjeno pa je 

tudi odprto sodelovanje s sodelavci. Čustva močno sooblikujejo sposobnost aktivnega in 

pozitivnega spoprijemanja z neprijetnimi dogodki ter vplivajo na nadzor impulzov«. 

Poslovni uspeh managerja je odvisen predvsem od njegovega zdravja in dobrega počutja 

(Franović 1993, 49). Prav tam avtor pravi, da mora manager iskati vzroke, zakaj nima časa 

zase v: 

 svoji nesposobnosti učinkovitega vodenja poslov in 

 v nepoznavanju prenosa odgovornosti na druge.  

 

Prevelika ali premajhna odgovornost 

 

V organizacijah stremijo k temu, da se čim več dela opravi v najkrajšem možnem času, to pa 

se potem kaže v preobremenjenosti in izgorelosti zaposlenih. Mnogokrat je zaposleni 
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preobremenjen tudi zaradi prepričanja o svojih nezmožnostih in sposobnostih za delo, ki ga 

mora opraviti, zato potrebuje veliko psihične spodbude (Treven 2005, 25). 

 

Manager mora zato znati se razbremeniti in tudi delegirati podrejene. Tavčar (1998, 55) 

navaja nekaj glavnih razlogov za delegiranje: 

 z delegiranjem sprostimo del svojih zmogljivosti in časa, da lahko opravljamo druge 

naloge; 

 delegiramo lahko opravila, ki postajajo za nas manj pomembna, ker se preusmerjamo na 

druga, ki so nam pomembnejša; 

 delegiramo rutinska opravila, ki nas obremenjujejo, lahko pa jih enako dobro opravijo 

drugi; 

 delegiramo urejanje zadev, reševanje problemov, izrabljanje priložnosti, ob katerih naj se 

urijo in izkažejo izbrani sodelavci. 

 

Odgovornost za druge  

 

Vodje v organizacijah so predvsem odgovorni za druge zaposlene v organizacijah, s tem da 

jih motivirajo, nagrajujejo in tudi kaznujejo, ko je to potrebno, z njimi nenehno komunicirajo, 

ji tudi nadzorujejo. Prav zaradi tega vodje občutijo veliko več stresa kot ostali (McLean 1980, 

po Treven 2005, 25). 

 

Managerji se ukvarjajo s politiko organizacije, strateškimi odločitvami s stroški človeških 

virov. Z zaposlenimi sodelujejo v komunikaciji, ki je za njih ugodna ali neugodna, urejajo 

spore in so nenehni soudeleženci v stresnih situacijah (Treven 2005, 25).  

 

Kot smo že omenili, se pri managerjih stres pojavlja predvsem zaradi konfliktov vlog, 

negotovosti in prevelike preobremenjenosti vloge, ne smemo pa pozabiti tudi na časovne 

stiske in odgovornosti za druge. 

Zelo je pomembno, da vsak manager zna preceniti lastne zmožnosti in sposobnosti. Managerji 

pa vedno ne zmorejo vsega, zato morajo znati v pravem trenutku prenesti odgovornosti na 

podrejene, kateri imajo dovolj zmožnosti za izpolnitev le-teh. S tem se managerji 

razbremenijo, posvetijo ostalim nalogam, predvsem pa sebi. Podrejeni pa izkoristijo to 

zaupanje za svojo poslovno in osebno rast (Franović 1993, 50).  

Pravilna organizacija delovnega in prostega časa je ključnega pomena, saj se drugače manager 

le vrti v začaranem krogu. 
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Avtor Franović (1993, 51) navaja obrazec za organizacijo časa in s tem dosego ciljev:  

pregled potreb + pregled možnosti + izbira načina = OPTIMALNO ORGANIZIRAN 

PROSTI ČAS 

Razmerje med delom in nedelom 

 

Managerji so bolj kot ostali zaposleni primorani k nenehnemu iskanju ravnovesja med delom 

in družinskim življenjem. Ker imajo zelo veliko odgovornost do dela, prihaja do tako 

imenovanega konflikta vlog, ki prinaša veliko stresa (Treven  2005, 23).  

Do konflikta vlog pride zaradi pričakovanj, na eni strani partnerjev/staršev in na drugi strani 

organizacije ter nastale neusklajenosti, saj pričakovanja, ki ji imajo drug do drugega pogosto 

niso jasno izražena ali izvedljiva. Tako posameznik občuti negotovost, še več odgovornosti, 

začne precenjevati svoje sposobnosti in zmožnosti ipd. 

 Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja managerjev 4.3

Človek, ki je pod stresom, le-tega prinaša iz organizacije v zunanje okolje in iz zunanjega 

okolja v organizacijo. Ločimo dve vrsti zunanjih dejavnikov, ki povzročajo stres: 

 stresni življenjski dogodki 

 in napori vsakdanjega življenja (Treven 2005, 30). 

 

Stresni življenjski dogodki 

 

Vsi v življenju doživljajmo razne dogodke in spremembe, ki na nas stresno vplivajo in imajo 

različne posledice. Med takšne stresne življenjske dogodke spadajo smrti, razveze, poškodbe, 

nosečnost, upokojitve ipd. Vsak posameznik po teh dogodkih in spremembah potrebuje čas, 

da vzpostavi neko notranje ravnovesje v sebi (Holmes Rahhe 1967, po Treven 2005, 3031). 

Nekateri vse to doživljamo bolj dramatično kot drugi, posledično pa tudi prej zbolimo kot 

drugi.  Ti dogodki pa so k sreči bolj redki kot pa vsakdanji napori življenja (Treven 2005, 32). 

 

Napori vsakdanjega življenja 

 

Avtorica Treven (2005, 32) navaja kot napore vsakdanjega življenja razna dela v 

gospodinjstvu, časovni pritisk, finančne skrbi in starševske dolžnosti. Takšne vsakodnevne 

dejavnosti povzročajo človeku različno intenzivna vznemirjanja.  
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 Usklajevanje življenjskih aktivnosti 4.3.1

Loehr in Schwartz (2006, 56) pojasnjujeta: »Živimo v svetu, ki slavi delo in dejavnost, 

zanemarja pa počitek in obnavljanje ter se ne zaveda, kako pomembno je oboje za dolgoročno 

uspešno delo«. 

Kot smo že omenili, managerji posvetijo ves svoj čas delu, z mislimi so 24 ur na dan na 

svojem delovnem mestu. Tako pogosto pozabijo na svoj prosti čas in čas, ki bi ga morali 

posvetiti družini in družinskemu življenju. Menimo, da je pomembna naloga managerjev 

pravilno upravljanje s časom. Treven (2005, 71) pravi: »Če posameznik namenja ustrezno 

pozornost vsem področjem življenja, so njegove aktivnosti usklajene. Dela se loteva 

sproščeno in zbrano, s problemi pa se je sposoben učinkoviteje spoprijemati«. 

 

Treven (2005, 72) pojasnjuje: »Da bi se izognili stresu, moramo prevzeti nadzor nad svojimi 

aktivnostmi«. V nadaljevanju Ferner (1995), po Treven (2005, 72) navajata naslednja pravila 

za upravljanje časa: 

 določimo prioritete in se ji strogo držimo, 

 ne dovolimo drugim, da nas ovirajo  

 in prenašamo odgovornost na druge.  

Tavčar (1998, 40) pojasnjuje, da razne zamude, nepredvidene dejavnosti, slabo načrtovanje in 

slaba disciplina, odlaganje dela ipd. ustvarjajo vse večji pritisk na managerje. »Pritisku se 

pridruži še pritisk in negodovanje s strani nadrejenih ali drugih vplivnih dejavnikov – počutje 

je vse slabše, učinkovitost pa pada«. 

 

V nadaljevanju Tavčar (1998, 89–92) pojasnjuje, kako pomembno je gospodarjenje s časom, 

za učinkovitost in uspešnost tako na poklicnem kot zasebnem področju. Avtor prav tam 

navaja: »Lotevamo se preveč drobnih zadev, ne upoštevamo svojega biološkega ritma, 

pustimo, da nam motnje drobijo skopo odmerjeni čas, ne uredimo si svojega delovnega 

okolja, neučinkoviti in nesistematični smo pri urejanju zadev. Ne nazadnje moramo marsikaj 

narediti še enkrat, ker prvič dela nismo opravili zadovoljivo, kakovostno«. Prav tako vse 

preveč časa zapravimo z neučinkovitim komuniciranjem. Avtor še prav tam pojasnjuje: 

»Načrtovanje časa in dela ni metoda in ne neprijetna obveznost, temveč način življenja 

uspešnih in zadovoljnih ljudi«. 

Tavčar (1998, 39) pravi, da pameten manager za dobro počutje in uravnavanje stresa 

vsakodnevno naredi:  

 vsaj eno opravilo, ki ga ima rad, 

 vsaj eno opravilo, ki je očitno koristno zanj in za organizacijo in 

 vsaj eno opravilo, ki je protiutež poklicnim bremenom – nekaj za družino, za razvedrilo. 
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Managerji ne smejo pozabiti na nujno potreben dopust, ki ga preživijo skupaj s svojo družino 

ali prijatelji, s svojimi bližnjimi. »Dopust je čas, ki ga manager potrebuje po nekaj mesecih 

napornega in odgovornega dela, da bi se sprostil in nabral novi psihofizičnih moči« (Franović 

1993, 53). 

 Vpliv stresa na zasebno življenje managerja 4.3.2

Stres zelo vpliva na zasebno življenje managerjev in managerk, torej na njihove družine, 

partnerje, otroke, bližje in na njihove odnose, na komuniciranje, načrtovanje 

zasebnih/družinskih dejavnosti ipd. 

Tavčar (1998, 11) pravi, da je vse manj časa, vse več pritiska in stres postaja za poslovneže 

vse bolj neznosen. Prav tam nadaljuje: »Zaradi nenehnih zaostankov se managerji odzivajo na 

vplive iz zunanjega okolja, namesto da bi naj vplivali sami.« Avtor pravi, da je vse več 

duševnih motenj in družinskih težav, prostega časa pa skoraj več ni. Keenan (1996b) pravi: 

»Večino časa porabimo za opravljanje svojega dela in prilagajanja drugim, zato se rado zgodi, 

da nam ga zase ostane najmanj«.  

Tavčar (1998, 22–23) pojasnjuje, da si nekateri ljudje postavljajo cilje le v svojem poslovnem 

življenju, pri tem pa pozabijo na zasebno življenje. Uspehi na delovnem mestu jih tako 

zasvojijo, da posledično pozabljajo na svoje družine, otroke, partnerje. Ker stremijo k 

nenehnim ciljem in uspehom organizacij, vse več časa odmerjajo za delo.    

Tavčar (1998, 37) pravi, da prezaposlenim managerjem najpogosteje čas narekujejo drugi in 

ne sami. Manager mora svoj čas prilagajati raznim zunanjim sodelavcem, dobaviteljem, 

odjemalcem ipd., kar vpliva tako na njegov delovni kot zasebni čas in življenje. 

Nenačrtovane dejavnosti, obveznosti, zamude ipd. so torej nekakšne motnje, ki managerjem 

povzročijo dodaten stres in mu jemljejo čas, kateri velikokrat že posega v zasebno življenje.    

 Vpliv stresa od managerja na okolico  4.3.3

Manager, ki je pod stresom, vpliva na okolico okoli sebe, tako v delovnem kot osebnem 

okolju, s svojim obnašanjem, počutjem, nezadovoljstvom, slabo voljo ipd. Avtorica Keenan 

(1996a, 9–10) navaja znake, ki jih kaže manager pod stresom v delovnem okolju: 

 nenehno se opravičuje, zakaj stvari ni opravil pravočasno ali dosegel dogovorjene 

kakovosti, čeprav mu prej to ni povzročalo težav;  

 ne prevzema dodatnih nalog, ki si jih želi, ker se počuti preutrujen; 

 zaradi nepomembnih stvari, ki ga navadno ne vznemirjajo, postane razdražljiv in 

nejevoljen; 

 za delo, ki mu ponavadi zbudi zanimanje, mu zmanjka navdušenja. 



 

29 

V delovnem okolju se stres od managerja na okolico kaže tudi kot slaba volja, vse več je 

konfliktov, nemotiviranosti, mobbinga, neopravljenih nalog, neizpolnjenih rokov ipd.  

Managerji pa s svojimi frustracijami, ki jih povzroči stres, prav tako vplivajo na okolico, 

bližnje, prijatelje, predvsem na svoje družine – partnerje in otroke. Vse bolj se oddaljujejo od 

družin, vse manj komunicirajo. Ne vzamejo si več časa za družinske dejavnosti in ne 

posvečajo se otrokom, prav tako se oddaljujejo od sorodnikov in prijateljev. Grylls (2014, 

246) opozarja: »Zapomnite si: ne želite končati kot uspešen človek, vendar brez prijateljev«.   

Grylls (2014, 24) pojasnjuje, da premožne ljudi, kar managerji zagotovo so, denar ne more 

osrečiti. Velikokrat ti ljudje nimajo časa za družine, nimajo časa uživati v zasluženem 

denarju, dvomijo o prijateljstvu in ljudeh okoli sebe (dvom, ali so z njimi samo zaradi 

denarja), počutijo se krive in manjvredne. Avtor prav tam navaja: »Denar, uspeh in polom  

lahko drastično izboljšajo ali uničijo človeška življenja«.  

Pri vsem tem pa so najpomembnejši odnosi, tako v delovnem kot osebnem življenju, katerim 

managerji ne smejo dopustiti, da bi jih stres uničil ali pokvaril.  

 Posameznik in premagovanje stresa 4.4

Managerji iz dneva v dan delujejo v neki rutini – organiziranje, vodenje poslov, procesov in 

ljudi, odločanje, nadziranje, sestanki, telefonski klici, konference, službene poti itd.,  zato je 

zelo pomembno, da si sami znajo določiti nek primeren tempo, se znati ustaviti in si vzeti 

odmor. Loehr in Schwartz (2006, 54) pravita: » Uravnoteženje stresa in počitka je lahko zelo 

učinkovito na ravni organizacije«. 

Poznamo še nekaj uspešnih individualnih metod za sproščanje in premagovanje stresa: 

 fizične aktivnosti, 

 meditacija, 

 joga, 

 zdravstvena hipnoza in avtogeni trening, 

 masaža in aromaterapija, 

 kognitivne metode, 

 prehrana, 

 upravljanje časa ipd. 

 

Z redno telesno dejavnostjo se lahko zaščitimo pred stresom in nastalimi boleznimi, 

zmanjšamo škodljive vplive in učinke stresa, hkrati pa se poveča naša učinkovitost pri delu.  

Markham (1995), po Treven (2005, 62) pravi: »Ljudje, ki so telesno aktivni, so tudi umsko 

živahnejši«.  
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Sproščanje z meditacijo se kaže kot zelo učinkovita metoda. Meditacija omogoča popolno 

telesno sprostitev, obnovitev moči, vitalnosti, zmanjša naše čustvene in druge težave ter znova 

vzpostavi naše notranje ravnovesje. Pozitivne lastnosti meditacije so tudi povečanje 

ustvarjalnosti, koncentracije in delovne učinkovitosti (Treven 2005, 6263). Posebna vrsta 

meditacije je joga, s katero se lahko naučimo obvladovanja stresa, tako telesno kot psihično. 

Treven (2005, 64) pravi, da je joga: »najstarejši sistem osebnostnega razvoja na svetu, ki 

zajema telo, um in duha«. Prav tam Treven navaja: »Ta metoda združuje gibanje, ki je 

človeku potrebno za fizično zdravje, z dihalnimi in meditacijskimi tehnikami, ki pomirjajo 

duha«. 

Učinki sproščanja se kažejo v večji produktivnosti, boljših odnosih na delovnem mestu, manj 

stresa in posledično več zdravja pri zaposlenih (Treven 2005, 10). 

 Soočenje s stresom 4.5

Ljudje se različno soočamo s stresom in obvladovanjem tega. Na to obvladovanje vplivajo 

različni dejavniki in osebne značilnosti oseb, ki stres doživljajo. 

Loehr in Scwartz (2006, 46) pojasnjujeta: »Na čustveno globino in odpornost vpliva aktivna 

angažiranost z drugimi in z našimi lastnimi občutki. Bistrost uma se zmanjša, če ni 

neprestanih intelektualnih izzivov. Zmogljivost duhovne energije je odvisna od tega, kako 

redno mislimo na svoje najgloblje vrednote in v kolikšni meri odgovarjamo za svoje vedenje. 

Polna angažiranost zahteva vzpostavitev dinamičnega ravnovesja med porabo (stres) in 

obnovo energije (počitek) na vseh področjih«. 

Pomembno je osebno samospoštovanje, mnenje, ki ga ima oseba sama o sebi. Kadar oseba 

zaupa vase, ve, kakšne so njene sposobnosti in zmožnosti ter posledično manj podlega stresu 

(Nowack 1986, po Treven 2005, 33). 

Naslednja pomembna značilnost je osebna moč človeka. Kdor ima močno osebnost, ima tudi 

nadzor nad svojim življenjem, ve, kakšne so njegove vrednote in cilji v življenju, zaupa vasa 

in je pripravljen na izzive ter tveganja (Tosi in drugi 2000, po Treven 2005, 33). 

Raziskave kažejo, da močnejše osebnosti manj podlegajo stresu in s tem zdravstvenim 

težavam (Kobasa 1979, po Treven 2005, 34). 

Naslednja stvar je mesto notranjega in zunanjega nadzora. Osebe z notranjim mestom 

nadzora so osebe, ki takoj, ko zaznajo stres, ukrepajo ter s tem vplivajo na manjše posledice 

stresa. Osebe z zunanjim mestom nadzora pa se le prepustijo stresu in ga s tem sprejmejo. S 

tem stresa ne zmanjšajo, so nemočni, brez poguma in zaupanja vase (Treven 2005, 34). 

Če hočeš biti uspešen in učinkovit manager, je zelo pomembno, da znaš prevzeti nadzor v 

vseh situacijah. 
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Raziskave kažejo, da je skoraj devetdeset odstotkov ljudi potrdilo tezo, da se preveč 

vznemirjajo (Greenberg in Baron 2000, po Treven 2005, 68). 

Ljudje se vse prepogosto obremenjujemo prav s tistimi stvarmi, na katere nimamo vpliva ali 

so za nas nepomembne. S tem izgubljamo energijo in sami sebi povzročamo nepotreben stres. 

Pogosto mislimo negativno, smo zaskrbljeni in nas je strah brez pravega razloga, posledično 

pa s tem privabljamo še več straha, nemira in negativne energije (Treven 2005, 68). 
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5 KLJUČNE UGOTOVITVE IZ TEORETIČNEGA DELA RAZISKAVE 

Managerji v organizacijah morajo imeti sposobnost dobrega vodenja sebe in zaposlenih na 

motivacijski in energijski ravni. Kljub vsem nenehnim odgovornostim in odločitvam ne smejo 

podleči pritiskom. Nekateri managerji so bolj nagnjeni k stresu kot drugi in se z njim težje 

spopadajo. Stres pa ni le nekaj negativnega, v zmerni meri je lahko tudi koristen pri 

ustvarjalnosti v podjetju. Pri prekomernemu stresu se posledice kažejo v obliki zdravstvenih 

težav, konfliktov, neprimernega vedenja ipd.  Managerji, ki so pod stresom, so zelo težko 

osredotočeni na delo. Zaradi nenehnih pritiskov in stresa so utrujeni, kar jim povzroča še več 

zaskrbljenosti, razdražljivosti in začnejo dvomiti o samih sebi. Vse to pa se začne odražati 

tudi v zasebnem in družinskem življenju. Zelo pomembno za managerje in vse ostale je, da 

znamo preusmeriti pozornost od dela k počitku in se sprostiti, upravljati s svojim časom in 

najti ustrezno ravnovesje med delom in nedelom. Managerji ne smejo pozabiti nase, na svoje 

fizično in psihično zdravje, na svoje družine in bližnje ter znati kakovostno izkoristiti čas z 

njimi. 

Kakovost življenja predstavlja veliko več kot finančno stabilnost, je pomemben občutek 

zadovoljstva posameznika, njegove osebne rasti, sreče, izpopolnjenosti, varnosti. Stres zelo 

vpliva na kakovost managerjevega življenja, tako v poklicnem kot zasebnem življenju, 

prav tako pa na vse osebe, ki ga obkrožajo. Tega se mora manager zavedati in pravi čas 

pravilno ukrepati.  

Tavčar (1998, 75) kot nekakšen povzetek kakovostnega poklicnega in zasebnega življenja 

navaja:  

»Delo nam bo všečno, če bomo v njem videli samega sebe, svoj interes, stroko, osebno 

napredovanje. Delo nam bo všečno, če ob njem skrbimo za svoje počutje. Telesno se bomo 

dobro počutili, če bomo živeli dovolj zdravo življenje – od hrane do počitka, od gibanja do 

pametne zmernosti. Dobro bomo razpoloženi, če si v svojem osebnem času privoščimo 

pametno mero razvedrila, veselja, nagrad. Ko se lotevamo zahtevnejše, še zlasti pa 

neprijetnejše naloge, si na tihem obljubimo nagrado – sprehod, dobro malico, dan ali dva 

opravil, ki so nam pri srcu. Ne nazadnje nam bo delo všečno, če ga bomo opravljali z mirno 

vestjo poštenega in pravičnega človeka«. 
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6 EMPIRIČNI DEL – KVANTITATIVNA RAZISKAVA  

 V nadaljevanju bomo predstavili empirični del kvantitativne raziskave, s katero smo pridobili 

želene podatke, jih analizirali in predstavili ter prikazali s pomočjo grafov in preglednic.  

 Vzorčenje in pridobitev podatkov 6.1

Raziskava magistrske naloge je bila kvantitativna. Pri zbiranju in pridobivanju podatkov smo 

uporabili lasten anketni vprašalnik, ki je bil zasnovan na podlagi že obstoječih anketnih 

vprašalnikov o stresu in kakovosti življenja. S pomočjo tega smo poskušali pridobiti 

informacije in podatke o stresu na delovnem mestu, ki ga doživljajo vodilne osebe in vpliv 

tega na njihovo kakovost zasebnega življenja.  

Anketni vprašalnik je bil oblikovan tako v fizični kot tudi elektronski obliki. V pomoč nam je 

bila spletna aplikacija 1ka, preko katere smo oblikovali anketni vprašalnik. Več kot 1/3 

pridobljenih veljavnih anketnih vprašalnikov je bila pridobljena na podlagi spletnih kontaktov 

vodilnih oseb in organizacij. 

 Obdelava in analiziranje podatkov 6.2

Za obdelavo in analizo pridobljenih podatkov smo uporabili statistični program SPSS. V 

prvem delu smo naredili opisno statistiko s pomočjo frekvenc, katere smo izračunali v 

odstotke in jih interpretirali. 

V nadaljevanju smo preverjali zastavljene hipoteze. Za vsako hipotezo smo uporabili najbolj 

optimalno metodo, tako da je preverjanje hipotez jasno, nedvoumno in lahko takoj ugotovimo, 

ali jih lahko potrdimo ali ovržemo. Pri prvi hipotezi smo uporabili Hi-kvadrat test za preizkus 

enake verjetnosti. Ta test smo uporabili zato, ker smo želeli preveriti, ali lahko razlike med 

odgovori iz našega vzorca posplošimo tudi na populacijo, ker je naša spremenljivka na 

nominalnem nivoju in ker imamo za podatke frekvence. Pri naslednji hipotezi smo uporabili 

test Spearmanova korelacija. Ta test smo uporabili, ker želimo ugotoviti povezanost med 

spremenljivkami in ker so spremenljivke na ordinalnem nivoju. Pri zadnji hipotezi pa smo 

uporabili Leveneov test homogenosti varianc. Ta test smo uporabili, ker je homogenost 

varianc pogoj za izračun ANOVE. Če so variance homogene, pomeni, da med variancami 

skupin ni statistično pomembnih razlik. Test ANOVA smo uporabili, ker želimo preveriti 

razlike v povprečjih, med tremi ali več skupinami, ker je porazdelitev podatkov normalna in, 

ker so variance homogene. Uporabili pa smo še Mnogotere primerjave oziroma Post – hoc 

teste, saj želimo točno izvedeti, kateri dve skupini se med seboj razlikujeta, kajti ANOVA 

nam pove samo, ali se vse skupine med seboj razlikujejo, ne pa podrobno, kateri dve točno. 

Post – hoc test nam torej pove bolj podrobno, katere skupine se med seboj statistično 
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pomembno razlikujejo. Primerja vsako skupino z vsako, po posameznih vprašanjih oziroma 

spremenljivkah. 

  Interpretacija rezultatov 6.3

Opredelitev vzorca 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na managerje in managerke s celotnega območja 

Republike Slovenije, katere smo pridobili preko spletnih kontaktov. V raziskavo smo vključili 

tako nižje, srednje kot tudi vršne managerje. Med temi so tako tudi razne vodje oddelkov, 

projektov, itd.  Naš cilj je bil pridobiti med 80 in 100 anketiranih managerjev in managerk, 

pridobili pa smo 97 veljavnih anketnih vprašalnikov. Vzorec anketiranih je imel le eno 

omejitev, in sicer, da so anketirani vodilne osebe,  nismo pa bili omejeni na velikost podjetij 

in organizacij tako, da smo izbirali med mikro podjetji (manj kot 10 zaposlenih), malimi 

podjetji (manj kot 50 zaposlenih), srednjimi podjetji (manj kot 250 zaposlenih) in velikimi 

podjetji (več kot 250 zaposlenih). 

 

Preglednica 3 : Spol 

Spol 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavnih 

Moški 33 34,0 

Ženski 64 66,0 

Skupaj 97 100,0 

 

Preglednica 4: Starost 

Starost 

  Frekvenca Odstotek 

Veljavnih 

do 25 let 7 7,2 

25 – 35 let 44 45,4 

36 – 45 let 28 28,9 

46 – 55 let 15 15,5 

nad 56 let 3 3,1 

Skupaj 97 100,0 

 

V anketnem vprašalniku je torej sodelovalo 97 oseb, od tega je bilo 66 % žensk in 34 % 

moških.  7,2 % anketiranih je starih do 25 let,  45,4 % med 25 in 35 letom, 28,9 % med 36 in 

45 letom, 15,5 % med 46 in 55 letom in 3,1 % jih je starih nad 56 let (preglednica 3 in 4).  
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Analiza in obdelava podatkov: 

V nadaljevanju smo analizirali pridobljene podatke, ki so bili ključni za analizo in potrditev 

naših zastavljenih hipotez.  

Preglednica 5: Izobrazba 

Izobrazba 

  Frekvenca Odstotek 

Veljavnih 

osnovna šola 1 1,0 

srednja šola 23 23,7 

visokošolski programi 23 23,7 

univerzitetna izobrazba 33 34,0 

specializacija po univerzitetnem programu, 

magisterij znanosti 
16 16,5 

doktorat znanosti 1 1,0 

Skupaj 97 100,0 

 

Med anketiranimi jih ima večina univerzitetno izobrazbo (34 %), enak odstotek (23,7 %) jih 

ima visokošolsko izobrazbo ali srednjo šolo, kar nekaj pa jih je pridobilo izobrazbo na 

specializiciji po univerzitetnem programu – magistri znanosti (16,5 %). Samo osnovno šolo 

ima en anketirani (1 %) in prav tako je doktor znanosti samo en od anketiranih (1 %) 

(preglednica 5). 
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Slika 1: Stan 

Zanimal nas je tudi stan anketiranih, saj je to pomemben podatek zasebnega življenja 

anketiranih. Malo manj kot polovica (46,3 %) jih je v partnerski zvezi, nekoliko manj (37,9 

%) jih je poročenih, samskih je 14,7 % in ločenih le 1,1 % (slika 1). 

 

Slika 2: Otroci 

Med anketiranimi jih je na vprašanje o otrocih odgovorilo 95, od tega jih  ima otroke malo 

več kot polovica  in sicer 56,8 %, 43,2 % pa otrok nima (slika 2). 
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Slika 3: Število otrok 

Med tistimi, ki so na vprašanje, ali imajo otroke, odgovorili z DA, so podali naslednje podatke 

glede na število otrok: 32,7 % jih ima samo enega otroka, 56,4 % jih ima dva otroka, 9,1 % 

jih ima tri otroke, štiri ali več otrok pa ima le 1,8 % anketiranih (slika 3). 

 

Slika 4: Starost otrok 

Kar 30,4 % anketiranih staršev ima otroke stare nad osemnajst let, na drugem mestu z 28,6 % 

jih ima otroke stare med tri in šest let, 16,1 % šest do dvanajst let, 14,3 % do tri leta in 10,7 % 

jih ima otroke stare med dvanajst in osemnajst let (slika 4). 
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Število otrok 

Odstotek

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
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od 12 do 18 let

nad 18 let
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Slika 5: Položaj na delovnem mestu 

V nalogi smo sklepali, da obstajajo značilne razlike glede stresa na delovnem mestu in 

kakovosti zasebnega življenja tudi v odvisnosti od položaja na delovnem mestu. Med 

anketiranimi je torej bilo 14,7 %, ki opravljajo delo nižjega managerja, 31,6 % jih opravlja 

delo srednjega managerja in kar 53,7 % delo vršnega managerja (slika 5).  

 

Slika 6: Velikost podjetja/organizacije 

Prav tako nam je bil pomemben podatek velikost podjetja, v katerem managerji delujejo. 

Najvišji odstotek managerjev deluje v mikro podjetjih (manj kot 10 zaposlenih), in sicer kar 

58,8 %, 18,6 % jih deluje v malih podjetjih (manj kot 50 zaposlenih), 12,4 % v srednje velikih 
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malo podjetje – manj kot 50 zaposlenih 

srednje podjetje  - manj kot 250 zaposlenih
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Velikost podjetja/organizacije v kateri delujete 

Odstotek
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podjetjih (manj kot 250 zaposlenih) in najmanjši odstotek, 10,3 %, v velikih podjetjih (več kot 

250 zaposlenih) (slika 6). 

 

Stres na delovnem mestu 

 

Slika 7: Trajanje delovnika 

Med anketiranimi managerji jih največ dela na dan od 8 do 10 ur, in sicer 47,9 %, na drugem 

mestu z 21,9 % jih opravlja 8-urni delovnik, 17,7 % od 10 do 12 ur in 12,5 % jih ima več kot 

12-urni delovnik (slika 7). 
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Slika 8: Nadurno delo 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto managerji in managerke delajo dlje od predvidenega 

delovnega časa. Najmanjši odstotek je pričakovano dobila trditev nikoli z 5,2 %, 32,3 % jih 

dela dlje vsak dan, 39,6 % večkrat na teden in 22,9 % jih dela dlje večkrat na mesec (slika 8).  

 

Slika 9: Prilagoditev delovnega časa 

Naslednji pomemben podatek, za ugotavljanje stresa na delovnem mestu, je bil prilagoditev 

delovnega časa, med katerega se šteje samoorganizacija delovnega časa, kasnejše prihajanje 

na delovno mesto ipd. Kar 73,7 % anketiranih managerjev in managerk ima to možnost, da si 
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pridete kasneje, samoorganizacija delovnega časa, 

delo od doma …)? 
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lahko prilagodijo svoj delovni čas. 17,9 % jih ima to možnost deloma omogočeno in 8,4 % jih 

te možnosti nima. Pri tako pomembni funkciji v podjetju se nam za uskladitev vseh delovnih 

in ostalih obveznosti zdi zelo pomembno, da imajo managerji in managerke to omogočeno 

(slika 9). 

 

Slika 10: Razmišljanje in skrb izven službe 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto razmišljajo managerji in managerke o službi oz. so v 

skrbeh zaradi službe izven delovnega časa. Kar 52,1 % anketiranih so odgovorili, da pogosto, 

29,2 % včasih, 11,5 % redko in samo 7,3 % so odgovorili, da nikoli (slika 10). 

Kakovost življenja 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj anketiranim predstavlja pojem »kakovost življenja«. 

Dobili smo sledeče (citirane) odgovore (preglednica 6): 

Preglednica 6: Pojem »kakovost življenja« 

Kaj vam predstavlja pojem »kakovost življenja«? 

  Frekvenca Odstotek 

 

 

 

 

 

 

 

Prazno. 1 1 % 

/ 1 1 % 

Ni odgovora. 24 24,7 % 

/ 1 1 % 

Aktivnost. 1 1 % 

Biti tukaj in sedaj in občutiti svojo živost v telesu. 1 1 % 

Brezskrbno življenje. 1 1 % 
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Kako pogosto razmišljate oziroma ste v skrbeh zaradi 
službe (ko niste v službi in se ne vozite v službo)? 

Odstotek
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Kaj vam predstavlja pojem »kakovost življenja«? 

 Frekvenca Odstotek 

Brezskrbno življenje brez stresa. 1 1 % 

Brezskrbnost. 1 1 % 

Čas za sebe, družino in prijatelje. Zdravje in notranji 

mir. 
1 1 % 

Da je vsega ravno prav. 1 1 % 

Da rad opravljaš svojo službo, dobro zaslužiš in si 

tako lahko kaj tudi privoščiš ter imaš tudi čas zase. 
1 1 % 

Da sem zadovoljna s svojim življenjem in delom. 1 1 % 

Da sem zdrava, saj sem takrat polna energije, ki jo 

izkoristim za delo v službi in doma ter za družino. 
1 1 % 

Dober vsakdan. 1 1 % 

Dobri odnosi v službi in doma. 1 1 % 

Dopust, družina, uživanje sadov življenja. 1 1 % 

Dovolj prostega časa za družino in prijatelje in 

služba, ki človeka motivira in izpopolni. 
1 1 % 

Druženje, potovanja. 1 1 % 

Družina. 1 1 % 

Družina, služba. 1 1 % 

Have fun and do what you enjoy. 1 1 % 

Kaj naredim zase v svojem življenju. 1 1 % 

Kombinacija družina, služba in prosti čas. 1 1 % 

Kombinacija poslovnega in zasebnega življenja, 

katerih rezultat je usklajevanje in obenem dobro 

življenje. 

1 1 % 

Koristna poraba časa, NE-lenarjenje. 1 1 % 

Lastno razporejanje s časom in družino. 1 1 % 

Ležanje na plaži. 1 1 % 

Ljubezen. 1 1 % 

Možnost ukvarjanja z različnimi aktivnostmi in 

občutek, da sem na koncu dneva zadovoljna z 

življenjem, možnostmi - da lahko počnem, imam 

tisto, kar si želim, kar me zadovoljuje. 

1 1 % 

Najti ravnotežje med delom in družino. 1 1 % 

Nasmešek na obrazu skozi cel dan. 1 1 % 
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Veljavni 

odgovori 

Kaj vam predstavlja pojem »kakovost življenja«? 

 Frekvenca Odstotek 

Nekaj kar pride v prihodnosti. 1 1 % 

Odlični odnosi v družini, ljubezen, solidarnost, 

zabava, zdravje. 
1 1 % 

Osebno zadovoljstvo. 1 1 % 

Pomirjenost sam s seboj, iskreno zadovoljstvo in 

tudi uživanje v delu, ki ga opravljam. 
1 1 % 

Predvsem občutek izpopolnjenosti. 1 1 % 

Prosti čas. 1 1 % 

Prosti čas in materialne možnosti za izkoriščanje 

tega. 
1 1 % 

Skrb za zdravje. 1 1 % 

Sproščenost, zdravje. 1 1 % 

Sreča in mir. 1 1 % 

Sreča, uspeh, delo, zdravje. 1 1 % 

Sreča, zdravje, brezskrbnost. 1 1 % 

Srečno življenje. 1 1 % 

Svoboda. 1 1 % 

Svoboda. 1 1 % 

Svoboda, sreča, ljubezen. 1 1 % 

Svobodno izbiro načina življenja. 1 1 % 

Svobodo. 1 1 % 

Svoj prosti čas izkoristiti maksimalno. 1 1 % 

Udobje, finančno varnost, sproščeno okolje, mir. 1 1 % 

Uravnoteženo službeno in zasebno življenje, dovolj 

časa za vse, kar si želim. 
1 1 % 

Uravnoteženost. 2 2,1 % 

Usklajevanje časa z delom in družino. 1 1 % 

Uspešnost, družinsko življenje. 1 1 % 

Ustrezno razmerje med delovnim časom in zasebnim 

življenjem. 
1 1 % 

Uživati ob delu in imeti prosti čas za prijatelje in 

družino. 
1 1 % 

Varnost, prosti čas, zdrava prehrana, zdravje. 1 1 % 

Vzeti si čas zase in se povsem odklopiti od 

vsakdana. 
1 1 % 
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Kaj vam predstavlja pojem »kakovost življenja«? 

 Frekvenca Odstotek 

Zadovoljevanje osnovnih fizičnih in psihičnih potreb 

+ denar za zadeve, ki me razveseljujejo in 

napolnjujejo (hobbi). Prav tako dovolj časa za 

družino in občasno tudi prijatelje. 

1 1 % 

Zadovoljstvo, brezskrbnost. 1 1 % 

Zadovoljstvo, sreča, zdravje. 1 1 % 

Zanimiva služba, časa za družino kolikor si ga 

izberem, uživanje v potovanjih in druženju nasploh. 
1 1 % 

Zdravje. 1 1 % 

Zdravje, finančna preskrbljenost, sreča. 1 1 % 

Zdravje, sprostitev. 1 1 % 

Zdravje, veselje. 1 1 % 

Zdravo, polno življenje z novimi izzivi in osebnim 

zadovoljstvom. 
1 1 % 

Zdravo, uravnoteženo življenje. 1 1 % 

Živeti polno življenje. 1 1 % 

Življenje brez stresa in vsakodnevnih obremenitev. 1 1 % 

Življenje v urejenem, varnem okolju, prijatelji, 

zdravje, ekonomska neodvisnost. 
1 1 % 

Skupaj 97 100 % 

 

Najpogosteje so pojem »kakovost življenja« anketirani managerji in managerke opredelili kot 

brezskrbno življenje, čas, ki ga imajo zase ali ga preživijo z družino in prijatelji, uravnotežen 

delovni in prosti čas, sreča, svoboda, zadovoljstvo in zdravje. Glede na odgovore lahko 

sklepamo, da se anketirani zavedajo pojma kakovosti življenja in pomembne sestave le-tega. 

Na prvem mestu jim je bistvena sestavina kakovosti življenja in to je zdravje, za njo pa 

zagotovo  družina in čas, ki ga preživijo z bližnjimi.  
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Slika 11: Usklajevanje delovnega in zasebnega časa 

Na vprašanje o uspešnem usklajevanju in upravljanju časa doma, v zasebnosti in na delovnem 

mestu so anketirani odgovorili: kar 41,1 % jih meni, da uspešno usklajujejo in upravljajo svoj 

čas, 5,3 % jih je odgovorilo z ne, 49,5 % jih deloma uspešno usklajuje in upravlja čas in samo 

4,2 % jih še nima družine oz. živijo sami (slika 11). 

 

Slika 12: Čas z družino in otroki 

Tisti anketirani, ki imajo družino in otroke, so odgovarjali tudi na vprašanja, koliko časa 

dnevno preživijo z družino in otroki. 36,5 % jih preživi manj kot 3 ure na dan, 49,4 % jih med 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

da

ne

deloma

nimam družine, živim sam/a

41,1 

5,3 

49,5 

4,2 

Menite, da uspešno usklajujete in upravljate čas 
življenja doma, v zasebnosti in hkrati na delovnem 

mestu? 

Odstotek

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

manj kot 3 ure

3-5 ur

več kot 5 ur

36,5 

49,4 

14,1 

Koliko časa dnevno preživite z družino in otroki? 

Odstotek
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3 in 5 ur na dan in 14,1 % anketiranih managerk in managerjev preživi več kot 5 ur na dan 

(slika 12).  

 

Slika 13: Čas za gospodinjska opravila 

Naslednje vprašanje v anketnem vprašalniku je bilo namenjeno gospodinjskim opravilom. 

12,6 % anketiranih gospodinjskim opravilom ne namenijo nič časa, kar 82,1 % jih nameni 1 

do 2 ure na dan in samo 5,3 % več kot 3 ure na dan (slika 13). 

 

Slika 14: Prosti čas 

Zanimalo nas je tudi, koliko časa na dan anketirani managerji in managerke namenijo 

prostemu času in sprostitvi. Menimo, da jih je kar velik odstotek, 11,5 %, odgovorilo, da nič, 

76 % 1 do 2 ure na dan, 7,3 % od 3 do 4 ure na dan in 5,2 % več kot 4 ure na dan (slika 14). 
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nič

1-2 ure

več kot 3 ure

12,6 

82,1 

5,3 

Koliko časa namenite gospodinjskim opravilom? 
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nič

1-2 ure

3-4 ure

več kot 4 ure

11,5 
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7,3 
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Koliko časa na dan namenite prostemu času in 
sprostitvi? 

Odstotek
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Slika 15: Število ur spanja 

Za kakovost našega življenja in naše delovanje je zelo pomembno spanje, zato je bilo 

naslednje vprašanje vezano na količino spanja managerjev in managerk. Le 1 % jih spi manj 

kot 4 ure na dan, 32,3 % jih spi med 4 in 6 ur na dan, kar 62,5 % med 7 in 8 ur na dan in samo 

4,2 % več kot 8 ur na dan (slika 15). 

 

Slika 16: Število cigaret na dan 

Glede na to, da je kakovost našega življenja zelo povezana z zdravjem, nas je zanimalo, 

koliko cigaret na dan pokadijo managerji in managerke. Kar 71,9 % jih je odgovorilo, da ne 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

manj kot 4 ure

4-6 ur

7-8 ur

več kot 8 ur

1,0 

32,3 

62,5 

4,2 

Koliko ur na dan spite? 
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Ne kadim
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11-20

več kot 20
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Koliko cigaret na dan pokadite? 
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kadijo, 18,8 % jih pokadi 10 cigaret na dan, 7,3 % med 11 in 20 cigaret na dan in samo 2,1 % 

več kot 20 cigaret na dan (slika 16). 

 

Slika 17: Dnevna količina alkohola 

Prav tako kot cigarete tudi alkohol škoduje našemu zdravju in posledično kakovosti življenja.  

Tudi tukaj je visok odstotek tistih, ki alkohola ne pijejo, in sicer kar 75,8 %, 24,2 % pa 1 do 2 

kozarca na dan. Bila sta še dana odgovora od 3 do 5 kozarcev in več kot 6 kozarcev, vendar 

nihče ta dva odgovora ni označil (slika 17).  
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ne pijem alkohola

1-2 kozarca

75,8 

24,2 

Koliko alkohola na dan popijete? 

Odstotek



 

49 

 

Slika 18: Število obrokov na dan 

Brez hrane ni življenja in prav tako brez rednega prehranjevanja ni zdravja. Zdravje pa 

temeljno, če želimo živeti naše življenje kar se da kakovostno. Zanimalo nas je, koliko 

obrokov na dan zaužijejo naši anketirani managerji in managerke. Zajtrk je najbolj pomemben 

obrok dneva in kar 20,9 % jih zajtrkuje, kar se nam zdi pohvalen odstotek. 14,2 % jih ima tudi 

dopoldansko malico, 28,7 % tudi kosilo, 12,5 % popoldansko malico in 23,6 % jih večerja. 

Glede na dane rezultate menimo, da se managerji in managerke kar solidno in dokaj redno 

prehranjujejo (slika 18).   
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Koliko obrokov na dan imate? 
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Slika 19: Telesna aktivnost (tedensko) 

Telesna dejavnost je ključnega pomena za zdravo in kakovostno življenje, zato nas je 

zanimalo, kako pogosto se managerji in managerke ukvarjajo s telesno aktivnostjo. Kar 38,9 

% anketiranih je odgovorilo, da se ukvarjajo s telesno aktivnostjo samo enkrat na teden, 42,1 

% pa dva- do trikrat na teden, kar je že kar pohvalno. 9,5 % se jih rekreira kar štiri- do petkrat 

na teden  in prav tako se 9,5 % anketiranih vsakodnevno rekreira (slika 19). 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

1x tedensko

2x-3x tedensko

4x-5x tedensko

vsak dan

38,9 

42,1 

9,5 

9,5 

Kako pogosto se ukvarjate s telesno aktivnostjo? 

Odstotek
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Slika 20: Vrste telesnih aktivnosti 

Zanimalo nas je tudi, s katerimi telesnimi aktivnostmi se anketirani ukvarjajo. Plava jih 6,1 %, 

s tekom se jih ukvarja 19,6 %, hoje se poslužuje kar 35,8 % anketiranih in kakšnih drugih 

športnih aktivnosti tudi kar 38,5 % (slika 20). 

 

Slika 21: Dopustovanje 

Našo kakovost življenja predstavlja tudi oddih ali dopust, ki ga preživljamo ponavadi v družbi 

prijateljev ali družine. Zanimalo nas je, kako pogosto se odpravijo na dopust anketirani 

managerji in managerke. Samo 1,1 % jih je odgovorilo,  da nikoli. 26,3 % anketiranih pravi, 
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drugo
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da se odpravijo na dopust enkrat na leto, 35,8 % jih gre dvakrat na leto in 36,8 % večkrat na 

leto (slika 21). 

 

Slika 22: Izbira termina dopusta 

Managerji in managerke imajo v svoji delovni vlogi tudi določene »privilegije«, zato nas je  

pri naslednjem vprašanju zanimalo, ali imajo svobodo izbire, kdaj gredo na dopust. S kar 69, 

8 % smo prejeli odgovor da, le 3,1 % pa jih je odgovorilo z ne. Delno pa ima to možnost 27,1 

% anketiranih. Po vsem tem lahko sklepamo, da je svoboda izbire odhoda na dopust med 

managerji in managerkami kar visoka (slika 22). 
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Slika 23: Vpliv stresa na zasebno življenje 

V naši nalogi proučujemo, kako stres na delovnem mestu vpliva na kakovost zasebnega 

življenja managerjev in managerk, zato je bilo to eno naših ključnih vprašanj. Zanimalo nas 

je, na kakšen način se stres odraža na zasebno življenje. 25,2 % jih meni, da imajo slabo 

spanje, 7,6 % jih pravi, da jim stres na delovnem mestu povzroča prepire v družini, kar 45 % 

jih je zaradi stresa nemirnih in v skrbeh, 7,6 % jih čuti neangažiranost za otroke in 14,5 % se 

jim pojavljajo še druge posledice vpliva stresa na delovnem mestu (slika 23).  

 

Slika 24: Spopadanje s stresom 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kako managerji in managerke rešujejo težave, 

vezane na prejšnje vprašanje. 21,8 % jih rešuje s športnimi aktivnostmi, 15,6 % se jih 
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poslužuje zabav, 12,7 % jih posluša glasbo, samo 5,8 % izvaja jogo in/ali meditacijo, 24 % jih 

hodi na sprehode v naravo, 11,3 % jih bere in 8,7 % se jih poslužuje drugih tehnik/dejavnosti 

ipd. (slika 24). 

V nadaljevanju smo anketirane povprašali, kaj jim pomeni pojem »delo na sebi« in dobili 

sledeče (citirane) odgovore (preglednica 7): 

Preglednica 7: Pojem »delo na sebi«  

Kaj vam pomeni pojem »delo na sebi«? 

  Frekvenca Odstotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 1 % 

Ni odgovora 28 28,9 % 

/ 3 3,1 % 

Bistvo življenja. 1 1 % 

Branje knjig, delavnice, seminarji. 1 1 % 

Čas zase, ko lahko počnem, kar me veseli, poskrbim 

tako za svojo dušo in um kot telo in izgled. 
1 1 % 

Čiščenje svoje notranjosti. 1 1 % 

Da nekaj storiš za sebe. 1 1 % 

Da se lahko odklopiš in imaš čas samo zase. 1 1 % 

Da se ne predaš vplivom ostalih. 1 1 % 

Da se počutim odlično, zadovoljno in srečno in da si 

vzamem čas da delam na tem. 
1 1 % 

Da se vsak  dan vsaj eno uro posvetiš samo sebi in 

vse drugo odmisliš. 
1 1 % 

Da si vzamem več časa za sebe. 1 1 % 

Da vzdržujem kondicijo in ne kompliciram življenja. 1 1 % 

Delo si organiziraš sam in za njega tudi sam 

odgovarjaš. 
1 1 % 

Duhovnost, reševanje svojih težav, ukvarjanje sam s 

sabo in ne z drugimi; de delaš v svoj prid in svoje 

dobro počutje. 

1 1 % 

Fizična in psihična nadgradnja. 1 1 % 

Grajenje boljše osebnosti, tudi recimo višanje praga 

potrpežljivosti, prijaznost. 
1 1 % 

Izboljšanje zavednega in nezavednega mišljenja. 1 1 % 

Izobraževanje na vseh področjih. 1 1 % 

Izpopolnjevanje samega sebe. 1 1 % 

Kaj naredim za svoje zdravje. 1 1 % 
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Veljavni 

odgovori 

Kaj vam pomeni pojem »delo na sebi«? 

 Frekvenca Odstotek 

Kvalitetno preživet prosti čas. 1 1 % 

Ljubezen do sebe. 1 1 % 

Meditacija. 1 1 % 

Meditacija, šport, počivanje, nega. 1 1 % 

Najti reči, ki te sproščajo. 1 1 % 

Narediti nekaj za svoje počutje. 1 1 % 

Ne dovoliti si, da bi se zanemarila. 1 1 % 

Ne vem. 1 1 % 

Nenehno opazovanje samega sebe. 1 1 % 

Nič. 1 1 % 

Oblikovanje osebnosti za vsakdanje življenje, branje, 

Šport, zabava, družabno življenje. 
1 1 % 

Odpravljanje slabih navad in sprememba rutine. 1 1 % 

Osebna duhovna rast, meditacija. 1 1 % 

Osebna in duhovna rast posameznika. 1 1 % 

Osebna rast. 1 1 % 

Osebna rast in mir. 1 1 % 

Osebna rast, nova znanja, šport. 1 1 % 

Osebna rast, tako mentalna kot tudi rekreacija. 1 1 % 

Osebna urejenost in notranja izpopolnjenost. 1 1 % 

Osebnostna rast, vzdrževanje kondicije. 1 1 % 

Posvečanje (predvsem) časa sebi. 1 1 % 

Posvečanje sebi. 1 1 % 

Prosti čas, športne aktivnosti, sprostitev. 1 1 % 

Psihično in fizično stabilnost. 1 1 % 

Psihično sproščanje, osebnostna rast in fizični 

trening. 
1 1 % 

Razvijanje novih potencialov. 1 1 % 

Samo jaz. 1 1 % 

Samoorganizacija. 1 1 % 

Se v našem podjetju ukvarjamo s tem. 1 1 % 

Skrb za fizično in psihično zdravje, skrb za lepoto in 

dobro počutje. 

 

1 1 % 
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Kaj vam pomeni pojem »delo na sebi«? 

 Frekvenca Odstotek 

Skrb za lastno zdravje oziroma telesno moč. 1 1 % 

Skrb za psihično in fizično zdravje. 1 1 % 

Skrb za psihično ravnovesje in sprostitev  odklop 

možganov. 
1 1 % 

Skrb za zdrav način življenja. 1 1 % 

Skrb za zdravje. 1 1 % 

Soočanje. 1 1 % 

Šport, delovna uspešnost. 1 1 % 

Sproščanje. 1 1 % 

Sprotno reševanje osebnih problemov in blokad in 

razbremenitev zamer. 
1 1 % 

Šport. 1 1 % 

Tisto, kar ne počnem. 1 1 % 

Uživati v tem, kar imam. 1 1 % 

Velikokrat se ne zavedamo svojih napak, zato mi kar 

veliko pomeni ta besedna zveza, saj se mora vsak 

zavedati tega in to poskušati popraviti. 

1 1 % 

Vlaganje v prihodnost. 1 1 % 

Vlaganje vase. 1 1 % 

Vzeti si čas zase. 1 1 % 

Skupaj 97 100 % 

 

Pojem »delo na sebi« so anketirani interpretirali z besednimi zvezami, kot so: dati sebe na 

prvo mesto, posvetiti se sebi, osebna rast, narediti nekaj za svoje zdravje, boljše počutje, 

sprostitev, skrb za psihično in fizično zdravje, ipd. Menim, da se anketirani zavedajo 

pomembnosti tega pojma kakor tud pomembnosti pojma kakovosti življenja ter se trudijo 

živeti kakovostno življenje z delom na sebi.     
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Slika 25: Tehnike »dela na sebi« 

Kot smo v nalogi že omenili, je kakovost našega življenja tesno povezana z duhovnim in 

materialnim svetom. Duhovna oz. naša notranja rast je zelo pomembna, da se znamo in 

zmoremo soočati z različnimi življenjskimi situacijami in odločitvami, predvsem pa, da 

znamo živeti polno, srečno življenje s tem, kar imamo. Zanimalo nas je, ali managerji in 

managerke »delajo na sebi« in katerih »tehnik« se pri tem poslužujejo. Branja inspiracijskih 

knjig in knjig samozdravljenja se poslužuje 17,5 % anketiranih, izvajanja tehnik sprostitve 

16,9 %, rekreacije kar 48, 1 % anketiranih in drugačnih tehnik 17,5 % anketiranih. Kot kažejo 

rezultati in kot smo videli že v prejšnjih vprašanjih, se managerji in managerke trudijo biti kar 

se da rekreativni (slika 25).   

Pri naslednjih vprašanjih nas je zanimalo, v kolikšni meri se anketirani strinjajo oziroma ne 

strinjajo z navedenimi vprašanji ali trditvami.  
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Slika 26: Povprečja trditev z lestvico 

Lestvica je bila vrednotena od 1 – Popolnoma se ne strinjam, 2  Se ne strinjam, 3 – Niti-niti, 

4 – Se strinjam in 5 – Popolnoma se strinjam. Na vprašanje »Ali se z rutinskimi navadami 

izogibate potrebnim spremembam oz. delu na sebi«, so anketirani v povprečju odgovorili z 

vrednostjo 2,89, kar nam predstavlja odgovor 3 – Niti-niti. Na naslednje vprašanje »Menite, 

da imate kvaliteten spanec«, so v povprečju odgovorili z vrednostjo 3,45, kar nam predstavlja 

sredino odgovora 3 – Niti-niti in odgovora 4  Se strinjam, čeprav se povprečje malo bolj 

nagiba k odgovoru 3 – Niti-niti. Naslednje vprašanje je bilo »Menite, da se težko soočate s 

težavami, povezanimi s stresom«. Anketirani so v povprečju odgovorili z vrednostjo 2,72, kar 

pomeni, da se vrednost približuje odgovoru 3 – Niti-niti. Na vprašanje »Menite, da psihično 

»pregorevate« «, so podali povprečno vrednost 2,98, kar nam predstavlja odgovor 3 – Niti-

niti.  Naslednje vprašanje je bilo »Menite, da ste na delovnem mestu le »suženj navad«  in 

povprečna vrednost odgovora je bila 2,49, kar pomeni, da se anketirani s tem ne strinjajo (2 – 

Se ne strinjam). Zanimalo nas je tudi naslednje »Menite, da prevzemate na delovnem mestu 

preveč odgovornosti in se zaradi tega počutite pod stresom«. Anketirani managerji in 

managerke so v povprečju odgovorili z vrednostjo 3,26, kar nam predstavlja odgovor 3 – Niti-

niti. Na zadnje vprašanje »Menite, da ste na delovnem mestu pod stresom«, pa so anketirani 

odgovorili s povprečjem 3,52, kar nam predstavlja odgovor 4 – Se strinjam.     
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Slika 27: Trditve za obdobje zadnjih nekaj tednov 

Anketiranim managerjem in managerkam smo postavili nekaj trditev, katere so morali 

ovrednotiti. Število 1 pomeni Popolnoma se ne strinjam in število 5 Popolnoma se strinjam. 

Zanimalo nas je obdobje zadnjih nekaj tednov. Na prvo trditev, ki pravi »V zadnjih nekaj 

tednih si vzamem čas za zabavo in sprostitev«, so anketirani v povprečju ovrednotili trditev a 

številom 3,76, kar pomeni, da se s trditvijo strinjajo. Naslednja trditev je bila »Zaradi 

službenih obveznosti vnašam spremembe v načrte družinskih obveznosti«. Povprečna 

vrednost odgovorov je 2,75, kar lahko zaokrožimo na vrednost 3 (Niti-niti). Na trditev 

»Velikokrat službene obveznosti opravljam doma«, smo dobili povprečno vrednost 

dobljenega rezultata 3,45, kar pomeni, da se anketirani nagibajo k temu, da se z trditvijo 

strinjajo. Naslednja trditev pravi »Premalo časa namenim izpolnjevanju družinskih 

obveznosti«. Povprečna vrednost dobljenega odgovora je 2,70, kar lahko zaokrožimo na 

število 3 (Niti-niti). Trditev »Pazim, da si ne naložim preveč dela in imam dovolj časa za 

zasebno življenje«, so anketirani ovrednotili z vrednostjo 3,18, kar je srednja vrednost naše 

lestvice (3  Niti-niti), potem trditev »Sem pod pritiskom in se ne znam/ne morem sprostiti« 

so ovrednotili z 2,44, kar pomeni, da se nagibajo bolj k vrednosti 2 – Se ne strinjam. 

Naslednja trditev pravi »Se učinkovito ukvarjam s problemi, na delovnem mestu in doma«. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

...se počutim utrujen/-a že, ko zjutraj vstanem in se
moram soočiti z novim delovnim dnevom.

…se počutim poln/-a energije. 

…se  učinkovito ukvarjam s problemi, na delovnem mestu 
in doma. 

…sem pod pritiskom in se ne znam/ne morem sprostiti. 

… pazim, da si ne naložim preveč dela in imam dovolj 
časa za zasebno življenje. 

…premalo časa namenim izpolnjevanju družinskih 
obveznosti. 

…velikokrat službene obveznosti opravljam doma. 

…zaradi službenih obveznosti vnašam spremembe v 
načrte družinskih obveznosti. 

…si vzamem čas za zabavo in sprostitev. 

2,47 

3,23 

3,74 

2,44 

3,18 

2,70 

3,45 

2,75 

3,76 

V zadnjih nekaj tednih ... 

Povprečje
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Managerji in managerke so jo ovrednotili s povprečjem 3,74, kar nam pove, da se s trditvijo 

strinjajo (4  Se strinjam). Trditev »Se počutim poln/-a energije« so ovrednotili s povprečno 

vrednostjo 3,23, kar pomeni, da so anketirani neopredeljeni (3 – Niti-niti). Zadnjo trditev »Se 

počutim utrujen/-a že, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim delovnim dnevom« pa 

so anketirani managerji in managerke ovrednotili z vrednostjo 2,47, kar nam pove, da se z 

navedeno trditvijo niti ne strinjajo (2 – Se ne strinjam).  

 Potrditev ali zavrnitev hipotez 6.4

H1: Managerji se popolnoma strinjajo s trditvijo, da so na delovnem mestu pod stresom. 

Preglednica 8: Stres na delovnem mestu 

Menite, da ste na delovnem mestu pod stresom? 

  Frekvenca Odstotek 

Veljavnih 

Popolnoma se ne strinjam 7 7,9 

Se ne strinjam 8 9,0 

Niti-niti 19 21,3 

Se strinjam 42 47,2 

Popolnoma se strinjam 13 14,6 

Skupaj 89 100,0 

Manjkajočih   8   

Skupaj 97   

 

Preglednica 9: Hi-kvadrat test 

  Menite, da ste na delovnem mestu pod stresom? 

Hi-kvadrat 46,225
a
 

Df 4 

p-vrednost ,000 

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša pričakovana frekvenca 

je 17,8. 

 

Zastavili smo si hipotezo, ki pravi: »Managerji se popolnoma strinjajo s trditvijo, da so na 

delovnem mestu pod stresom«. Tukaj smo vzeli, da morajo biti odgovori Se strinjam in 

Popolnoma se strinjam skupaj v več kot 50 %, da hipotezo potrdimo, saj to pomeni, da se 

večina strinja, da so na delovnem mestu pod stresom. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj nam ta odgovora skupaj predstavljata 61,8 % (47,2 % 

anketiranih se strinja in 14,6 % se jih popolnoma strinja)  managerji se v večini strinjajo, da 
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so na delovnem mestu pod stresom. Uporabili smo Hi-kvadrat test, ki je potrdil, da obstajajo 

statistično pomembne razlike med odgovori, zato lahko rezultate posplošimo na celotno 

populacijo in s tem dokažemo hipotezo.  

Hi-kvadrat je vrednost samega testa, df pa so stopnje prostosti. Ta dva parametra se 

uporabljata za izračun p-vrednosti. Pri uporabi Hi-kvadrat testa smo imeli dva pogoja in sicer, 

več kot 20 % pričakovanih frekvenc ne sme biti manjših od 5 in najmanjša pričakovana 

frekvenca mora biti vsaj 1. Iz preglednice (preglednica 9) je razvidna p-vrednost, ki nam 

pove, da če je p-vrednost manj kot 0,05, potem lahko potrdimo razlike med odgovori v 

zgornji preglednici s frekvencami in odstotki (preglednica 8) in jo posplošimo na celotno 

populacijo. V našem primeru je p-vrednost 0,000. Če pa bi bila p-vrednost več kot 0,05 %, pa 

razlik ne moremo posplošiti.  

Hi-kvadrat primerja naše (dejanske) in teoretične (pričakovane) frekvence in računa, ali se 

naše frekvence statistično pomembno razlikujejo od pričakovanih. Pričakovane predvidevajo, 

da so vsi odgovori zastopani v enakem številu  torej, da imajo enake frekvence. Če  se naše 

in pričakovane frekvence statistično pomembno razlikujejo, potem lahko trdimo, da med 

skupinami, tudi v populaciji, obstajajo razlike v določeni lastnosti. Če se razlikujejo, je razlika 

prevelika, da bi lahko šlo za naključje.   

 

H2: Stres na delovnem mestu je povezan s kakovostjo managerjevega zasebnega življenja.  

Preglednica 10: Korelacije 

Korelacije 

  
Kakovost zasebnega 

življenja 

Spearmanov rho 

Menite, da ste 

na delovnem 

mestu pod 

stresom? 

Korelacijski koeficient -,510
**

 

p-vrednost (1-stranska) ,000 

N 82 

**. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,01. 

 

Naslednja hipoteza, ki smo si jo zastavili, pravi: »Stres na delovnem mestu vpliva na kakovost 

managerjevega zasebnega življenja«. Tukaj smo naredili novo spremenljivko Kakovost 

zasebnega življenja tako, da smo sešteli vprašanja, ki merijo Kakovost zasebnega življenja. 

Novo nastala spremenljivka vsebuje: vprašanje 26 in vse trditve iz vprašanja 38 (priloga 

Anketni vprašalnik). Pri vprašanju 38 smo trditve, ki so negativne, obratno vrednotili, da so 

vse obrnjene v isto smer. To pomeni, da višja kot bo vrednost nove spremenljivke Kakovost 

zasebnega življenja, bolj kakovostno življenje imajo. 
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Hipotezo potrdimo, saj je korelacijska analiza pokazala, da obstajajo statistično pomembne 

povezave med kakovostjo življenja in stresom. Višji kot je stres, manjša je kakovost 

zasebnega življenja. Moč korelacija lahko razberemo iz preglednice 10.  Korelacija namreč 

pomeni povezanost in ugotavlja, kako se ena spremenljivka povezuje z drugo. Korelacijski 

koeficient nam pove moč povezanosti dveh spremenljivk. Če je pozitiven, potem se s 

povečanjem ene spremenljivke povečuje tudi druga. Če pa je negativen (v našem primeru je -

0,510), potem pa se s povečanjem ene spremenljivke druga zmanjšuje.  

P-vrednost nam pove, da če je p-vrednost manj kot 0,05 (v našem primeru je 0,000), potem 

lahko trdimo, da je korelacija statistično pomembna. Če pa bi bila p-vrednost več kot 0,05, 

potem korelacija ne bi bila statistično pomembna.  

  

H3: Glede na velikost podjetja/organizacije obstajajo statistično značilne razlike v kakovosti 

življenja managerjev. 

Preglednica 11: Kakovost zasebnega življenja glede na velikost podjetja/organizacije 

Kakovost zasebnega življenja 

  N Povprečje Standardni odklon Standardna napaka 

mikro podjetje – 

manj kot 10 

zaposlenih 

50 35,32 6,97 0,99 

malo podjetje – 

manj kot 50 

zaposlenih 

17 29,41 6,91 1,68 

srednje podjetje  

 manj kot 250 

zaposlenih 

10 35,00 5,73 1,81 

veliko podjetje – 

več kot 250 

zaposlenih 

10 31,60 5,58 1,77 

Skupaj 87 33,70 7,01 0,75 

 

Pri zadnji hipotezi nas je zanimalo, ali obstajajo glede na velikost podjetij/organizacij, 

statistično značilne razlike v kakovosti življenja managerjev. Primerjali smo povprečje novo 

nastale spremenljivke, glede na velikost podjetja in izračunali najprej Levenov test, ki je 

pogoj za test ANOVA, nato pa test ANOVA, ki meri, ali obstajajo razlike v povprečjih glede 
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na velikost. Na koncu smo preverili še, med katerimi velikostmi konkretno obstaja statistično 

pomembna razlika. 

 

Iz preglednice z opisnimi statistikami lahko razberemo, da je povprečna kakovost zasebnega 

življenja managerjev in managerk v mikro podjetjih (z manj kot 10 zaposlenimi) enaka 35,32 

(s= 6,97), v malih podjetjih (z manj kot 50 zaposlenimi) je enaka 29,41 (s=6,91), v srednje 

velikih podjetjih (z manj kot 250 zaposlenimi) je 35,00 (s=5,73) in v velikih podjetjih (z več 

kot 250 zaposlenimi) je enaka 31,60 (s=5,58). 

Standardna napaka pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri mikro podjetjih 0,99, 

pri malih podjetjih 1,68, pri srednje velikih podjetjih 1,81 in pri velikih podjetjih 1,77.  

 

Zastavljeno hipotezo lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

velikost organizacije. In sicer med mikro im malim podjetjem  v mikro podjetju je kakovost 

boljša ter med malim in srednjim podjetjem  v srednjem podjetju je kakovost boljša. 

Preglednica 12: Levenov test homogenosti varianc 

Test homogenosti varianc 

Kakovost zasebnega življenja 

Levenova statistika df1 df2 p-vrednost 

,760 3 83 ,520 

Ali so variance skupin homogene, preverimo z Levenovim testom homogenosti varianc. Če so 

variance homogene, pomeni, da med variancami skupin ni statistično pomembnih razlik. 

Zopet imamo p-vrednost, ki nam pove, da če je p-vrednost manj kot 0,05, potem variance niso 

homogene in ANOVE ne moremo uporabiti. V našem primeru pa je p-vrednost več kot 0,05 

(p-vrednot = 0,520), kar nam pove, da so variance homogene (razlike med variancami so 

statistično pomembne) in lahko izvedemo ANOVO. Vrednosti Levenovega testa – df1 in df3 

se uporabljata za izračun p-vrednoti, same po sebi pa nimata posebne interpretativne 

vrednosti.  

Preglednica 13: Enosmerna analiza variance 

ANOVA 

Kakovost zasebnega življenja 

  
Vsota 

Kvadratov 
df 

Povprečje 

Kvadratov 
F p-vrednost 

Med skupinami 504,832 3 168,277 3,755 ,014 

Znotraj skupin 3719,398 83 44,812     

Skupaj 4224,230 86       

V nadaljevanju smo torej naredili enosmerno analizo variance – ANOVA. Ta test smo 

uporabili, ker želimo preveriti razlike v povprečjih med 3 ali več skupinami, ker je 
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porazdelitev podatkov normalna in ker so variance homogene. Analiza varianc preveri, ali se 

skupine v povprečju med seboj statistično razlikujejo. Zopet imamo p-vrednost, ki nam pove, 

da če je p-vrednost manjša od 0,05 (kar v našem primeru je), potem lahko trdimo, da se 

skupine med seboj statistično pomembno razlikujejo. Če pa bi bila p-vrednost večja od 0,05, 

pa tega ne bi mogli trditi (smatralo bi se, da razlik ni).  Statistična pomembnost enosmerne 

variance torej znaša 0,014 (p < 0,05), kar nam pove, da so razlike med variancami statistično 

pomembne. S tem podatkom smo izvedeli, da se skupine med seboj razlikujejo, vendar ne 

vemo, kateri dve točno sta to. To smo preverili z Mnogoterimi primerjavami ali Post-hoc 

testom.  

Preglednica 14: Mnogotere primerjave 

Mnogotere primerjave 

Odvisna spremenljivka: Kakovost zasebnega življenja  

 LSD 

(I) Velikost podjetja/organizacije, v kateri delujete 
Povprečje 

Difference (I-J) 
p-vrednost 

mikro podjetje – manj 

kot 10 zaposlenih 

malo podjetje –  

manj kot 50 zaposlenih 
5,90824

*
 ,002 

malo podjetje – manj 

kot 50 zaposlenih 

srednje podjetje  manj kot 

250 zaposlenih 
-5,58824

*
 ,039 

*. Razlika med povprečju je statistično pomembna na nivoju 0,05 (5 % tveganje). 

Post-hoc test nam natančneje pove, katere skupine se med seboj statistično pomembno 

razlikujejo. Primerja vsako skupino z vsako, po posameznih spremenljivkah oziroma 

vprašanjih P-vrednost interpretiramo enako kot pri ANOVI (p-vrednot < 0,05 = skupine se 

med statistično pomembno razlikujejo ali p-vrednost > 0,05 = skupine se med seboj statistično 

pomembno ne razlikujejo). Ta test nam tudi pove razliko med povprečjem ene in druge 

skupine.  

Razlike med skupinami lahko razberemo iz stolpca povprečnih razlik (I-J), prav tako pa jo 

lahko razberemo iz stolpca p-vrednosti, če je le-ta manjša od 0,05 (lahko sklepamo o 

značilnih razlikah med povprečjem dveh skupin). V našem primeru obstajajo statistično 

pomembne razlike v povprečju kakovosti zasebnega življenja managerjev in managerk z 

velikostjo podjetij/organizacij, v kateri delujejo, med mikro podjetji (z manj kot 10 

zaposlenimi) in malimi podjetji (z manj kot 50 zaposlenimi), kjer dobimo p-vrednost 0,002 in 

med malimi podjetji ter srednje velikimi podjetji (z manj kot 250 zaposlenimi), kjer je p-

vrednost 0,039. 



 

65 

7 KLJUČNE UGOTOVITVE IZ EMPIRIČNEGA DELA RAZISKAVE  

Empiričen del raziskave je temeljil na proučevanju stresa na delovnem mestu in njegovo 

povezanostjo s kakovostjo zasebnega življenja managerjev in managerk. Anketirali smo nižje, 

srednje in vršne managerje ter managerje iz celotne Slovenije. Večina anketiranih je bila 

žensk, največ anketiranih pa je starih med 25 in 35 let. Večina jih ima univerzitetno 

izobrazbo, so v partnerski zvezi, imajo otroke (večina 2 otroka), v povprečju stare nad 18 let. 

Več kot polovica anketiranih je vršnih managerjev in managerk, v povprečju pa delujejo 

predvsem v mikro podjetjih. Malo manj kot polovica anketiranih dela v povprečju od 8 do 10 

ur dnevno, večkrat na teden pa večina dela tudi nadurno delo. Več kot 70 % si jih lahko 

prilagaja delovni čas. Kar polovica anketiranih je pogosto v skrbeh in razmišljajo o službi tudi 

izven delovnega časa, torej doma ali na poti. Pojem »kakovosti življenja« anketirani razumejo 

in opredeljujejo predvsem kot povezanost s časom, ki ga namenijo sebi ali družini, 

prijateljem, bližnjim, kot čas brezskrbnosti, v katerem se počutijo zadovoljne, srečne, varne, 

zdrave ipd. Anketirani so v povprečju mnenja, da delno uspešno usklajujejo svoje poklicno in 

zasebno življenje. Z družino in otroki jih povprečno največ preživi od 3 do 5 ur na dan, večina 

v povprečju nameni 1 do 2 ure gospodinjskim opravilom in največ jih v povprečju nameni 

prostemu času in sprostitvi 1 do 2 ure dnevno. Pomemben podatek povezanosti s kakovostjo 

življenja je tudi spanje in prehranjevanje, in sicer jih malo več kot polovica v povprečju spi 

kar od 7 do 8 ur dnevno, v povprečju se kar redno prehranjujejo in večina jih tudi ne kadi ali 

pije alkohola. Malo manj kot polovica se jih v povprečju ukvarja s telesnimi aktivnostmi kar 

dva- do trikrat na teden, kar se nam zdi pohvalno. Večina v povprečju dopustuje dvakrat ali 

večkrat na leto, skoraj 70 % pa jih ima prosto izbiro časa dopusta.  

Zanimalo nas je tudi, na kakšen način zaznajo, da so pod stresom. Pri večini se stres odraža v 

obliki nemira in skrbi ter slabega spanja. Stres zmanjšujejo s pomočjo športnih aktivnosti in 

hoje. Pojem »delo na sebi« opredeljujejo in povezujejo z osebno rastjo, posvečanjem sebi, 

sproščanjem in skrbjo za psihično in fizično zdravje. Poslužujejo se tudi raznih tehnik 

sproščanja in berejo inspiracijske knjige. 

Anketirani menijo, da niso »sužnji navad« in da se z vsakodnevnimi navadami/razvadami ne 

ravno izogibajo delu na sebi in spremembam. Menijo tudi, da niti ne prevzemajo preveč 

odgovornosti na delovnem mestu, ki bi jim povzročale dodaten stres. Managerji in managerke 

pravijo, da si vzamejo čas za zabavo in sprostitev kljub temu, da velikokrat službene 

obveznosti opravljajo tudi doma (če si naložijo preveč dela). Menijo, da niso tako zelo pod 

pritiskom, da se znajo sprostiti in si kljub službenim obveznostim vzeti dovolj časa tudi za 

družinske obveznosti. Po njihovem mnenju se učinkovito spopadajo s problemi, tako na 

delovnem mestu kot doma. 

V empiričnem delu smo si postavili tri hipoteze in vse tudi potrdili. Analiza je pokazala, da se 

managerji popolnoma strinjajo s trditvijo, da so na delovnem mestu pod stresom. Prav tako je 

stres na delovnem mestu povezan s kakovostjo managerjevega zasebnega življenja, saj višji 
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kot je stres, manjša je kakovost življenja in obratno. Pokazalo se je tudi, da glede na velikost 

podjetij/organizacij, obstajajo statistično značilne razlike v kakovosti življenja managerjev. 

Razlike ostajajo med mikro in malimi podjetji (v mikro je kakovost življenja boljša) in med 

malimi in srednjimi podjetji (v srednjih je kakovost življenja boljša). 

Glede na dobljene podatke in rezultate analize lahko sklepamo, da so managerji in managerke 

zagotovo pod stresom in stres vpliva na njihovo kakovost zasebnega življenja. Vendar 

menimo, da se anketirani managerji in managerke tega zavedajo in pravočasno znajo ukrepati, 

da ne podležejo stresu. Prav tako menimo, da se zavedajo pomembnosti pravilnega 

usklajevanja svojega poklicnega in zasebnega časa ter se trudijo, da ne zapostavljajo svojih 

družin. Managerji in managerke skrbijo tudi zase, za svojo osebno rast in zadovoljstvo v 

dokaj zadostni meri. Prav tako ne pozabljajo na skrb za svoje fizično in psihično zdravje, ki je 

bistven element kakovostnega življenja. 
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8 PREDLOGI ZA MANJ STRESA IN BOLJ KAKOVOSTNO POKLICNO TER 

ZASEBNO ŽIVLJENJE 

Nekaj nasvetov in predlogov, s katerimi lahko v svoje življenje vnesemo manj stresa in 

naredimo svoja življenja, tako poklicna kot zasebna, bolj kakovostna: 

 analizirajte in zapisujte si svoje sanje, cilje ter ugotovite, kaj je vaše poslanstvo; 

 postavite si vaše glavne vrednote, jih ovrednotite, postavite si vrstni red (zapisujte si in 

jih imejte na takšnem mestu, da jih pogosto vidite); 

 odločite se narediti nekaj zase, za svojo dušo in telo; 

 prevzemite odgovornost nad svojim življenjem, dejanji; 

 razporedite si čas in ga učinkovito ter koristno porabljajte; 

 delujte v skladu s svojimi interesi in si nenehno postavljajte izzive; 

 družite se s pravimi ljudmi, kateri vam dajejo pozitivno energijo, motivacijo, s 

katerimi se lahko sprostite in zabavate; 

 izogibajte se ljudi, ki vam mečejo polena pod noge in se ne veselijo vaših uspehov; 

 namenite dovolj časa sebi in svoji družini, prijateljem in znancem, čas izkoristite 

kakovostno in 

 ne pozabite na dopust, sproščanje in rekreacijo. 

Za zaključek še misel avtorja Fuhrman (2001, 73), ki pravi: »V vsakem življenju pride čas 

rasti, ko je treba ubesediti sanje in preizkusiti krila … Zato sezite po svojih sanjah in 

razprostite svoja nova krila … in poletite«.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

Sem Klavdija Firšt, študentka magistrskega študija, smeri Splošni management, Fakultete za 

management v Celju. V svoji magistrski nalogi proučujem Stres na delovnem mestu in njegov 

vpliv na kakovost življenja managerjev.  

Anketni vprašalnik je povsem anonimen in bo uporabljen izključno za namen magistrske 

naloge. Vzel Vam bo približno 5 minut, Vaši odgovori pa mi bodo v veliko pomoč pri analizi 

obravnavane tematike. Vnaprej se vam zahvaljujem za Vaš čas in odgovore. 

Kratka navodila:  

Anketni vprašalnik vsebuje 3 sklope: v prvem delu so splošni podatki, v drugem in tretjem 

delu pa vprašanja zaprtega in odprtega tipa o stresu in kakovosti zasebnega življenja. Prosim, 

da upoštevate in sledite navodilom. 

 

Osnovni podatki: 

 

1. Spol: 

 

a) M 

b) Ž 

 

2. Starost: 

 

a) do 25 let 

b) 25–35 let 

c) 36–45 let 

d) 46–55 let 

e) nad 56 let 

 

3. Izobrazba: 

 

a) osnovna šola 

b) srednja šola 

c) visokošolski programi 

d) univerzitetna izobrazba 

e) specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 

f) doktorat znanosti 
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4. Stan: 

 

a) samski/-a 

b) v partnerski zvezi/  

c) poročen/-a 

d) ločen/-a 

e) vdovec/vdova 

 

5. Otroci: 

 

a) da 

b) ne 

 

6. Število otrok: 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 ali več 

 

7. Starost otrok: 

 

a) do 3 leta 

b) od 3 do 6 let 

c) od 6 do 12 let 

d) od 12 do 18 let 

e) nad 18 let 

 

8. Položaj na delovnem mestu: 

 

a) nižji manager 

b) srednji (operativni) manager 

c) vršni manager 

 

9. Velikost podjetja/organizacije, v kateri delujete: 

 

a) mikro podjetje – manj kot 10 zaposlenih 

b) malo podjetje – manj kot 50 zaposlenih 

c) srednje podjetje   manj kot 250 zaposlenih 

d) veliko podjetje – več kot 250 zaposlenih 

 



Priloga 1 

 

 

Stres na delovnem mestu  

 

10. Menite, da ste na delovnem mestu pod stresom? 

 

Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-

niti  

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

 

11. Koliko ur traja vaš delovnik? 

 

a) 8 ur 

b) od 8 do 10 ur 

c) od 10 do 12 ur 

d) več kot 12 ur 

12. Kako pogosto delate dlje od predvidenega delovnega časa? 

 

a) nikoli 

b) vsak dan 

c) večkrat na teden 

d) večkrat na  mesec 

13. Ali imate možnost prilagoditve delovnega časa (npr. pridete kasneje, samoorganizacija 

delovnega časa, delo od doma …)? 

 

a) da  

b) ne  

c) deloma 

14. Kako pogosto razmišljate oziroma ste v skrbeh zaradi službe (ko niste v službi in se ne 

vozite v službo)? 

 

a) nikoli 

b) redko 

c) včasih 

d) pogosto 
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e) vedno 

15. Kako stres na delovnem mestu vpliva na vaše zasebno življenje? (obkrožite enega ali več 

odgovorov)  

a) slabo spanje 

b) prepiri v družini 

c) nemir, skrb 

d) neangažiranost za otroke 

e) drugo ___________________ 

 

16. Menite, da prevzemate na delovnem mestu preveč odgovornosti in se zaradi tega počutite 

pod stresom? 

 

Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-

niti  

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

 

17. Menite, da ste na delovnem mestu le »suženj navad«? 

 

Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-

niti  

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

 

18. Menite, da psihično »pregorevate«? 

 

Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-

niti  

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

 

19. Menite, da se težko soočate s težavami, povezanimi s  stresom? 

 

Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-

niti  

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

 

20. Na kakšen način se poslužujete reševanja teh težav? (obkrožite enega ali več odgovorov)  

a) športne aktivnosti 

b) zabava 
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c) glasba 

d) joga, meditacija 

e) sprehodi v naravi 

f) branje 

g) drugo _______________ 

 

 

Kakovost zasebnega življenja 

 

21. Kaj vam predstavlja pojem »kakovost življenja«? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

22. Menite, da uspešno usklajujete in upravljate čas življenja doma, v zasebnosti in hkrati na 

delovnem mestu? 

a) da 

b) ne 

c) deloma 

d) nimam družine, živim sam/a 

 

23. Koliko časa dnevno preživite z družino in otroki? 

a) manj kot 3 ure 

b) 35 ur 

c) več kot 5 ur 

 

24. Koliko časa namenite gospodinjskim opravilom? 

a) nič 

b) 12 ure 

c) več kot 3 ure 

 

25. Koliko časa na dan namenite prostemu času in sprostitvi? 

a) nič 

b) 1–2 ure 

c) 3–4 ure 

d) več kot 4 ure 
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26. Menite, da imate kvaliteten spanec? 

 

Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-

niti  

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

 

27. Koliko ur na dan spite? 

a) manj kot 4 ure 

b) 46 ur 

c) 7–8 ur 

d) več kot 8 ur 

 

28. Koliko obrokov na dan imate? (obkrožite enega ali več odgovorov)  

a) zajtrk 

b) dopoldanska malica 

c) kosilo 

d) popoldanska malica 

e) večerja 

 

29. Koliko cigaret na dan pokadite? 

a) Ne kadim 

b) 1–10 

c) 11–20 

d) več kot 20 

  

30. Koliko alkohola na dan popijete? 

a) ne pijem alkohola 

b) 1–2 kozarca 

c) 35 kozarcev 

d) več kot 6 kozarcev 

 

31. S katero telesno aktivnostjo se ukvarjate? (obkrožite enega ali več odgovorov)  

a) plavanje 

b) tek 

c) hoja 

d) drugo ___________________________ 

 

32. Kako pogosto se ukvarjate s telesno aktivnostjo? 

a) 1 tedensko 

b) 2–3 tedensko 
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c) 4–5 tedensko 

d) vsak dan  

 

33. Kako pogosto greste na dopust? 

 

a) nikoli 

b) enkrat na leto 

c) dvakrat na leto 

d) večkrat na leto 

 

34. Si lahko sami določite, kdaj greste na dopust? 

 

a) da 

b) ne  

c) deloma 

 

35. Kaj vam pomeni pojem delo na sebi? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

36. Ali se z rutinskimi navadami izogibate potrebnim spremembam oz. delu na sebi? 

 

Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-

niti  

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

 

37. Katerih »tehnik« dela na sebi se poslužujete? (obkrožite enega ali več odgovorov)  

a) branje inspiracijskih knjig in knjig samozdravljenja  

b) izvajanje tehnik sprostitve 

c) rekreacija 

d) drugo (dopišite) __________________________________ 

 

38. Ovrednotite naslednje trditve (1  Popolnoma se ne strinjam, 5  Popolnoma se strinjam) 

V zadnjih nekaj tednih ...  

… si vzamem čas za zabavo in 

sprostitev. 

1 2 3 4 5 

… zaradi službenih obveznosti 

vnašam spremembe v načrte 

1 2 3 4 5 
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družinskih obveznosti.  

… velikokrat službene 

obveznosti opravljam doma. 

1 2 3 4 5 

… premalo časa namenim 

izpolnjevanju družinskih 

obveznosti. 

1 2 3 4 5 

… pazim, da si ne naložim 

preveč dela in imam dovolj 

časa za zasebno življenje. 

1 2 3 4 5 

 … sem pod pritiskom in se ne 

znam/ne morem sprostiti. 

1 2 3 4 5 

… se  učinkovito ukvarjam s 

problemi, na delovnem mestu 

in doma. 

1 2 3 4 5 

… se počutim poln/-a energije. 1 2 3 4 5 

... se počutim utrujen/-a že, ko 

zjutraj vstanem in se moram 

soočiti z novim delovnim 

dnevom. 

1 2 3 4 5 

 

 


