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III 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je na podlagi pregleda domače in tuje strokovne literature s 

področja managementa, izgorelosti in zdravstvenega absentizma opraviti empirično raziskavo 

o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem vršnih managerjev v srednjih in 

velikih organizacijah v Sloveniji. V raziskavo je bilo vključenih 2.318 vršnih managerjev iz 

prav toliko srednjih in velikih organizacij v Sloveniji, prejetih je bilo 296 popolnoma 

izpolnjenih vprašalnikov (12,77 % odzivnost). Analiza je pokazala, da na zdravstveni 

absentizem vršnih managerjev v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji statistično 

značilno vplivata čustvena izgorelost vršnega managerja (ß = 0,577; p = 0,000) in osebna 

izpolnitev vršnega managerja (ß = 0,175; p = 0,000). Odtujenost in občutljivost vršnega 

managerja pa na zdravstveni absentizem vršnih managerjev v srednjih in velikih organizacijah 

v Sloveniji ne vplivata (ß = 0,000). Ugotovitve raziskave koristijo vsem vršnim managerjem, 

tako v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji, saj jim bodo v pomoč pri njihovem 

planiranju, vodenju, organiziranju in kontroliranju organizacije. 

Ključne besede: absentizem, anketa, delo, izgorelost, management, organizacija, raziskava, 

vršni managerji. 

SUMMARY 

The Master thesis is based on Slovene and foreign literature related to management, burnout 

and absenteeism due to sickness and an empirical survey on the influence of burnout factors 

on absenteeism of top managers in medium and large organisations in Slovenia. It included 

2.318 top managers from the same number of medium and large organisations in Slovenia. 

296 fully completed questionnaires were received (12,77 % response rate). The analysis 

showed that the influence of emotional burnout (ß = 0,577; p = 0,000) and the influence of 

personal fulfilment (ß = 0,175; p = 0,000) on absenteeism due to sickness of a top manager 

are statistically significant. On the other hand, the alienation and sensibility of a top manager 

are not (ß = 0,000). The results of the survey can be used to help plan, lead, organise and 

control an organisation and can thus benefit all top managers, in small, medium and large 

organisations in Slovenia. 

Keywords: absenteeism, questionnaire, work, burnout, management, organisation, survey, top 

managers.  

UDK: 658.3:159.9(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju opredelimo obravnavani problem in teoretična izhodišča, namen, cilje in 

hipoteze raziskave ter opišemo metode raziskovanja. Uvodno poglavje zaključimo z 

opredeljenimi predpostavkami in omejitvami pri obravnavanju raziskovalnega problema. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Gospodarska razvitost Slovenije v primerjavi s povprečjem EU od leta 2010 stagnira in je po 

podatkih Poročila o razvoju 2014 na ravni iz leta 2003 (UMAR 2015, 17). Prvi pogoj za 

oživitev gospodarske rasti je obnovitev dostopa do finančnih virov in finančno 

prestrukturiranje gospodarstva (npr. zmanjšanje zadolženosti, odprodaja lastniških deležev 

države ipd.), kar bo vplivalo na upravljanje in management organizacij – trajnejše izboljšanje 

gospodarskih razmer pa je odvisno predvsem od konkurenčnosti podjetniškega sektorja (prav 

tam). 

Vršni managerji (po ZGD tudi: uprava / poslovodstvo) poslovodijo organizacijo ter v skladu z 

interesi lastnikov oz. ustanoviteljem organizacije planirajo, organizirajo, vodijo in nadzirajo 

delovanje drugih zaposlenih sodelavcev v organizaciji (Boddy 2008, 11–12).  

Zaradi tega je pritisk na vršne managerje velik, njihove delovne obremenitve pa se še 

povečujejo (Fengler 2007, 9–17). Kot posledica se kažejo izgorelost managerja in druga 

psihosocialna tveganja (npr. stres, absentizem, usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja, prezentizem ipd.) (SLIC 2012). Zelo velika možnost je tudi, da zaradi stresa in 

bolezni izgorelosti organizacija izgubi managerje – stroški uvajanja za delovno mesto 

managerja pa so zelo visoki.  

Iz poročila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 2010, 9) je razvidno, da je 62 % 

bankrotov ameriških organizacij posledica zdravstvenih težav oz. nezmožnosti plačevanja 

računov za zdravstvene storitve vršnih managerjev oz. njenih lastnikov. Da je bankrot 

podjetja povezan z zdravstvenimi težavami lastnikov v več kot polovici organizacij, navaja 

tudi Chomsky (2008, 160). 

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je ena izmed pomembnejših nalog tako lastnikov oz. 

ustanoviteljev organizacije kot tudi managerjev v vsaki organizaciji ter pozitivno vpliva na 

njeno uspešnost (Flin in Yule 2004; Krause 2004). 

Izgorelost je kronično stanje izčrpanosti, ki ga lahko prepoznamo po fizičnih (npr. nenehna 

utrujenost, oslabljen imunski sistem ipd.), psihičnih (npr. občutek neuspeha, izguba 

motivacije, nezadovoljstvo ipd.) in vedenjskih (npr. izogibanje delovnih nalog, izogibanje 

stikom z ljudmi ipd.) spremembah posameznika (Maslach in Leiter 2002; Kralj in Simčič 

2011). 
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Izgorelost je v dokumentih EU poleg ostalih psihosocialnih tveganj opredeljena kot eden 

izmed najpoglavitnejših sodobnih izzivov za varnost in zdravje na delovnem mestu (SLIC 

2012).  

Absentizem sta Price in Mueller (1986) definirala kot »izostanek, ko je zaposleni odsoten z 

dela«. Absentizem opredelimo tudi kot »odsotnost z dela zaposlenega, ko je s strani 

delodajalca prisotnost pričakovana« (Briner 1996, 874).  

Za izračun bolniške odsotnosti lahko uporabljamo naslednji metodologiji (NIJZ 2015): 

 Število primerov – vsi primeri, ki imajo zaključeno bolniško odsotnost v opazovanem letu 

za eno diagnozo, ne glede na to, kdaj se je odsotnost začela; 

 Število izgubljenih koledarskih dni – vsi dnevi odsotnosti z dela za eno zaključeno 

diagnozo v opazovanem obdobju. 

Za merjenje stopnje absentizma NIJZ uporablja sledeče kazalnike: BS % faktor (odstotek 

bolniškega staleža je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca), IO 

faktor (indeks onesposobljenosti je število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega 

delavca), IF faktor (indeks frekvence je število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega 

staleža na 100 zaposlenih v enem letu) in R faktor (resnost je povprečno trajanje ene 

odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka). 

Podatki o bolniški odsotnosti zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih 

razlogov so dober vir informacij o zdravstvenem stanju aktivne populacije, tudi za vršne 

managerje. NIVZ navaja, da je bolniška odsotnost zaposlenih v obdobju januar–junij 2014 v 

Sloveniji znašala 4,0 % (od tega v breme delodajalcev 2,0 % in v breme ZZZS 2,0 %), v 

obdobju januar–december 2013 pa 3,9 % (od tega v breme ZZZS 1,9 %) (NIJZ 2015) – 

zaznan je njen naraščajoči trend. 

V ta namen velja omeniti raziskavo »Analiza stanj psihosocialnih tveganj na delovnih mestih 

v mikro, malih in srednje velikih organizacijah v Sloveniji« (v vzorec so bili vključeni 

managerji v 400 izbranih mikro, malih in srednje velikih podjetjih), iz katere je razvidno, da 

večina anketiranih managerjev občasno doživlja izčrpanost kot posledico prezahtevnih 

delovnih obremenitev oziroma psihične izgorelosti, ki se pri anketiranih osebah pojavlja za 

kratka časovna obdobja – od teh anketiranih jih je nekaj poiskalo zdravniško pomoč – in/ali 

bila razlog za bolniško odsotnost (Kralj in Simčič 2011, 84).  

Raziskava Kolenca (2009) o samooceni slovenskih managerjev v velikih podjetjih z vidika 

voditeljstva je med drugim pokazala, da odnos vršnih managerjev do varnosti in zdravja pri 

delu signifikantno pozitivno vpliva na način manageriranja – na planiranje, organiziranje, 

vodenje in nadziranje.  

V Sloveniji je bila leta 2010 opravljena raziskava (Dular 2010) z namenom raziskovanja 
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povezav med neželenimi vedenji (med njimi tudi izgorelost) na delovnem mestu in 

absentizmom v dejavnosti jeklarske industrije. V vzorec so bili vključeni vsi managerji, ki po 

hierarhični lestvici niso bili razdeljeni na vršni, srednji ali nižji. Iz izidov raziskave je 

razvidno, da strah pred kaznijo signifikantno vpliva na pojavnost namišljenih poškodb pri 

delu – višji kot je strah pred kaznijo, manj je lažnih poškodb pri delu, strah, da bo zaposleni 

pri dejanju odkrit, ne zmanjšuje, temveč povečuje stopnjo absentizma – lažnih poškodb pri 

delu, zadovoljstvo z neposredno nadrejenim ima signifikantno pozitiven vpliv na stopnjo 

absentizma. 

Nekatere raziskave z obravnavanega področja v Sloveniji so že bile opravljene, vendar je v 

raziskavo bil vključen drugačen vzorec (Dular 20101, Štefančič 20122, Mišinović 20133) – 

med vršnimi managerji v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji pa raziskave nismo 

zasledili. Zaznana raziskovalna vrzel je v tem, da v Republiki Sloveniji še ni bila opravljena 

nobena raziskava o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem vršnih 

managerjev v srednjih in velikih organizacijah. Zaradi tega ni na voljo dovolj celovitih 

podatkov in informacij o tem, kako razsežen je dejanski problem zdravstvenega absentizma 

med vršnimi managerji. Mnenja smo, da je to problematiko vredno raziskovati, saj bi na ta 

način vsaj delno odpravili zaznano raziskovalno vrzel ter pripomogli k večji konkurenčnosti 

družbe.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Namen magistrske naloge je na podlagi pregleda domače in tuje strokovne literature s 

področja managementa, izgorelosti in zdravstvenega absentizma ter zasnovi konceptualnega 

modela opraviti empirično raziskavo o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni 

absentizem vršnih managerjev v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji ter predlagati 

morebitne izboljšave.  

Cilji magistrske naloge so: 

 Pregled domače in tuje strokovne literature s področja managementa, dejavnikov 

izgorelosti in zdravstvenega absentizma ter njune medsebojne soodvisnosti; 

 Izvesti empirično raziskavo na cenzusu 2.318 vršnih managerjev o vplivu dejavnikov 

izgorelosti na zdravstveni absentizem v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji; 

 Na podlagi izidov iz raziskave podati predloge za zmanjšanje vpliva dejavnikov 

izgorelosti na zdravstveni absentizem vršnih managerjev. 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze:  

‒ H1: Dejavniki izgorelosti statistično značilno vplivajo na zdravstveni absentizem vršnih 

                                                 
1 V vzorec so bili vključeni managerji v jeklarski industriji. 
2 V vzorec so bili vključeni ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. 
3 V vzorec so bili vključeni managerji v policiji. 
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managerjev. 

‒ Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. Kot neodvisne spremenljivke smo določili 

»dejavnike izgorelosti«, kot odvisno spremenljivko pa »zdravstveni absentizem«.  

‒ H2: Doživljanje izgorelosti se statistično razlikuje glede na dejavnost organizacije. 

‒ Hipotezo smo preverili z analizo variance – ANOVA. 

‒ H3: Doživljanje izgorelosti se statistično razlikuje glede na spol vršnega managerja. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega raziskovalnega dela.  

Teoretični del naloge temelji na analizi in sintezi obstoječe strokovne in znanstvene literature 

ter virov s področja managementa, izgorelosti in absentizma. Pregledali smo 80 bibliografskih 

enot literature in virov (monografskih publikacij, diplomskih in magistrskih del, člankov ter 

drugih javno dostopnih baz podatkov) z obravnavanega področja. Za povzemanje navedb, 

stališč in spoznanj avtorjev smo uporabili naslednji metodi (Zelenika 2000, 338–339): metodo 

deskripcije (enostavno opisovanje ter oris dejstev brez znanstvenega pojasnjevanja) in metodo 

kompilacije (povzemanje stališč, spoznanj in navedb iz domačega in tujega strokovnega in 

znanstvenoraziskovalnega dela).  

V empiričnem delu raziskave smo opravili kvantitativno raziskavo o vplivu dejavnikov 

izgorelosti na zdravstveni absentizem vršnih managerjev v srednjih in velikih organizacijah v 

Sloveniji.  

Podatke in informacije smo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki je bil sestavljen iz treh 

sklopov: 

 Prvi sklop: splošni demografski podatki o organizaciji (glavna dejavnost, število 

zaposlenih, statistična regija) in anketiranih osebah (spol, starost, stopnja pridobljene 

izobrazbe); 

 Drugi sklop: trditve s področja izgorelosti na delovnem mestu – trditve, povzete iz 

vprašalnika o izgorelosti MBI-ES (Maslach in Jackson, 1986); 

 Tretji sklop: podatki o zdravstvenem absentizmu – trditve s področja zdravstvenega 

stanja anketirane osebe (lastna ocena zdravstvenega stanja, lastno mnenje o skrbi za 

zdravje ipd.). 

V raziskavo smo vključili vse vršne managerje v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 7. 1. 2015 v Sloveniji 

registriranih 2.318 srednjih in velikih organizacij, od tega 1.988 srednjih in 330 velikih 

organizacij. Vršni manager / management vodi organizacijo in je zanjo odgovoren –

predvidevali smo, da je v vsaki organizaciji najmanj eden, ki opravlja te naloge.  
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Na tak način smo pridobili 296 (12,77 %) odposlanih vprašalnikov, kar je zadostovalo za 

nadaljnjo statistično obdelavo. Izvedli smo opisno statistiko, regresijsko analizo (uporaba 

metode Stepwise), faktorsko analizo (uporaba metode glavnih komponent PCA), t-test za 

neodvisne vzorce in analizo variance – ANOVA. Sledila je preverba hipotez in oblikovanje 

ustreznih zaključkov.  

1.4 Omejitve in predpostavke raziskave 

V raziskavi smo predvideli naslednje vsebinske in metodološke predpostavke: 

 Zaradi slabih gospodarskih razmer v Sloveniji v primerjavi z EU večina vršnih 

managerjev v srednjih in velikih organizacijah že kaže znake izgorelosti; 

 Uveljavljeni vprašalnik o ugotavljanju izgorelosti je dober pripomoček za pridobivanje 

primarnih podatkov in informacij; 

 Vršni managerji bodo pripravljeni odgovarjati na zastavljena vprašanja; 

 Da bodo z anketiranjem pridobljeni podatki omogočali obdelavo s predvidenimi 

kvantitativnimi statističnimi metodami. 

V raziskavi smo predvideli naslednje vsebinske in metodološke omejitve:  

 Pri raziskavi smo se omejili samo na srednje in velike organizacije v Sloveniji, zato 

izidov iz raziskave ne bo mogoče posploševati na vse preostale (mikro in majhne) 

organizacije v Sloveniji; 

 Pri raziskavi smo se omejili samo na vršne managerje v srednjih in velikih organizacijah 

v Sloveniji; 

 Anketa je temeljila na subjektivnem mnenju anketiranih oseb in ne na formalnih podatkih 

o zdravstvenem absentizmu; 

 Poleg zdravstvenega absentizma obstajajo tudi druge možne oblike absentizma; 

 Na absentizem vplivajo tudi drugi dejavniki (npr. motivacija, nega družinskih članov 

ipd.); 

 V raziskavi nismo obravnavali vpliva zdravstvenega absentizma na finančne ter 

nefinančne dejavnike uspešnosti organizacije. 
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2 USPEŠNOST ORGANIZACIJE, DEJAVNIKI IZGORELOSTI IN ABSENTIZEM 

NA DELOVNEM MESTU 

V poglavju predstavimo konstrukt uspešnost organizacije, opredelimo poklicno izgorelost in 

stopnje izgorevanja, vzroke, simptome in posledice izgorelosti na delovnem mestu, 

absentizem, opišemo vzroke in posledice absentizma v organizaciji ter oblike absentizma. Na 

koncu poglavja opravimo pregled dosedanjih raziskav o vplivu dejavnikov izgorelosti na 

zdravstveni absentizem v Sloveniji. 

2.1 Uspešnost organizacije 

Management organizacije si prizadeva za uspešnost lastne organizacije, kar je tudi bistvo 

vsake organizacije, trdi De Waal (2008, 3–5), ki v nadaljevanju razlaga, da se uspešnost 

ugotavlja s finančnimi in nefinančnimi kazalniki. Osnovni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost 

organizacij, so: finančni rezultati, kakovost poslovanja, učinkovitost, inovativnost in dejstvo, 

kako v organizaciji skrbijo za razvoj zaposlenih (Robbins in Judge 2013; Evans 2013). 

Marolt in Gomišček (2005, 513) menita, da ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti 

poslovanja podjetja, ki za osnovo merjenja uporablja finančne izide in predvsem v 

pridobivanje dobička, spada v klasičen način opredeljevanja uspeha podjetja in drugih 

organizacij. Pri tem učinkovitost opredeljujeta kot odnos med tem, kar je organizacija dosegla 

in potrošenimi viri, ki so jih rabili za dosego tega rezultata. Učinkovitost naj bi bila usmerjena 

predvsem na notranje dogajanje v organizaciji, bodisi procese ali sredstva oziroma vire, s 

katerimi razpolagajo v organizaciji. Uspešnost, za razliko od učinkovitosti, obravnava 

poslovanje podjetja ali druge organizacije z vidika primerjave zastavljenih in doseženih 

smotrov in ciljev. Kot kazalnike uspešnosti navajata donosnost, obseg prodaje, tržni delež ipd. 

Na osnovi računovodskih poročil, pridobljenih skozi sistem finančnega računovodstva, lahko 

udeleženci, povezani s podjetjem – lastniki, upniki, poslovni partnerji in državni organi, 

pridobijo informacije o poslovanju podjetja in njim podobnih organizacijah.  

Marolt in Gomišček (2005, 514) razlagata, da je za poslovodenje organizacije pomembno 

ugotavljanje uspešnosti, prav tako kot učinkovitosti. Navajata, da je najboljši kazalnik 

učinkovitosti in uspešnosti podjetja rentabilnost (donosnost), ki temelji na produktivnosti in 

ekonomičnosti. Pri naj bi razumeli produktivnost kot sposobnost podjetja, da čim učinkoviteje 

uporablja vire, ki so ji na razpolago. Produktivnost merimo kot razmerje med količino 

vloženega delovnega časa in količino opravljenih storitev oziroma izdelanih izdelkov – 

produktivnost tako neposredno vpliva na konkurenčni položaj podjetja in enako tudi na 

dobiček podjetja (Boddy 2008; Armstrong 2009). Z ekonomičnostjo, ki je prav tako sestavni 

del donosnosti, se razlaga razmerje med številom opravljenih storitev ali izdelanih izdelkov in 

stroškov, ki so ob tem nastali. Ekonomičnost izrazimo kot primerjavo med ustvarjenimi 

prihodki na osnovi prodanih izdelkov ali storitev ter vrednostjo stroškov ali odhodkov (Marolt 
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in Gomišček 2005, 514). V tem primeru govorimo o razmerju med prihodki in odhodki. Z 

ekonomičnostjo upoštevamo tudi vpliv produktivnosti, zato imata ob primerjavi praviloma 

obe enako gibanje. Če se viša produktivnost, se viša tudi ekonomičnost. Razlika med njima je, 

da ekonomičnost upošteva poleg dela, ki je potrebno za proizvajanje izdelka ali storitve (v 

nadaljevanju proizvoda), tudi porabljena delovna sredstva in delovne predmete. V 

nadaljevanju Marolt in Gomišček (prav tam) kot naslednji kazalnik uspešnosti opredelita 

donosnost kapitala, za katerega pravita, da je širši pojem kot ekonomičnost. Dobiček 

predstavlja pozitivno razliko, ki jo ustvarijo v podjetju v razmerju med prihodki in odhodki, 

donosnost pa pojasnjuje razmerje med vloženim kapitalom in dobičkom. Višja ko je 

ekonomičnost, višji je dobiček. Na donosnost vpliva tudi obračanje kapitala. Pri tem 

opazujemo, kolikšen dobiček ustvari vloženi kapital. Če je podjetju uspelo ustvariti višji 

dobiček z enakim kapitalom ali isti dobiček z manj kapitala, ocenjujemo, da je donosnost 

večja. Pri donosnosti upoštevamo tudi potrošnjo in uporabo virov, enako kot produktivnost in 

ekonomičnost ne obravnavata časa vezave produkcijskih elementov, kar z donosnostjo 

počnemo. 

Škerlavaj idr. (2007) menijo, da so za oceno uspešnosti podjetja ali druge organizacije 

pomembni kazalniki finančne uspešnosti, med katerimi izpostavljajo tudi dobiček. Hkrati 

velja upoštevati tudi položaj zaposlenih, odjemalcev in dobaviteljev, ki spadajo med vplivne 

udeležence podjetja ali druge organizacije. Prepričani so, da je treba poleg merljivih 

kazalnikov ali objektivnih meril upoštevati tudi bolj »mehke« subjektivne kazalnike. Te se 

uporablja za presojanje uspešnosti na podlagi primerjave s konkurenčnimi podjetji in drugimi 

organizacijami skozi izbrano časovno obdobje. Podobnega mnenja je tudi Tavčar (2008,       

185–186), ko pravi, da je za ugotavljanje uspešnosti pomembna primerjava s podobnimi 

organizacijami, pri čemer naj bi veljalo, da je podjetje dejansko uspešno zgolj, če preseže 

rezultate drugih podjetij, s katerimi se lahko primerja. Tavčar (prav tam) navaja, da se lahko 

podjetje samo odloči, s čim se bo primerjalo. Lahko se primerja z najboljšimi v panogi. 

Primerja se lahko s podjetji, ki so regionalno blizu ali pa tako, da ugotovi stanje v panogi in 

na ta način opravi primerjalno presojo. Možno pa je tudi opraviti primerjavo med 

posameznimi deli podjetja in tako priti do ugotovitev o relativni uspešnosti posameznih 

sestavnih delov podjetja. Tavčar (2008, 193) ugotavlja, da so nekateri kazalniki, ki vplivajo na 

uspešnost podjetij in podobnih organizacij, vezani na sedanji čas, saj obravnavajo stroške, 

kakovost, učinkovitost in dobavne roke, drugi spet so vezani na preteklo obdobje, ker imajo 

za osnovo finančne rezultate, gibanje zalog, obremenjenost delavcev in gibanje stalnih 

stroškov. Tavčar (prav tam) opozarja, da za organizacije, ki želijo biti uspešne, velja posebno 

pozornost nameniti kakovosti, produktivnosti, stroškom, ki nastajajo ob tem in dobavnim 

rokom.  

Snoj (2007a, 58) k temu dodaja, da je za podjetja, ki si prizadevajo za uspešnost na daljši rok, 

nujno vzpostaviti in vzdrževati obstojne konkurenčne prednosti. Prvi smoter vsakega podjetja 

naj bi bil tako obstojna konkurenčna prednost, ki podjetju omogoča doseganje zastavljenih 



 

8 

finančnih in nefinančnih smotrov in ciljev.  

Poleg že omenjenih finančnih kazalnikov uspešnosti podjetja Buležan (2008, 379) navaja kot 

enega pomembnejših računovodskih terminov izkaz dodane vrednosti. Poleg dodane 

vrednosti izkaz pojasnjuje tudi delitev dodane vrednosti. Strinjanje s takšnim mnenjem 

najdemo tudi pri drugih avtorjih. Gorenak in Pagon (2006, 249) zagotavljata, da v sodobnih 

podjetjih za merilo lastne uspešnosti preverjajo dodano vrednost na zaposlenega. Prepričana 

sta, da mnogi dejavniki prispevajo k uspehu podjetja. Med te dejavnike vključujeta motivirane 

in usposobljene zaposlene, ki ustvarjajo visokokakovostne proizvode in procese ali pa pri 

svojem delu uporabljajo vrhunsko tehnologijo. Dodano vrednost razumemo kot povečanje 

tržne vrednosti, ki nastane zaradi višje kakovosti proizvodov ali procesov. To izračunamo 

tako, da od prodajne vrednosti proizvodov ali procesov odštejemo vrednost vhodnih surovin 

oziroma nabavnih virov. Nato tako ugotovljeno vrednost delimo s povprečnim številom 

zaposlenih v podjetju, pri čemer si pomagamo z opravljenimi delovnimi urami. Tako se 

izračun dodane vrednost na zaposlenega dejansko razlikuje od dobička, ki predstavlja 

presežek prihodkov nad odhodki. 

Buležan (2008) razmišlja, da je trajni smoter in cilj podjetja povečevanje dobička, kar je 

skladno z interesom lastnikov, da se vloženi kapital ustrezno povrne in poveča. 

Zadovoljevanje zgolj tega interesa naj bi pomenilo, da je najeta delovna sila le v funkciji 

skrajnega povečevanja dobička lastnikov, zato Buležan (prav tam) opozarja, da ima podjetje 

poleg naloge doseganja dobička tudi pomembno družbeno vlogo, ki je povezana s kreiranjem 

in povečevanjem dodane vrednosti. Uspešnost managerjev ocenjujemo tudi skozi vidik rasti 

dodane vrednosti (Schermerhorn 2012; Robbins in Coulter 2012). Ustvarjanje in rast dodane 

vrednosti utrjuje zavedanje družbe v koristnost podjetja, saj le v uspešnem podjetju 

zagotavljajo nova delovna mesta in zaposlujejo ljudi, državi odvajajo davke, lastnikom pa 

povračilo in oplemenitenje vloženega kapitala. Tako ima korist od dodane vrednosti širša 

skupnost in s podjetjem povezani deležniki. Škerlavaj in Dimovski (2007, 9–10) prav tako 

menita, da poleg upoštevanja ozkih interesov lastnikov obstajajo tudi drugi interesi, ki naj bi 

bili upoštevani in uresničeni, da bi bili v podjetju uspešni. Pri tem omenjata udeležence, ki so 

v povezavi s poslovnim okoljem podjetja in jih naštevata kot: kupce, zaposlene in celotne 

družbe. S tem se strinjajo tudi Škerlavaj idr. (2007), ki navajajo, da uspešnost podjetja presoja 

njegov odnos do vseh udeležencev podjetja, med katere sodijo lastniki, zaposleni, odjemalci, 

dobavitelji, kreditodajalci, vlada in družba kot celota. 

Marolt in Gomišček (2005, 514) ugotavljata, da so finančni kazalniki tisti, ki sicer kažejo 

vrednost poslovanja v nekem obdobju, ki pa je vezano na preteklost. Prav tako sta prepričana, 

da so ti kazalniki v preteklosti zadoščali za vodenje podjetij, saj vlaganje v mehke dele 

podjetja in odnosi z odjemalci niso bili tako povezani z uspešnim poslovanjem podjetja, kot je 

to v sedanjem času. Ugotavljata, da je danes za uspešno poslovanje podjetja in njim podobnih 

organizacij potrebno upoštevati tudi vpliv odjemalcev, dobaviteljev, znanje in usposobljenost 
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zaposlenih, inovativnost podjetja, njegove procese in tehnologijo, ki jo uporabljajo pri 

poslovanju. Podobno razmišljata tudi Rašič in Markič (2008, 26), ko razlagata, da je za 

dolgoročen uspeh organizacij pomembna inovativnost. Invencije in spreminjanje invencij v 

inovacije lahko prinesejo podjetjem konkurenčno prednost, dobiček in finančno uspešnost. 

Uporaba zgolj finančnih kazalnikov je zaradi njihove kratkoročnosti preskromna za 

ugotavljanje uspešnosti posameznega podjetja, saj ne vsebujejo vseh dejavnikov uspešnega 

poslovanja na dolgi rok (Marolt in Gomišček 2005, 515). Takšni finančni kazalniki so celo 

zavajajoči za vodenje podjetij, saj je dobiček lahko posledica zmanjšanih vlaganj v razvoj in 

raziskave, manjših sredstvih, ki jih sicer namenjajo izobraževanju in usposabljanju 

zaposlenih, znižanju stroškov za vzdrževanje delovnih sredstev, zmanjšanju stroškov za 

oglaševanje ter znižanju drugih stroških, ki vplivajo na finančni izkaz podjetja (prav tam). 

Kratkoročno takšno početje lahko prikaže višji dobiček, hkrati pa lahko z dolgoročnega vidika 

negativno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Finančni kazalniki so z vidika 

računovodskih in formalnih standardov izračunani pravilno, ker pa ne vsebujejo vseh vplivov 

na uspešno poslovanje podjetja, so s tega vidika pomanjkljivi (prav tam). Poslovodenje 

podjetja je tako prikrajšano za ključne dejavnike uspeha, kar lahko pripelje do sprejemanja 

napačnih odločitev. V podjetjih naj bi zato preverjali, kateri so njihovi ključni dejavniki 

uspešnega poslovanja ter hkrati kaj so njihove slabosti (Marolt in Gomišček 2005; Robbins in 

Judge 2013; Evans 2013). 

Škafar (2013, 95) se pridružuje mnenju, da je za ocenjevanje uspešnosti organizacije potrebno 

upoštevati različne vidike. Verjame, da so kazalniki uspeha povezani s poslovodenjem in 

inovativnostjo. Tudi zadovoljstvo udeležencev podjetja ali druge organizacije je izredno 

pomembno, pri čemer navaja odjemalce, dobavitelje, zaposlene in celotno družbo, ki tvori 

bližnje in širše okolje organizacije. Med kazalnike uspešnosti uvršča tudi kakovost življenja in 

dela ter skrbi za boljše dolgoročno poslovanje in kakovost proizvodov ter procesov 

organizacije, kar naj bi temeljilo na učinkovitem izvajanju in izboljševanju procesov v 

podjetju ali drugi organizaciji.  

Tavčar (2008, 193) meni, da je podjetje lahko dolgoročno uspešno, če svojim dobaviteljem, 

odjemalcem, notranjim in zunanjim deležnikom zagotavlja boljše in večje koristi kot v 

konkurenčnih podjetjih. Koristi temeljijo na proizvodih ali procesih, ki jih v podjetju 

proizvaja s svojimi edinstvenimi temeljnimi zmožnostmi. Edinstvene temeljne zmožnosti 

podjetja so vse sestavine in politike podjetja, ter njihovo družno delovanje, ki podjetju 

omogočajo uspešno poslovanje. Tudi Biloslavo (2008, 297–299) meni, da je prihodnja 

uspešnost podjetja pogojena z razvojem in udejanjanjem novih znanj in veščin, ki so potrebna 

za prihodnje temeljne zmožnosti podjetja. Pri tem naj bi v podjetju skrbeli za trenutno 

poslovno uspešnost, ki je osnova za dolgoročno uspešnost. Trenutna poslovna uspešnost 

zagotavlja likvidnost, lastnikom prinaša dobiček oziroma donosnost na vloženi kapital ter 

hkrati omogoča vlaganje v prihodnjo uspešnost. Biloslavo (prav tam) dodaja, da temelji 
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uspešnost na konkurenčnosti, ki izhaja iz temeljnih zmožnosti podjetja, ki so večje od 

temeljnih zmožnosti konkurenčnih podjetij ali povprečja panoge, v katerem nastopa podjetje. 

Da bi kar najbolj celovito presodili uspešnost podjetja in drugih organizacij, je potrebno 

vključiti različne kazalnike. Kaplan in Norton (1992, 76) predlagata model uravnoteženih 

kazalnikov (BSC – angl. Balanced Scorecard), s pomočjo katerega naj bi se obravnavalo štiri 

vidike, in sicer: 

 Finančni vidik: upoštevamo interese lastnikov (denarni tok, obseg prometa, dobiček, tržni 

delež, donos vloženega kapitala); 

 Vidik odjemalcev: upoštevamo interese kupcev (kakovost, stroški, čas izvedbe, izvedba 

storitve); 

 Vidik notranjih procesov: upoštevamo doseganje odličnosti (roki za izvedbo storitve, 

procesi kakovosti, znanje in veščine zaposlenih, produktivnost); 

 Vidik inoviranja in učenja: upoštevamo učinkovitost zaposlenih (vpeljava novih 

proizvodov ali procesov, ustvarjanje vrednosti za odjemalce, izboljšanje izvedbene 

učinkovitosti). 

Marolt in Gomišček (2005, 515–525) prav tako zagovarjata model uravnoteženih kazalnikov, 

za katerega sta prepričana, da temeljito obravnava finančne in nefinančne kazalnike, katerih 

upoštevanje omogoča uspešno poslovodenje podjetij in drugih organizacij. Menita, da na 

osnovi modela uravnoteženih kazalnikov v podjetju pridobijo informacije kako pretvoriti 

lastno strategijo in vizijo v strateške in izvedbene smotre in cilje ter hkrati nabor kazalnikov, s 

katerimi lahko preverijo uspešnost doseganja teh smotrov in ciljev. Izbor uravnoteženih 

kazalnikov naj bi poslovodjem omogočal zasledovati dejavnike, ki podjetju ali drugi 

organizaciji prinašajo konkurenčno prednost (McKenna 2012; Huczynski in Buchanan 2013; 

Ashdown 2014). Marolt in Gomišček (2005, 515–525) sta mnenja, da finančni vidik 

uravnoteženih kazalnikov kaže na finančno uspešnost organizacije po posameznih področjih, 

kot so dobičkonosnost, financiranje, plačilna sposobnost in obračanje sredstev. V organizaciji 

si sami izberejo ustrezne uravnotežene kazalnike, ki so najprimernejši glede na njene 

značilnosti (Martin in Fellenz 2010; Bratton 2011). Pomemben vidik uravnoteženih 

kazalnikov je poslovanje s strankami, saj je uspeh organizacije pogojen s sposobnostjo 

zadovoljevanja njihovih odjemalcev (prav tam). Organizacije naj sledijo in merijo 

zadovoljstvo in tudi nezadovoljstvo svojih kupcev oziroma odjemalcev, saj zadovoljni kupci 

prispevajo k uspehu organizacije. Snoj (2007b, 108) temu pritrjuje, ko navaja, da ima velik 

vpliv na dolgoročno uspešnost organizacij prav zadovoljstvo kupcev. Kupci, ki so zadovoljni 

s kakovostjo proizvodov ali procesov, se hitreje in lažje odločajo za ponoven nakup, svoje 

izkušnje priporočajo drugim možnim kupcem in tudi bolj zanesljivo postanejo organizaciji 

zvesti kupci.  

Vsaka organizacija naj izbere zase primerne uravnotežene kazalnike, da bo kar najbolje 

ugotovila, katera dejavnost in z njo povezani kupci prinašajo uspeh v njenem poslovanju. Na 
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stopnjo zadovoljstva kupcev vplivajo različne skupine dejavnikov, kot so (Boddy 2008; 

Armstrong 2009; Schermerhorn 2012; Evans 2013):  

 čas, povezan s celotnim procesom od zasnove do dobave proizvoda ali procesa kupcu,  

 kakovost proizvoda ali procesa, pri čemer so predvsem pomembni odzivi kupcev na 

zaznavo kakovosti,  

 celovitost ponudbe, ki naj obravnava število kupcev in njihovo rast ter razmerje med 

stalnimi in novimi, 

 stroški, ki obravnavajo razmerje med ceno, ki jo je pripravljen plačati kupec in 

produkcijsko ceno proizvoda ali procesa. 

Marolt in Gomišček (2005, 515–525) kazalnike vidika učenja in rasti predstavljata v treh 

kategorijah: 

 Učinkovitost zaposlenih: fluktuacija, izobraževanje in usposabljanje ter produktivnost 

zaposlenih. Z razvojem trga in povečanjem zahtev kupcev se povečuje tudi potreba po 

večjih znanjih in veščinah, ki so osnova za kreativnost zaposlenih in njihovo sposobnost 

za zadovoljevanje pričakovanj kupcev in tudi motiviranost za doseganje smotrov in ciljev 

organizacije; 

 Zmogljivost informacijsko-komunikacijskega sistema (v nadaljevanju: IKS): poleg 

motiviranosti zaposlenih je za doseganje ciljev organizacije treba vzpostaviti ustrezen 

IKS, ki naj bi zaposlene oskrbel z vsemi potrebnimi informacijami o notranjih poslovnih 

procesih in informacijami, ki so potrebne za komunikacijo s kupci; 

 Delovno vzdušje: zadovoljstvo zaposlenih in njihova motivacija ter prizadevnost za 

dobro opravljanje dela. Pripadnost organizaciji, dobri medosebni odnosi in izražanje 

pohval zaposlenim za dobro opravljeno delo naj bi krepili občutek zadovoljstva 

zaposlenih v organizaciji. S temi kazalniki naj bi primerjali tudi plače zaposlenih s tistimi 

v panogi, kako v organizaciji upoštevajo predloge zaposlenih in koliko je pritožb 

zaposlenih. Pomembno je zavedanje, da so ljudje v organizaciji tisti, ki ustvarjajo 

kakovost in s tem bistveno prispevajo k ugledu organizacije. Model uravnoteženih 

kazalnikov je namenjen doseganju odličnosti, kar naj bi pomenilo, da si zaposleni 

prizadevajo zadovoljiti svoje kupce s kakovostnimi proizvodi in procesi ter hkrati 

zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih.  

Kavčič (2005, 1–3) ugotavlja, da z zavedanjem pomena, ki ga imajo ljudje za uspešnost 

organizacije, raste tudi zanimanje za razvoj managementa človeških virov (angl. HRM 

Human Resource Management) in odkrivanje razlik v poslovanju organizacij, predvsem z 

vidika uspešnosti.  

Biloslavo (2007, 48) poudarja, da so ljudje tisti, ki tvorijo organizacijo, izvajajo notranje 

procese in postopke ter ravnajo s sredstvi, ki so jim na razpolago. Zaradi tega je za 

organizacijo pomemben odnos zaposlenih do notranjega procesnega okolja in kakšne 

vrednote in prepričanja imajo zaposleni pri svojem delovanju v organizaciji in njenem 
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družbenem okolju. Prepričan je, da ima organizacijska kultura vpliv na kreiranje in izvajanje 

vseh oblik politik organizacije, na sposobnost spreminjanja organizacije ter prispeva k 

povečanju notranje učinkovitosti in zunanje uspešnosti organizacije. Ropar (2012, 17) se 

strinja s takšnim mnenjem in ob ugotavljanju pomena organizacijske kulture za uspešno 

poslovanje organizacije navaja še druge dejavnike, ki imajo podoben vpliv. Med te uvršča 

vrednote, prepričanja in postopke delovanja, s katerimi si zaposleni prizadevajo za doseganje 

zastavljenih smotrov in ciljev. Pripadnost organizaciji naj bi vodila zaposlene, da si z večjo 

odgovornostjo prizadevajo za uspešnost organizacije. Pri tem so pomembni medosebni odnosi 

in sposobnost zgodnjega razreševanja konfliktov. Za razvoj uspešne organizacije je treba 

oblikovati primerne notranje procese, k čemur pripomorejo zaposleni s svojim strokovnim 

znanjem, veščinami in samoiniciativnostjo. Organizacija naj bi bila bolj prožna in deluje 

hitreje, če je poslovodstvo organizacije dostopno, spodbudno za inovacije ter poudarja 

kakovost dela in tržno usmerjenost.  

2.2 Opredelitev poklicne izgorelosti in stopnje izgorevanja 

V nadaljevanju opredelimo poklicno izgorelost ter predstavimo posamezne stopnje 

izgorevanja. 

2.2.1 Opredelitev poklicne izgorelosti 

Pojem izgorelosti je bil prvič opisan v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in je prvotno 

pripisan reakciji na medosebne stresorje na delovnem mestu (Bilban in Pšeničny 2007; 

Schaufeli, Leiter in Maslach, 2009; McCormack in Cotter 2013). 

Dovč (2009, 7–9) meni, da je izgorelost (ang. burnout) emocionalna in psihofizična 

izčrpanost. Izgorelost je pogosto prisotna pri učinkovitih ljudeh, katerih značilnost je, da 

imajo sposobnost izpolniti pričakovanja ljudi v svoji okolici, manj uspešni pa so pri 

upoštevanju svojih lastnih potreb. Dovč (prav tam) poudarja, da ne gre enačiti izgorelosti in 

kroničnega stresa. Fengler (2007, 72) prevzema definicijo Emener (1982): 

»Pod izgorelostjo razumemo stanje fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane kot posledica dolgo 

trajajočih negativnih občutkov, ki se razvijejo v delu in človekovi samopodobi.« 

Dovč (2009, 7–9) trdi, da izgorevanje poteka v več fazah skozi kronični proces. Znaki 

izgorevanja imajo svojo pojavno obliko v vseh področjih človekovega sistema, tako fizičnega, 

čustvenega, zaznavnega in vedenjskega področja. Ti znaki in njihova jakost skozi proces in 

faze izgorevanja rastejo in se stopnjujejo do končne izgorelosti (adrenalna izgorelost).  

Černelič Bizjak (2009, 53) trdi, da imajo bistven vpliv na izgorelost odnosi, v katere stopa 

posameznik v okviru delovnih procesov in tudi v družbi nasploh. Pomembne so tudi delovne 

okoliščine in z njo povezane obremenitve, nagrajevanje za opravljeno delo, vrednote in 
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prepričanja, ki bistveno vplivajo na psihologijo človeka.  

Černelič Bizjak (2009, 54) opozarja, da izgorelost lahko pripelje do hudih okvar zdravja (npr. 

infarkt, možganska kap, rak, sistemske bolezni ipd.) ter do močnih depresivnih simptomov in 

drugih duševnih kazalnikov, ki v skrajnosti lahko pripeljejo do samomora. 

Izgorelost je povezana s pojmoma stres in depresija. V literaturi najdemo nekaj razlag teh 

pojmov in povezav med njimi. Bilban in Pšeničny (2007, 24) razlagata, da so v preteklosti 

izgorelost pripisovali predvsem storitvenim poklicem, povezanimi s specifično dejavnostjo 

(npr. zdravstvena oskrba, socialno delo, psihoterapija in tudi poučevanje), vendar je čas 

pokazal, da gre za bolj razširjen pojav. V duševni strokovni terminologiji se pojavlja krajše 

obdobje, pojav pa so umestili med depresijo in tesnobnost, predvsem pa so jo zaznali na 

področjih, kjer so ljudje zaradi različnih vplivov želeli preseči meje lastne zmogljivosti (prav 

tam). Velja ugotovitev, da stres, povezan z delovnim okoljem, močno vpliva na pojav 

izgorelosti, nikakor pa med njima ne moremo postaviti enačaja (prav tam). 

Zeljič, Košir in Ščuka (2006, 22) pojasnijo, da je stres lahko tudi pozitiven odziv človekovega 

organizma na zaznano nevarnost, ki je lahko povsem subjektivna, nezavedna ali pa objektivna 

in izkustveno doživeta. Izgorelost je lahko posledica distresa oziroma negativnega stresa. 

Podobno razmišljata Bilban in Pšeničny (2007, 22), ko menita, da je stres nujna reakcija 

organizma na določeno nevarnost. Drugače je v primeru izgorelosti, ki je negativen odziv na 

stres in v veliki meri odvisen od sposobnosti posameznika, kako uspešno obvlada stres (prav 

tam). 

Pšeničny (2008, 1) pojasni, da stresa ne moremo preprečiti, medtem ko izgorelost lahko. 

Izgorelost namreč pogojujejo notranji in zunanji dejavniki, ki pomembno vplivajo na 

zadovoljevanje osnovnih potreb. Privzgojena storilnostna samopodoba je eden pomembnejših 

notranjih dejavnikov in vzrokov izgorevanja. Pšeničny (prav tam) prav tako kot drugi avtorji 

trdi:  

»Izgorelost je lahko posledica prekomernega stresa, vendar ni isto kot prevelik stres.«  

Razlika je v tem, da se ljudje pod velikim stresom zavedajo, da se takoj, ko vzpostavijo 

nadzor nad situacijo, v kateri se nahajajo, počutijo bolje, medtem ko izgoreli človek tega 

občutka nima več (Korunka idr. 2010; McCormack in Cotter 2013). Obremenjen je z 

odgovornostjo, hkrati ni več motiviran za borbo in mu postane vseeno. Zaradi izgubljenega 

upanja mu tudi spremenjene okoliščine ne prinesejo boljšega počutja (prav tam). 

Miller, Chen in Zhou (2007, 25–26) opisujejo razliko v delovanju človekovega organizma pri 

depresiji in izgorelosti. Povišan bazični kortizol je značilen za depresijo, medtem ko je pri 

adrenalni izgorelosti ta praviloma znižan (prav tam). Pšeničny (2008, 5) dodaja tudi, da je 

negativna samopodoba bolj lastna depresivnim osebam v primerjavi z izgorelimi. 



 

14 

2.2.2 Stopnje izgorevanja 

Delovno mesto in z njim povezane zahteve so pogosto dejavniki razvoja izgorevanja 

(Glasberg 2007; Korunka idr. 2010; McCormack in Cotter 2013). Dovč (2009, 7–9) razlaga, 

da razlika med zahtevami delovnega mesta in sposobnostjo ljudi, koliko so v stanju 

zadovoljiti pred njih postavljene zahteve delovnih opravil, predstavlja kazalnik izgorevanja. V 

današnjem času je zaposleni soočen s pričakovanji in zahtevami, ki presegajo raven energije, s 

katero razpolaga, nima na razpolago dovolj sredstev in moči (prav tam). Zahteve so višje od 

njegovih dejanskih zmogljivosti, zato se pri zaposlenem ruši dostojanstvo, vrednote so 

omajane, pride do znižanja volje in duha (prav tam). Pri takem človeku se razvija bolezen, ki 

se prične postopoma, vendar skozi čas zajame celega človeka (prav tam). Na delovnih mestih 

so najbolj izpostavljeni zaposleni, ki imajo občutek odvečnosti in nepotrebnosti. Ta občutek 

se krepi, če so v delovnem okolju neopaženi v množici sodelavcev in ne morejo dokazati 

lastne ustvarjalnosti in prizadevanja (Haslam 2004, 203). Posebej je izgorevanje nevarno za 

zaposlene, ki svoje delo opravljajo vneto, z vso močjo, saj se v nekem trenutku lahko 

izpraznijo. Vzrok izgorevanja na delovnem mestu ne gre iskati v starosti zaposlenega, ki bi bil 

spričo tega iztrošen ali morebitni utrujenosti, ki jo povzroča preobremenjenost z delovnimi 

nalogami, temveč ker so se izničile njegove duhovne moči, na osnovi katerih je videl smisel 

svojega dela in iz njih črpal delovni zagon (McCormack in Cotter 2013, 28–29). 

Fengler (2007, 72) razloži nastanek sindroma izgorevanja v naslednjem zaporedju: 

 Človek idealizira razmere, prisotna je prijaznost; 

 Soočenje s pričakovanji in zahtevami, ki so prevelike; 

 Pojavi se znižana prijaznost; 

 Zaradi nastale situacije sledi občutek krivde; 

 Vlaganje naporov v prijaznost in delavnost; 

 Ocena lastne neuspešnosti; 

 Krepitev občutka nemoči; 

 Brezupnost; 

 Stalna nemoč, odpor do kupcev, brezvoljnost, odpor, jeza; 

 Izgorelost: ki ima številne pojavne oblike, kot so cinizem, zavračanje, pikrost, 

absentizem, psihosomatsko odzivanje, trošenje denarja, nezgode, ločitev, odpoved službe 

brez temeljitega razmisleka in podobno. 

Izgorelost se razvije skozi zaporedje faz, pri čemer vsak avtor predlaga njihovo različno 

zaporedje (Fengler 2007; Burisch 2010). Burisch (2010, 45–47) povzema osnovne vidike 

procesa izgorelosti in je mnenja, da lahko faze izgorevanja razvrstimo v naslednje zaporedje: 

 1. faza: visoke obremenitve, visoka stopnja stresa na delovnem mestu, visoka 

pričakovanja v delovnem okolju. V tej fazi so na delovnem mestu presegli vire, s katerimi 

razpolaga zaposleni in v službi ne izpolni pričakovanj, ki jih ima; 

 2. faza: fizična in čustvena izčrpanost. Prisotna je kronična izčrpanost, zaposleni vlaga še 
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več energije v delo, da bi opravil zahteve. Pojavijo se motnje spanja, dovzetnost za 

glavobol in druge fizične bolečine. Čustvena izčrpanost se kaže kot utrujenost tudi, če 

zaposleni zgolj razmišlja o delu; 

 3. faza: depersonalizacija, cinizem in brezbrižnost. Pojavi se apatija, depresija in dolgčas. 

Negativen odnos do delovnega mesta, sodelavcev in strank oziroma odjemalcev; 

 4. faza: obup, nemoč in odpor. Odpor do sebe, drugih ljudi in vsega. Občutek krivde in 

nezadostnosti. 

Da je sindrom izgorelosti rezultat dalj časa trajajočega procesa in se razvije postopoma skozi 

več faz, se strinjata tudi Bilban in Pšeničny (2007, 23). 

Pšeničny (2008, 5) razlaga, da se čil človek dobro počuti in je poln energije. Utrujenost 

nastopi, ko spričo naporov porabi del zaznavne, čustvene, psihične, fizične ali katere druge 

energije. Posledica manjka počitka in regeneracije po naporu je nakopičena utrujenost ali 

preutrujenost. V tem trenutku se človek odloči, kako bo ravnal in se soočil s tem stanjem. 

Odločitev o nadaljnjem ravnanju vodi v zdravje ali v bolezen. Človek, ki prezre opozorilne 

znake lastnega organizma in še poveča svojo aktivnost, vnemo, preide v delovanje na svojih 

skrajnih zmožnostih in postane resen kandidat za izgorelost. Prehod v še večje delo povzroči 

umik opozorilnih znakov človekovega organizma, kar ima za posledico nadaljnje izčrpavanje 

in nato izgorelost. 

Bilban in Pšeničny (2007, 23) faze izgorevanja opredelita v zaporedju: 

 1. faza: delovno navdušenje. Prisotna je velika želja po dokazovanju. V tej fazi je 

značilna želja po doseganju zastavljenih smotrov in ciljev, v kar je zaposleni pripravljen 

vlagati svoje znatne napore. Takšno ravnanje vodi do znižane učinkovitosti, ki je 

posledica utrujenosti. Znakov, ki bi kazali na izgorelost, ni toliko, zaradi česar je 

zaposleni mnenja, da je takšno stanje zgolj začasno. Prepričan je, da ga je možno 

odpraviti s krajšim dopustom in zanemarjanjem tega počutja. V tem obdobju ima 

zaposleni velik občutek odgovornosti, prepričan je, da brez njega ne morejo in je od njega 

veliko odvisno, zelo je naravnan v učinkovitost. Prisoten je tudi občutek tesnobe, ki lahko 

vodi tudi do napadov panike. Takšno stanje lahko traja tudi večletno obdobje. Človek v 

tem stanju je kronično utrujen in mu oddih ne zaleže, čuti bolečine, ima napade 

pospešenega bitja srca, motnje spanja in druge fizične težave. Hitro se razjezi in zanika 

utrujenost, je razočaran nad ljudmi ter ima občutek, da je komunikacija z ljudmi težka. 

Značilno je postavljanje potreb drugih ljudi pred svoje potrebe ter beg v deloholizem. 

 2. faza: stagnacija. Zaradi kronične utrujenosti se zaposlenemu poveča število nezgod in 

poškodb ter zdravstvenih okvar. Kljub temu zaposleni tovrstne težave spregleda in jih 

opredeli kot dodatne ovire za doseganje zastavljenih delovnih smotrov in ciljev. Zniža 

količino družbenega udejstvovanja, ker čuti pomanjkanje energije, kar vodi do 

nestrpnosti do ljudi, poslabšanja komunikacije z njimi in družbene odmaknjenosti. 

Zmanjša se odpornost in pojavijo se lahko rakave bolezni. 
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 3. faza: socialna izoliranost. Zaposleni se razčloveči, izgubi notranji dialog in empatijo, 

kar se odraža v nestrpnem odnosu s klienti in cinizmom. Takšno stanje krepi občutek 

praznine, ki jo človek nadomešča z alkoholom in drugimi škodljivimi substancami. 

Posledica je še nižja učinkovitost in reakcija poslovodstva organizacije, ki zvišuje 

zahteve, povezane z delovnimi rezultati. Ločitev od partnerja je tudi pojav te faze. 

 4. faza: končna izgorelost. Oseba daje jasne znake depresije in samomorilskih nagnjenj. 

Schmiedel (2011, 21) razloži, da se izgorevanje razvija po fazah, ki so lahko postopne, vendar 

so lahko tudi nenadne kot v valovih. V literaturi je opisanih več stopenj, tudi do 12, vendar je 

največkrat uporabljen model s tremi stopnjami (prav tam): 

 Aktivacija: v večini primerov so pri posameznikih povišane vrednosti stresnih hormonov 

(adrenalin, noradrenalin in kortizol), prisotno je potenje, razbijanje srca, pogosto 

uriniranje, nemir, grizenje nohtov, bruskizem (škripanje z zobmi), veliko govorjenja; 

 Odpor: simptomi prve stopnje in še bolj povišana raven stresnih hormonov, povišan krvni 

sladkor in pritisk, motnje spolnosti in spanja, vrtoglavica, odpor do aktivnosti in ljudi, 

agresivnost in pojavi izčrpanosti; 

 Izčrpanost: znižane vrednosti stresnih hormonov, večja obolevnost, oslabljen imunski 

sistem, občasen občutek velike izčrpanosti, težave z delovanjem srca, prebavne motnje, 

izbruhi napadalnosti ali globoke brezvoljnosti. 

Bilban in Pšeničny (2007, 26–28) poglobljeno in skoncentrirano predstavita tri stopnje 

razvoja izgorelosti, ki so:  

 Izčrpanost: Za prvo stopnjo izgorevanja je značilno, da obsega relativno malo znakov, 

zaradi česar je pogosto mnenje, da gre za začasen pojav, ki ga je možno odpraviti s 

krajšim dopustom. Posamezniki so prepričani, da je simptome možno spregledati oziroma 

jih zanikati, čeprav so zelo očitni in moteči: nenehna utrujenost, ki je prisotna tudi po 

oddihu, bolečina v telesu, problemi prebave in spanja, razdražljivost, žalost, frustracija in 

občutek nemoči in podobno. Značilno je tudi, da se posameznik zateka v poskuse večje 

učinkovitosti pri delu, kar ga le še dodatno izčrpava. Takšno početje se lahko razvija 

skozi večletno obdobje. 

 Preizčrpanost: Ta stopnja lahko traja do dveh let in je zanjo značilno, da se pojavijo 

intenzivni telesni in mišljenjski simptomi. Posameznik se počuti ujetnik življenjskega 

okolja in dela, ki ga opravlja. Menjava delovnega okolja ali življenjske sredine ne prinese 

želenih rezultatov, če posameznik ne odpravi vzrokov za izgorelost. Ti so njegovi lastni 

vedenjski vzorci. Z menjavo okolja se lahko še dodano izčrpava, ker mora vložiti dodatno 

energijo za prilagajanje okolju. V tej stopnji se pojavijo tudi občutki krivde in dvom v 

lastno vrednost. Simptomi obsegajo od telesnih bolečin, težav krvnega tlaka, preko 

nezmožnosti obvladovanja lastnih čustev, odmika od ljudi, do zanikanja lastnih potreb in 

samomorilskih misli.  

 Adrenalna izgorelost: Za adrenalno izgorelost je značilno, da posameznik skoraj v celoti 

izgubi energijo, doživi nevrološki in duševni zlom, ki ima lahko znake psihičnih motenj, 
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najpogosteje depresivnih znakov, ki lahko vodijo do samomora. Pred zlomom, ko so 

kazalniki najizrazitejši, posameznik poskuša ohraniti svoje delovanje, vendar ni v stanju 

ustrezno odgovoriti na spremenjene okoliščine. V tem obdobju posameznik izgubi 

občutek za čas, ni sposoben sprejemati odločitev, ima motnje spanja, napade besa in 

depresivnih občutkov. Ne načrtuje, se odmika od ljudi, ne daje pobud, doživlja napade 

joka, izgubi občutek varnosti in ne vidi smisla življenja, zato načrtuje samomor. To 

obdobje lahko traja nekaj mesecev, medtem ko se zlom dogaja nekaj tednov. Pred 

zlomom se zaradi povišanega kortizola lahko opazi pri posamezniku pretirano veselje, 

povišana energija, povišanje želodčne kisline in krvnega tlaka ter prerazporeditev 

maščobe, zmanjšanje mišične mase in tudi znižano imunsko odzivanje. Obdobje po 

zlomu traja v povprečju do štirih let. Možne so tudi vedenjske spremembe, spremeni se 

presoja, čustvovanje in spomin. Za obdobje po zlomu je značilno: izjemna izguba telesne 

energije, nenehno spanje – tudi po 18 ur dnevno, upad odpornosti, bolečine v sklepih in 

mišicah brez vidnega razloga, zaznavna izčrpanost, ki se kaže v obliki nevroloških 

simptomov, nezmožnost osredotočanja iz razumevanja podatkov, trganje miselnega toka, 

motnje priklica in kratkoročnega spomina, nesposobnost odločanja, občutek nemoči, 

ujetosti v situacijo, izguba občutka varnosti, ranljivost, občutek nemoči zamenja jeza in 

ekstremni cinizem ter zelo pozitivna samopodoba, nemoči sledijo zelo jasni uvidi 

lastnega življenjskega stanja, pojavi se jasno razmišljanje, ki pa ni povezano s čustvi in 

spodbudami. Adrenalni zlom ima lahko trajne posledice, ki v skrajni obliki privedejo do 

invalidske upokojitve. Kažejo se v obliki ekstremnega znižanja delovnih zmogljivosti, 

izgubi psihofizične energije kljub neaktivnosti, izgubi zmožnosti vzpostavljanja fizičnega 

in duševnega ravnotežja, ob obremenilnih razmerah se pojavijo znaki naglega 

adrenalnega zloma, intenzivno zavračanje prejšnjih delovnih in življenjskih situacij, 

sprememba vrednot in osebnostnih značilnosti, navadno tistih, ki so pripeljale do zloma. 

2.3 Vzroki, simptomi in posledice izgorelosti na delovnem mestu 

V nadaljevanju opišemo najpomembnejše vzroke izgorelosti, simptome za izgorelost ter 

posledice izgorelosti na delovnem mestu. 

2.3.1 Vzroki izgorelosti 

Pogost razlog za izgorelost je človekovo delovno okolje (Maslach in Leiter 2002, 39). 

Pšeničny (2006a, 26–27) meni, da lahko vzroke za nastanek izgorelosti, ki medsebojno 

povezani vplivajo na razvoj izgorelosti, razvrstimo v skupine, ki obsegajo stanje družbe, 

življenjske in delovne okoliščine, ki vplivajo na psihološko stanje posameznika in osebnost 

posameznika. Poleg naštetih vzrokov za izgorelost so tudi telesni vzroki (Schmiedel 2011, 

35). 
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Počutje zaposlenih je v neposredni povezavi z zadovoljstvom pri delu, ki, če je nizko, 

povzroči čustveno izčrpanost, kar je eden od pomembnih kazalnikov izgorelosti (Schermuly, 

Schermuly in Meyer 2011, 259). Podobnega mnenja sta tudi Maslach in Leiter (2002, 39–59), 

pridružujeta se jima tudi Bilban in Pšeničny (2007, 25), ki iščeta vzroke za slabo počutje 

zaposlenih v:  

 Delovni preobremenjenosti: zahtevno delo, ki je povezano s kratkimi roki in premalo viri, 

vodi v preobremenjenost. Delovni tempo še nadalje prispeva k povečani stopnji 

preobremenjenosti, znižanju kakovosti, škoduje medosebnim odnosom in izniči 

inovativne pristope v organizaciji. Dodatni napori, povezani z delovnim mestom in 

zahteve, ki spodbujajo stres pri posamezniku, imajo za posledico izgorelost zaposlenega 

(Gryna 2004, 44); 

 Izgubi nadzora: za zaposlenega je pomembno imeti vpliv nad ključnimi sestavinami in 

opravili, povezanimi s svojim delom, da bi lahko svoje težnje primerno uskladil s smotri 

in cilji organizacije. Izguba nadzora pomeni neuspešno soočanje z izzivi dela, kar pripelje 

do izgorevanja, cinizma, izčrpanosti in neučinkovitosti; 

 Neprimernem nagrajevanju: pričakovanja zaposlenega so, da bo za svoje delo prejel 

ustrezno denarno nagrado in ugled. V kriznem obdobju je teh nagrad čedalje manj, prav 

tako kot varnosti, čeprav je delo vseskozi bolj zahtevno. Ti dejavniki, predvsem pa 

pomanjkanje notranjega zadovoljstva z dobro opravljenim delom, še dodatno vplivajo na 

izgorelost zaposlenega; 

 Razkroju delovne skupnosti: gospodarska kriza je povzročila znižanje obveznosti 

organizacij do zaposlenih, zaradi česar tudi zaposleni čutijo manj obveznosti do 

sodelavcev. Ob tem je znižana tudi varnost zaposlitve. Tudi razvoj in uporaba 

tehnologije, ki omogoča, da se delo opravlja na domu, krepi posameznika v občutku, da 

dela zgolj zase, kar dodatno prispeva k razpadu delovne skupnosti; 

 Odsotnosti poštenosti: organizacija je poštena, ko ceni prispevek vsakega zaposlenega za 

dosego svojih uspehov. Če v organizaciji ni spoštovanja, odkritosti in zaupanja, delovno 

mesto ni pošteno. Da bi posamezni zaposleni čutil pripadnost organizaciji, naj bi 

zaznavali prisotnost teh dejavnikov, v nasprotnem primeru se pojavlja izgorelost; 

 Omajanem sistemu vrednot: zaradi gospodarske krize se v organizacijah zatekajo k 

ravnanju, ki ni usklajeno z njihovimi temeljnimi vrednotami. Odločitve, ki so podrejene 

kratkoročnim smotrom in ciljem po ustvarjanju dobička ter preživetju, so pogosto v 

nasprotju z vrednotami, ki sicer veljajo v organizaciji. Sporna situacija nastopi, ko so 

zahteve, izhajajoče iz delovnega mesta, v nasprotju z vrednotami posameznika. 

Pogostnost takih situacij je vzrok izgorevanja.  

Stanje družbe 

Razmere v družbi so se v zadnjih desetletjih izrazito spremenile. Nastopila je doba 

postindustrijske družbe, ko naj bi se razvila družba osebne svobode. V tako imenovanem 
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obdobju tranzicije se je v Sloveniji zgodila kriza vrednostnega sistema. Nove vrednote: 

produktivnost, uspešnost in položaj so zamenjale prejšnjo marljivost, pridnost in skromnost 

(Schmiedel 2011; Schermuly, Schermuly in Meyer 2011). Poleg tega je družina izgubila 

pomen varnosti in stabilnosti, kar dodatno poglablja krizo vrednot. Na spremenjene družbene 

okoliščine vplivajo tudi rastoče zahteve globalnega gospodarstva po večjem znanju in 

veščinah ter konkurenčnosti delovne sile, kar povzroča selitev proizvajanja v druge države. 

Vse te spremembe so tudi vzrok za izgorevanje zaposlenih. Poleg tega je prisotna negotovost, 

pogojena z dejstvom, da zaposlitev in poklic ne omogočata občutka varnosti (Pšeničny 2008, 

5). 

Psihološke okoliščine 

Človek vstopa v neko razmerje s svojim interesom in vloži v to energijo oziroma svoje vire. 

Pričakuje, da bo njegov vložek povrnjen ali da bo na ta način zadovoljen njegov interes ali 

določena potreba. V primeru razmerja z organizacijo pričakuje, da bo za svoje delo prejel 

ustrezno plačilo, da bo imel primerne pogoje dela, nadzor nad pomembnimi dejavniki dela, 

jasne delovne naloge in da bo deležen potrditve za dobro izvršeno delo (Pšeničny 2006a, 27). 

Posameznik je tako mnenja, da bo lahko zadovoljil več svojih potreb, če bo vložil več energije 

(Pšeničny 2008; 3–5), kar se v današnjem času ne ujema s takšno predstavo. V organizacijah 

si prizadevajo k racionalizaciji in zmanjšanemu številu zaposlenih, kar ima za posledico 

podaljšani delovni čas, preobremenjenost, izmensko delo, delo ob nedeljah in praznikih. Roki 

za opravljanje delovnih nalog so skrajšani, naloge same niso dovolj natančne, postopki pri 

delu pa so čedalje bolj zahtevni (prav tam). Ob tem so dela bolj monotona, urejenost 

organizacij je hierarhična in birokratska, na drugi strani pa naj bi bila komunikacija s klienti 

vljudna in dostikrat podrejena. Bolj kakovostna delovna mesta so locirana v večjih središčih, 

kar je mnogim težje dostopno (Ščuka 2008, 53). 

Osebnost posameznika 

Reakcija na življenjske okoliščine posameznika je odvisna od njegovih osebnostnih lastnosti. 

Ko posameznik zazna razkorak med svojim vložkom in pričakovanim povračilom za ta 

vložek, je izpostavljen tveganjem. Njegov odziv je lahko še večji vložek energije, da bi 

pridobil pohvalo, ob čemer se zaveda neizpolnjenih potreb, vendar te občutke postavi v 

ozadje. Takšno stanje vodi v adrenalno izgorelost. Posameznik z drugačno osebnostjo lahko 

ob neizpolnitvi potreb zahteva njihovo izpolnitev ali pa zniža svoj vložek oziroma se umakne 

iz neustrezne situacije, da na ta način uravnoteži svoje vlaganje energije in zadovoljitev 

potreb (Pšeničny 2006a, 27–29). 

Vztrajanje v razmerah, ki so za posameznika neugodne z vidika uravnoteženosti vlaganja 

energije in zadovoljevanja potreb, je pogojeno z vzgojo. Posamezniki, ki so bili vzgajani v 
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prepričanju, da bodo nagrajeni za zadovoljevanje potreb drugih, so močno notranje motivirani 

za vztrajanje v stresni situaciji, zato izgorevajo in naposled izgorijo. So pa še drugi, 

emocionalni učinki takšne vzgoje. Oseba ima občutek notranje prisile, težje se prilagaja 

novim situacijam, ima nizko samozavest in se ne ceni vedno dovolj, ob neuspehu jo je sram, 

ob uspehu pa čuti le kratkotrajno zadovoljstvo. Takšna oseba zanika svoje potrebe, zato so 

pogosto nezadovoljene. Zanjo so na prvem mestu potrebe drugih, zato vlaga brez povračila in 

se zadovolji s pohvalo, ker so takšne njene vrednote. Ti posamezniki se v veliko primerih 

uvrstijo med najbolj marljive delavce v organizacijah, so pozorni, zanesljivi sodelavci, 

partnerji in starši. Za oceno lastne vrednosti potrebujejo priznanja iz okolja za svoje rezultate 

in dosežke, zato je njihova samopodoba storilnostno pogojena (Vistorovski 2006; Pšeničny 

2008).  

Rod in Ashill (2009, 74) poročata, da so na osnovi raziskave ugotovili, da se emocionalna 

izčrpanost zniža z iznajdljivostjo pri delu, kar pa ne velja za depersonalizacijo.  

Telesni vzroki 

Schmiedel (2011, 35) trdi, da so vzroki za izgorelost lahko tudi telesni. Pri tem navaja 

bolezni, kot so slabokrvnost, motnje v delovanju ščitnice, pogosta vnetja, okužbe, nenehna 

utrujenost, vetrovi, diareja, slab spanec in rak. Prepoznavanje teh bolezni in ozdravitev lahko 

odpravita izčrpanost. Med možnimi dejavniki izgorelosti je tudi pomanjkanje hranljivih snovi 

in vnašanje poživil ter zloraba drog in zdravil. 

V današnjem času veliko ljudi uživa enolično prehrano in zaradi tega ne skrbi za optimalen 

vnos hrani. Hrana je premastna, presladka in preslana ter s premalo balastnih snovi. Zato je 

Schmiedel (2011, 48–49) prepričan, da je potrebno nameniti pozornost zadostnemu uživanju 

vitaminov in mineralov, s katerimi lahko ohranjamo zdravje in energijo za delovne napore. 

Schmiedel (prav tam) opisuje, da človekovo telo pod vplivom stresa, v nosečnosti, ob 

uživanje zdravil in v primerih povečane telesne in umske obremenitve zahteva več ustreznih 

hranil (cink, folna kislina, jod, kalij, magnezij, železo, vitamin B6 in B12, Q10) in da lahko že 

pomanjkanje enega samega hranila vpliva na izgorelost v obliki povzročanja ali okrepitve 

kazalnikov izgorelosti. Preiskava pri izgorelih je v več primerih pokazala pomanjkanje več teh 

hranil. Posledica pomanjkanja pa je znižana zmogljivost opravljanja delovnih nalog in 

priložnost za izgorelost. 

Uživanje poživil je za osebe, izpostavljene dejavnikom izgorevanja, še posebej nevarno. 

Nekatere snovi imajo lahko kratkotrajne pozitivne učinke, ki so na daljši rok zelo škodljive. 

Ob povečanih telesnih in umskih naporih te sposobnosti podpre kofein, ki pa hkrati izčrpa 

zadnje zaloge te energije iz organizma in ne prispeva nove energije. Na ta način v primerih 

izgorelosti že tako nizko zalogo energije še dodatno izprazni in tako škodi organizmu (Potter 
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2008, 93–94). Za proizvajanje energije in optimalno delovanje živčnega sistema so pomembni 

vsi vitamini skupine B, ki jih organizem porabi za izničenje alkohola (Scmiedel 2011, 48–49). 

Tudi magnezij se hitreje izloča pod vplivom alkohola, kar je za osebe z izgorelostjo že tako 

problematično (Raimondo in Scolapio 2006, 1252). 

Kajenje prav tako negativno vpliva na organizem, saj niža raven kisika in črpa hranilne snovi. 

Osebe z izgorelostjo, ki so opustile kajenje, so po kratkem obdobju opazile, da so se njihove 

zmogljivosti okrepile (Schmiedel 2011, 56–59). 

Schmiedel (2011, 59–60) opozarja na zdravila kot povzročitelje dejavnikov izgorevanja. 

Stranski učinki zdravil povzročajo utrujenost in znižanje motivacije, kar na drugi strani 

povzroči izčrpanost in pospeši izgorevanje. V skupino takih zdravil spadajo pomirjevala, 

uspavala, zdravila proti alergijam, vrtoglavici in zdravila za zniževanje krvnega tlaka, 

holesterola in interferoni.  

Schmiedel (2011, 61–63) je mnenja, da so posamezniki z izgorelostjo še posebej nagnjeni k 

poskusom uravnavanja simptomov izgorevanja z nedovoljenimi drogami. Odvisnost in 

izgorelost sta močno povezana. Schmiedel (prav tam) pravi: 

»To nikakor ne pomeni, da je vsak bolnik z izgorelostjo odvisnik in da vsak odvisnik izgoreva. 

Toda oboleli za izgorelostjo je izjemno dovzeten za to, da začne uravnavati simptome izgorevanja 

s kakršnokoli 'drogo'.« 

V iskanju dodatnih virov energije se bolniki z izgorelostjo lahko zatečejo k spidu in ekstaziju, 

saj se jim zdi, da bodo tako lahko povečali svoj vložek energije. Tudi druge oblike drog, kot 

so igre na srečo in podobno, lahko kratkoročno prinesejo sprostitev, v daljšem obdobju pa 

nižajo dostojanstvo osebe in izčrpavajo njeno energijo (prav tam). 

2.3.2 Simptomi izgorelosti 

Simptomi izgorelost se lahko pri posamezniku pojavijo kot posledica stresa, ki traja daljše 

obdobje in izčrpava energijo. Energijo človek črpa tudi iz početja, ki mu prinaša veselje in 

dobro počutje, kar posameznik, ki je preutrujen, ne more več občutiti. Ne doživlja ugodja in 

radosti ob opravljenih zadevah, izginejo želje, hkrati še vedno marljivo opravlja svoje delo in 

je tak tudi v družbi. S stopnjevanjem problemov se pojavijo kazalniki izgorelosti, kot so 

motnja spanja, slabost, napetost, slaba ješčost oziroma velika potreba po hrani, prebavne 

motnje, mravljinci v okončinah in ustnica. Na koncu se pojavi bolečina, ki obsega telesno, 

emocionalno, miselno in duhovno področje človeka (Findeisen 2005, 41).  

Bilban in Pšeničny (2007, 23) menita, da imajo simptomi izgorelosti svojo pojavno obliko na 

človekovem telesnem delovanju, čustvenem zaznavanju, obnašanju, razmišljanju in 

oblikovanju stališč. Vsak človek, zaposleni se odzove na zahteve dela, ki ga opravlja, na sebi 

lasten način. Odziv je odvisen od zdravja posameznika, njegovih osebnostnih lastnosti, 
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telesnega ustroja in tudi glede na posebnosti poklica, ki ga opravlja. Zaradi vseh naštetih 

razsežnosti je izgorelost možno opazovati z različnih vidikov: psihologije posameznika, 

organizacije, politike, gospodarstva in družboslovja. 

Opozorilni kazalniki izgorevanja so: znižana učinkovitost, odtujenost od delovnih opravil in 

emocionalna iztrošenost (Pšeničny 2008, 58–62). Pšeničny in Findeisen (2005, 57) ter Bilban 

in Pšeničny (2007, 24) simptome izgorevanja delita na štiri večje sklope, ki so telesni, 

vedenjski, čustveni in spoznavni. 

Med simptomi se pogosto omenjata odpor do dela in kronična utrujenost, vendar to še ne 

pomeni, da je pri posamezniku prisotna izgorelost. Ta kazalnika sta prisotna tudi pri depresiji, 

anksioznosti in drugih psihičnih motnjah, kot sta to tudi pojava pri posamičnih telesnih 

boleznih (npr. sindrom kronične utrujenosti, Addisonova bolezen, hipotiroza). Velike 

obremenitve, povezane z delovnim mestom, vodijo do simptoma delovne izčrpanosti, kar se 

odraža v kronični utrujenosti in odporu do dela, ki v povezavi z deloholizmom povečata sum 

na človekovo izgorevanje. Deloholizem je v bistvu najpomembnejši simptom izgorevanja 

(Bilban in Pšeničny 2007; Schmiedel 2011). 

Schmiedel (2011, 17) razvrsti simptome izgorevanja na: 

 telesne: problemi s srcem in prebavili, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah in hrbtu; 

 mentalne: motnje osredotočanja, neodločnost, nemotiviranost, znižana ustvarjalnost; 

 čustvene: nemir, živčnost, malodušje, depresija, notranja praznina, brezvoljnost. 

Schmiedel (prav tam) meni, da so ti simptomi kazalniki sporočila, ki ga pošilja človekov 

organizem in mu je treba prisluhniti. Bolniki z izgorelostjo imajo veliko podobnih simptomov 

in lastnosti, ki vodijo v izgorevanje. Kazalniki izgorevanja so v začetnih fazah težje 

prepoznavni, ker se razvijajo počasi. Imajo pa velik vpliv na spremembe in poslabšanje 

odnosov v družini in družbi (Boštjančič 2012, 134). Fengler (2007, 73) pravi, da se izgorelost 

kaže v občutkih neuspeha, jeze, krivde, obupa, osamelosti, nespečnosti in velikem odporu do 

službe. Posameznik je lahko v večernih urah izčrpan po delovnih obveznostih ali slabše 

razpoložen pod vplivom vremenskih dejavnikov, kar ne gre enačiti z izgorevanjem (Fengler 

2007, 75). 

2.3.3 Posledice izgorelosti 

Posledice izgorelosti čutijo posamezniki, organizacije in celotna družba. Posameznikove 

posledice so odvisne od stopnje izgorelosti. Njihova intenzivnost narašča od izčrpanosti in 

preizčrpanosti do sindroma adrenalne izgorelosti. Najbolj opazna posledica ima svojo pojavno 

obliko v vzvišenem občutku, ki ga ima posameznik in ko opravlja svoje delo brez čustev in 

zgolj mehansko. Takemu delavcu niso pomembni napredovanje, ustvarjalnost in razreševanje 

problemov, prav tako ne spoštuje vlaganja energije v druge ljudi (Findeisen 2005, 41). 
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Posameznik ima zaradi izgorelosti na delovnem mestu več skupin posledic, in sicer (Pšeničny 

2006b; Vrtačnik 2006): 

 telesne: slabše zdravje, bolečine v telesu, problemi s krvnim tlakom, motnje spanja, 

infarkt, rak in številni drugi telesni znaki; 

 psihične: emocionalna izčrpanost, nezmožnost koncentracije in odločanja, slabši spomin, 

izguba energije in interesa, porušena samopodoba; 

 socialne: padec na družbeni lestvici, družbena izoliranost; 

 ekonomske: finančne težave zaradi nezmožnosti opravljanja dela. 

V organizaciji prav tako čutijo posledice zaradi izgorelosti. Preti nevarnost izgube najbolj 

predanih marljivih zaposlenih. Izgorelost, katere posledica so tudi negativna čustva, slabo 

vpliva na medosebne odnose, kar lahko privede do »kolektivne« izgorelosti (Findeisen 2005, 

48). Vrtačnik (2006, 2) opozarja, da organizacija kljub povečani učinkovitosti izgorelih več 

izgubi zaradi njihove odsotnosti z dela. Problem predstavljajo višji stroški dela zaradi 

bolniških, zamenjav za manjkajoče sodelavce, nezgod in zdravstvenih okvar pri delu kot tudi 

večja fluktuacija (prav tam). 

V družbi kot celoti prav tako občutijo probleme izgorelosti, saj jo bremenijo stroški, povezani 

z dolgotrajnimi bolniškimi odsotnostmi, zdravljenji, invalidskimi upokojitvami (Findeisen 

2005; Pšeničny 2006b; Vrtačnik 2006).  

Inštitut za varnost in zdravje pri delu ZDA ugotavlja, da imajo vsako leto preko 340 milijard 

dolarjev stroškov, nastalih kot posledica stresa in izgorelosti. Ameriško zdravniško združenje 

poroča, da je več kot 80 % bolezni povezanih z obremenitvami in stresom, povzročenim 

zaradi delovnega mesta, menita Bilban in Pšeničny (2007, 25).  

V Evropski uniji zahteva odpravljanje posledic izgorevanja na delovnem mestu vsako leto od 

3–4 % bruto družbenega proizvoda. V Veliki Britaniji in skandinavskih državah beležijo, da 

je skoraj 60 % odsotnosti z dela povezanih s stresom v službi. Čez 50 % zaposlenih ima 

kazalnike začetnih faz izgorelosti in 10 % zaposlenih popolnoma izgori, kar vodi v trajno 

izgubo njihovih delovnih sposobnosti. Podobno ugotavljajo tudi na Nizozemskem. 

Najpogostejši vzrok invalidskih upokojitev na Finskem je izgorelost. V tej državi je 7 % 

izgorelih. V Mednarodni organizaciji za delo ugotavljajo, da izgorelost in depresija postajata 

najbolj problematični bolezni 21. stoletja. (Bilban in Pšeničny 2007). 

2.4 Opredelitev zdravstvenega absentizma 

Pojem absentizem izhaja iz latinske besede absens in pomeni odsotnost ali izostanek. 

Zdravstveni absentizem je opredeljen kot kakršnakoli zadržanost od dela (izostanki, zamude, 

izhodi, odsotnost z dela na delu) (Mueller idr. 1987; Cohen 2011; ZZZS 2010; Treble in 

Barmby 2011; NIJZ 2015), v to pa ne štejemo letnega dopusta ali drugih odobrenih odhodov z 
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delovnega mesta (Cohen 2011; Treble in Barmby 2011).  

Absentizem sta Price in Mueller (1986) definirala kot »izostanek, ko je zaposleni odsoten z 

dela«. Absentizem opredelimo tudi kot »odsotnost z dela zaposlenega, ko je s strani 

delodajalca prisotnost pričakovana« (Briner 1996, 874).  

Posamezne vrste absentizma lahko razdelimo glede na (Merkač Skok 2005, 87): 

 Obliko absentizma (zdravstveni, študijski ipd.); 

 Število ponovitev (glede na posameznika ali posameznih aktivnostih); 

 Dolžino trajanja (krajše zamude, nekajurni izostanki, enodnevni izostanki, večdnevni 

izostanki); 

 Reparticijo izostankov (med tednom, mesecem ali letom). 

Treble in Barmby (2011, 160) absentizem opredelita kot »glasen signal« kakovosti zaposlenih 

– zaposleni je lahko prisoten na delovnem mestu, vendar pri delu ni učinkovit. 

Markussen in Røed (2015, 73) sta podala zanimivo primerjavo glede absentizma. Avtorja 

menita, da absentizem vpliva čez dan (podnevi) tako kot dnevna svetloba – več ur je dnevne 

svetlobe, manj je absentizma. 

Med oblike absentizma kot posledic dejavnikov stresa ter njihovega vpliva na odsotnost ali 

izostanek od dela štejemo: 

 Prostovoljna (odsotnost ali izostanek od dela je odvisen od osebnosti zaposlenega in 

njegovih motivacijskih delavnikov) in neprostovoljna (odsotnost ali izostanek od dela je 

odvisen od bolezni ali poškodb zaposlenega ali bolezni in poškodb njegovih družinskih 

članov) odsotnost (Steel 2003; Živoder 2004).  

 Inter-osebna varianca: analizira posamezne stabilne razlike med zaposlenimi ter na ta 

način določa njihove posamezne možnosti/nagnjenosti k manjšim ali večjim odsotnostim 

ali izostanke od dela (Harrison in Price 2003, 203). 

 Intra-osebna varianca: analizira posamezne verjetnostne okoliščine, ki privedejo do 

odsotnosti ali izostanka od dela zaposlenega (Harrison in Price 2003, 203). 

 Izgubljeni čas (seštevek ur in/ali dni odsotnosti ali izostanka od dela zaposlenega) in 

reparticija odsotnosti ali izostanka z dela (npr. odsotnost ali izostanek od dela traja 

neprekinjeno 10 dni, odsotnost ali izostanek od dela traja ločeno 10 dni, z vmesnimi 

prihodi na delo) (Steel 2003, 244).  

Za izračun bolniške odsotnosti lahko uporabljamo naslednji metodologiji (NIJZ 2015): 

 Število primerov – vsi primeri, ki imajo zaključeno bolniško odsotnost v opazovanem letu 

za eno diagnozo, ne glede na to, kdaj se je odsotnost začela; 

 Število izgubljenih koledarskih dni – vsi dnevi odsotnosti z dela za eno zaključeno 

diagnozo v opazovanem obdobju. 
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2.5 Vzroki in posledice absentizma 

Posamezne vzroke absentizma lahko opišemo skozi posamezne modele/teorije, in sicer 

(Briner 1996; Anderson idr. 2002): 

 Zdravstveni model: absentizem je posledica poškodbe, bolezni ali nege družinskih 

članov.  

 Model deviantnosti: Nekateri zaposleni so odsotni z dela manj časa, nekateri dlje časa, 

odsotni so bolj pogosto kot drugi, lenoba zaposlenega, njegova pripadnost organizaciji 

ipd.  

 Teorija umika: absentizem je posledica nezadovoljstva z delom (preobremenjenost, 

prezahtevnost ipd.), delovnimi pogoji (reorganiziranost dela, pomanjkanje kadra ipd.) in 

nadrejenimi.  

 Ekonomski model: absentizem je posledica slabega osebnega dohodka, dela izven 

delovnega mesta ali dodatnih aktivnosti zaposlenega (dodatnega dela, športnih aktivnosti 

ipd.). 

 Kulturni model. Absentizem je posledica vedenja, norm samega zaposlenega ali sprejetih 

norm in predpisov, aktov v organizaciji. 

Posledice zaradi odsotnosti ali izostanka zaposlenega z dela lahko razdelimo na pozitivne in 

negativne – tako za organizacijo, samega zaposlenega in druge zaposlene v organizaciji kot za 

celotno družbo. 

Med negativne posledice zaradi odsotnosti ali izostanka zaposlenega z dela štejemo 

(Hausknecht, Hiller in Vance 2008; Treble in Barmby 2011; Buzeti 2012): 

 Za organizacijo: povečanje stroškov dela, zmanjšanja produktivnost, povečanje možnosti 

dodatnih poškodb in zdravstvenih okvar pri delu, kar privede do dodatnih odsotnosti in 

izostankov z dela; 

 Za zaposlenega: izguba dela osebnega dohodka, sprejemanje dojemanje dela; 

 Za sodelavce: nesoglasja med zaposlenimi zaradi pomanjkanja zaposlenih, zamera; 

 Za celotno družbo: zmanjšan bruto družbeni proizvod (v nadaljevanju BDP) in povečanje 

stroškov za zdravstveno in socialno varstvo. 

Med pozitivne posledice zaradi odsotnosti ali izostanka zaposlenega z dela štejemo (Treble in 

Barmby 2011; Buzeti 2012): 

 Za organizacijo: večja fleksibilnost dela, raznolikost znanja in veščin; 

 Za zaposlenega: zmanjšanje delovnega stresa, ugodnost za neopravljeno delo; 

 Za celotno družbo: zmanjšanje delovnega stresa in/ali duševnih težav, zmanjšanje 

družinskih težav ipd. 
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2.6 Zdravstveni absentizem v Sloveniji 

Za merjenje stopnje absentizma v Sloveniji NIJZ uporablja naslednje kazalnike (NIJZ 2015):  

 % BS (slika 1): 

 

Slika 1: Enačba za izračun BS % faktorja 

Vir: NIJZ 2015. 

 IO-faktor (slika 2):  

 

Slika 2: Enačba za izračun IO-faktorja 

Vir: NIJZ 2015. 

 IF-faktor (slika 3):  

 

Slika 3: Enačba za izračun IF-faktorja 

Vir: NIJZ 2015. 

 R-faktor (slika 4):  

 

Slika 4: Enačba za izračun R-faktorja 

Vir: NIJZ 2015. 

Slika 5 prikazuje % BS – odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega v 

Sloveniji, in sicer v obdobju od leta 2008 do leta 2014. Iz slike je razvidno, da je najvišji 

padec zabeležen s 4,1 v letu 2013 na 3,7 v letu 2014. 
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Slika 5: Bolniški stalež v Sloveniji od leta 2008 do leta 2014 

Vir: NIJZ 2015. 

Iz slike 6 je razvidno, da je % BS vso obdobje (od leta 2008 do leta 2014) višji pri ženskah, se 

pa je s 5,1 v letu 2008 zmanjšal na 4,5 v letu 2014, pri moških pa se je s 3,6 v letu 2008 

zmanjšal na 3,1 v letu 2014. 

 

Slika 6: Bolniški stalež v Sloveniji, po spolu, od leta 2008 do leta 2014 

Vir: NIJZ 2015. 

Preglednica 1 prikazuje primere izgubljenih koledarskih dni ter faktorje po posameznih 

razlogih bolniškega staleža v Sloveniji v letu 2013, preglednica 2 pa v letu 2014. Po 

primerjavi obeh preglednic lahko ugotovimo, da se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 

zmanjšalo število odsotnosti zaradi bolezni, poškodb (izven dela, pri delu in po 3. osebi izven 

dela) in transplantacij. Posledično so se znižali faktorji BS, IO, IF in R. V letu 2014 v 

primerjavi z letom 2013 pa se je povečal bolniški stalež zaradi poklicnih bolezni, izolacij, 
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spremstva, usposabljanj za rehabilitacijo otroka in poškodb pri delu po 18. čl. ZZVZZ. 

Preglednica 1: Razlogi odsotnosti in indeksi bolniškega staleža v Sloveniji v letu 2013 

Razlog odsotnosti 

Vsi 

Primeri Dnevi % BS IO IF R 

Bolezen 493.799 8.528.678 2,93 10,7 61,93 17,27 

Poškodbe izven dela 48.661 1.680.856 0,58 2,11 6,1 34,54 

Poklicna bolezen 32 398 0 0 0 12,44 

Poškodbe pri delu 15.532 734.150 0,25 0,92 1,95 47,27 

Poškodbe po 3. osebi izven dela 4.521 213.674 0,07 0,27 0,57 47,26 

Nega družinskega člana 140.188 649.821 0,22 0,82 17,58 4,64 

Transplantacija 19 290 0 0 0 15,26 

Izolacija 27 1.100 0 0 0 40,74 

Spremstvo 52.602 69.716 0,02 0,09 6,6 1,33 

Usposabljanje za rehabilitacijo otroka 75 772 0 0 0,01 10,29 

Poškodbe pri delu po 18. čl. ZZVZZ 19 923 0 0 0 48,58 

Skupaj 755.475 11.880.378 4,08 14,9 94,75 15,73 

Vir: NIJZ 2015. 

Preglednica 2: Razlogi odsotnosti in indeksi bolniškega staleža v Sloveniji v letu 2014 

Razlog odsotnosti 

Vsi 

Primeri Dnevi % BS IO IF R 

Bolezen 476.294 7.945.281 2,69 9,8 59 16,7 

Poškodbe izven dela 46.265 1.597.827 0,54 2 5,7 34,5 

Poklicna bolezen 35 1.896 0 0 0 54,2 

Poškodbe pri delu 14.208 634.705 0,21 0,8 1,8 44,7 

Poškodbe po 3. osebi izven dela 3.980 195.976 0,07 0,2 0,5 49,2 

Nega družinskega člana 140.925 605.111 0,2 0,8 17 4,29 

Transplantacija 11 608 0 0 0 55,3 

Izolacija 34 2.062 0 0 0 60,7 

Spremstvo 57.836 81.529 0,03 0,1 7,1 1,41 

Usposabljanje za rehabilitacijo otroka 86 1.862 0 0 0 21,7 

Poškodbe pri delu po 18. čl. ZZVZZ 34 2.317 0 0 0 68,2 

Skupaj 739.708 11.069.174 3,75 14 91 15 

Vir: NIJZ 2015. 

Preglednica 3 prikazuje primere izgubljenih koledarskih dni ter faktorje po posameznih 

razlogih bolniškega staleža v Sloveniji v letu 2014 glede na dejavnost organizacije. Razvidno 

je, da je največ bolniškega staleža (tako glede primerov in tudi števila dni) v predelovalni 

dejavnosti, sledijo dejavnost izobraževanje in dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost 

obvezne socialne varnosti, najmanj pa je bolniškega staleža v rudarstvu in dejavnosti 

poslovanja z nepremičninami.  
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Največ primerov bolniške odsotnosti v letu 2014 na 100 zaposlenih (IF-faktor) je v dejavnosti 

javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti, finančne in zavarovalniške 

dejavnosti ter zdravstvu in socialnem varstvu, najmanj pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, 

gozdarstvo, ribištvo (preglednica 3). 

Povprečno trajanje ene odsotnosti zaradi bolniškega staleža (R-faktor) v letu 2014 je v 

dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, v gradbeništvu in rudarstvu, najmanj pa v 

dejavnosti finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ostali podatki so razvidni v preglednici 3. 

Preglednica 3: Razlogi odsotnosti in indeksi bolniškega staleža v Sloveniji v letu 2014 

Dejavnosti 

Vsi 

Primeri Dnevi % BS IO IF R 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 5.373 212.963 3,5 12,8 32,3 39,6 

Rudarstvo 2.012 53.134 5,8 21 79,6 26,4 

Predelovalne dejavnosti 165.707 2.799.379 4,2 15,5 91,5 16,9 

Oskrba z električno energijo, plinom in 

paro 7.811 109.903 3,8 13,8 97,8 14,1 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 

odpadki, saniranje okolja 8.500 152.427 4,4 16,2 90,1 17,9 

Gradbeništvo 23.851 641.631 3,1 11,5 42,6 26,9 

Trgovina, vzdrževanje in popravila 

motornih vozil 79.177 1.318.919 3,4 12,6 75,4 16,7 

Promet in skladiščenje 31.758 609.836 3,5 12,8 66,8 19,2 

Gostinstvo 17.773 435.160 3,8 13,7 56 24,5 

Informacijske in komunikacijske 

dejavnosti 21.135 206.478 2,3 8,6 87,6 9,8 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 30.618 276.977 3,4 12,4 137,2 9 

Poslovanje z nepremičninami 2.572 41.149 2,7 10 62,7 16 

Strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti 34.264 443.754 2,4 8,7 66,9 13 

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 23.560 400.546 3,4 12,4 73,1 17 

Dejavnost javne uprave in obrambe, 

dejavnost obvezne socialne varnosti 91.266 1.087.216 6 21,9 183,6 11,9 

Izobraževanje 93.349 914.614 3,5 13 132,2 9,8 

Zdravstvo in socialno varstvo 78.171 1.018.126 4,9 17,8 136,9 13 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti 11.117 154.045 2,9 10,7 77 13,9 

Druge dejavnosti 7.586 140.736 2,7 9,9 53,6 18,6 

Vir: NIJZ 2015. 
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2.7 Pregled dosedanjih raziskav o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni 

absentizem 

V zadnjih letih je bilo o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem v RS 

izvedenih nekaj raziskav, vendar je bil v raziskavo vključen drugačen vzorec (Dular 2010, 

Štefančič 2012; Mušinović 2013), med vršnimi managerji v srednjih in velikih organizacijah 

v Sloveniji pa raziskave nismo zasledili. V nadaljevanju podajamo pomembne ugotovitve 

raziskav z obravnavanega področja. 

Raziskava Kolenca (2009) o samooceni slovenskih managerjev v velikih podjetjih z vidika 

voditeljstva je med drugim pokazala, da odnos vršnih managerjev do varnosti in zdravja pri 

delu signifikantno pozitivno vpliva na način manageriranja – na planiranje, organiziranje, 

vodenje in nadziranje.  

Raziskava »Analiza stanj psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje 

velikih organizacijah v Sloveniji« je bila izvedena v letu 2010/2011 (Kralj in Simčič 2011). V 

vzorec so bili vključeni managerji v 400 izbranih mikro, malih in srednje velikih podjetjih. 

Rezultati raziskave so pokazali, da večina anketiranih managerjev občasno doživlja izčrpanost 

kot posledico dela prezahtevnih delovnih obremenitev oziroma psihično izgorelost, ki se pri 

anketiranih osebah pojavlja za kratka časovna obdobja – od teh anketiranih jih je nekaj 

poiskalo zdravniško pomoč in/ali je bila razlog za bolniško odsotnost (Kralj in Simčič 2011, 

84).  

V Sloveniji je bila leta 2010 opravljena raziskava (Dular 2010) z namenom raziskovanja 

povezav med neželenimi vedenji (med njimi tudi izgorelost) na delovnem mestu in 

absentizmom v dejavnosti jeklarske industrije. V vzorec so bili vključeni vsi managerji, ki po 

hierarhični lestvici niso bili razdeljeni na vršni, srednji ali nižji. Iz izidov raziskave je 

razvidno, da strah pred kaznijo signifikantno vpliva na pojavnost namišljenih poškodb pri 

delu – višji kot je strah pred kaznijo, manj je lažnih poškodb pri delu, strah, da bo zaposleni 

pri dejanju odkrit, ne zmanjšuje, temveč povečuje stopnjo absentizma – lažnih poškodb pri 

delu, zadovoljstvo z neposrednim nadrejenim ima signifikantno pozitiven vpliv na stopnjo 

absentizma. 

Štefančič (2012) je v svoji raziskavi, ki jo je izvedla leta 2011 z namenom ugotavljanja 

izgorelosti na delovnem mestu ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, med drugim 

ugotovila, da imata športna dejavnost in zdravstveno stanje ravnateljev vzgojno-

izobraževalnih zavodih signifikanten vpliv na njihovo izgorelost, spol, prehranjevalne navade 

ravnateljev in velikost vzgojno-izobraževalnega zavoda pa ne. 

Kotnik (2012) je v svoji raziskavi, ki jo je izvedel z namenom ugotavljanja izgorelosti 

podjetnikov v Sloveniji in vpliva življenjskega sloga nanjo, med drugim ugotovil, da ima na 

izgorelost podjetnikov v Sloveniji signifikanten vpliv njihova prehrana (podjetniki, ki kažejo 
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znake izgorelosti, v povprečju redkeje uživajo glavne obroke), telesna dejavnost (podjetniki, 

ki kažejo znake izgorelosti, so v povprečju manj telesno dejavni – tek, hitra hoja, tenis, golf 

ipd.) in stres (podjetniki, ki kažejo znake izgorelosti, v povprečju uporabljajo manj metod za 

obvladovanje stresa). 

Raziskava Golmajer Rajković (2013) o prevladujočih dejavnikih, ki vplivajo na izgorelost 

zaposlenih ob delu in njihovih sodelavcev, ki ne študirajo, je med drugim pokazala, da je v 

celotni populaciji 32 % zaposlenih nadpovprečno izgorelih, delovna obremenitev 

nadpovprečno izgorelih pa je statistično značilno večja. Raziskava je prav tako pokazala, da v 

proučevani populaciji ni razlik v izgorelosti med zaposlenimi, ki študirajo ob delu, in 

njihovimi sodelavci, ki ne študirajo.  

Mušinović (2013) je v svoji raziskavi, ki jo je izvedel z namenom raziskati okoliščine in 

dejavnike izgorelosti lokalnih policijskih managerjev (komandirjev policijskih postaj in 

pomočnikov komandirjev) v slovenski policiji, med drugim ugotovil, da velikost policijske 

postaje (število zaposlenih) vpliva na čustveno izčrpanost lokalnih policijskih managerjev, 

čustvena izčrpanost managerjev pa se razlikuje med splošno bolj izkušenimi in manj 

izkušenimi managerji.  

2.8 Sklepi iz teoretične raziskave 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej opredelili pojem uspešnost organizacije. 

Pojem uspešnost obravnava poslovanje organizacije z vidika primerjave zastavljenih in 

doseženih smotrov in ciljev organizacije ter se ugotavlja s finančnimi (npr. dobiček, 

donosnost, obseg prodaje, tržni delež, donosnost kapitala, obračanje kapitala, dodana vrednost 

na zaposlenega ipd.) in nefinančnimi kazalniki (npr. kakovost proizvoda in procesa, 

zadovoljstvo kupcev in zaposlenih, znanje/intelektualni kapital, ugled organizacije, lojalnost 

odjemalcev/kupcev ipd.). Kaplan in Norton (1992, 76) prav tako predlagata širšo presojo 

uspešnosti organizacije, in sicer model BSC, s pomočjo katerega naj bi se obravnavalo 

naslednje štiri vidike: 1) finančni vidik (denarni tok, obseg prometa, dobiček, tržni delež, 

donos vloženega kapitala); 2) vidik odjemalcev/kupcev (kakovost, stroški, čas izvedbe, 

izvedba storitve); 3) vidik notranjih procesov (roki za izvedbo storitve, procesi kakovosti, 

veščine zaposlenih, produktivnost) in 4) vidik inoviranja in učenja (vpeljava novih izdelkov 

ali storitev, ustvarjanje vrednosti za odjemalce, izboljšanje izvedbene učinkovitosti). V vsaki 

organizaciji naj si zase izberejo primerne kazalnike, da bodo kar najbolje ugotovili, katera 

dejavnost in z njo povezani odjemalci/kupci prinašajo uspeh v njenem poslovanju. 

Sledi opredelitev poklicne izgorelosti in opis stopenj izgorevanja. Izgorelost je emocionalna 

in psihofizična izčrpanost, ki je pogosto prisotna pri učinkovitih ljudeh, katerih značilnost je, 

da imajo sposobnost izpolniti pričakovanja ljudi v svoji okolici, manj uspešni pa so pri 

upoštevanju svojih lastnih potreb. Izgorelost pripelje do hudih okvar zdravja, kot so npr. 
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infarkt, možganska kap, rak, sistemske bolezni, ali do samomora. Delovno mesto in z njim 

povezane zahteve so pogosto dejavniki razvoja izgorevanja. Avtorji različno razdelijo 

posamezne faze izgorevanja. Opisali smo posamezne faze izgorevanja, kot jih opredeljujejo 

Fengler 2007; Burisch 2010; Bilban in Pšeničny 2007; Schmiedel 2011).  

Sledi opis vzrokov, simptomov in posledic izgorelosti. Med vzroke izgorelosti štejemo stanje 

družbe (npr. nove vrednote, zahteve globalnega gospodarstva po večjem znanju in veščinah 

ter konkurenčnosti delovne sile, negotovost zaposlitve ipd.), psihološke okoliščine (npr. 

plačilo za opravljeno delo, izmensko delo, zahtevnost dela, pogoji dela, vrsta zaposlitve ipd.), 

osebnost posameznika in telesne vzroke (npr. bolezen, uživanje enolične prehrane, uživanje 

premastne, presladke in preslane hrane, uživanje poživil, kajenje, jemanje drog ipd.). 

Simptomi izgorelosti se pri posamezniku pojavijo kot posledica stresa. Opozorilni kazalniki 

izgorevanja so: znižana učinkovitost, odtujenost od delovnih opravil in emocionalna 

iztrošenost. Med simptome stresa štejemo: telesne simptome (npr. glavobol, nespečnost, 

kronična utrujenost ipd.), čustvene simptome (npr. občutek tesnobe, depresivnost, otopelost 

ipd.), vedenjske simptome (npr. izogibanje delovnim obveznostim, površnost, prepiri med 

sodelavci ipd.) in spoznavne simptome (npr. slabša koncentracija, izguba motivacije, iskanje 

krivcev ipd.). Posledice izgorelosti čutijo posamezniki (npr. kot slabše zdravje, bolečine v 

telesu, problemi s krvnim tlakom, slabši spomin, izguba energije in interesa, družbena 

izoliranost, finančne težave ipd.), organizacije (npr. kot odsotnosti z dela, povečanje nezgod 

pri delu, večja fluktuacija ipd.) in celotna družba (npr. stroški, povezani z dolgotrajnimi 

bolniškimi odsotnostmi, zdravljenji, invalidskimi upokojitvami ipd.).  

V nadaljevanju smo opredelili absentizem, ki ga je Briner (1996, 874) opredelil kot 

»odsotnost z dela zaposlenega, ko je s strani delodajalca prisotnost pričakovana«. Med vzroke 

absentizma štejemo npr. odsotnost z dela zaradi poškodbe ali bolezni, lenobo, pomanjkanje 

zavezanosti podjetju, protest proti »sovražnemu« delovnemu okolju, razmere na trgu dela ipd. 

Posledice absentizma čutijo v organizaciji (npr. odsotnega je treba nadomestiti z novim 

delavcem, kar za organizacijo pomeni dodaten strošek), zaposleni v organizaciji 

(prerazporeditev ali dodatna obremenitev prisotnih delavcev lahko pripelje do njihove 

preobremenitve) in v celotni družbi (stroški, povezani z dolgotrajnimi bolniškimi 

odsotnostmi, manjši je BDP in s tem je tudi manj prilivov v državni proračun).  

Na koncu teoretičnega dela magistrske naloge smo opravili pregled dosedanjih raziskav o 

vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem v Sloveniji. Ugotovili smo, da so 

nekatere raziskave z obravnavanega področja v Sloveniji že bile opravljene, vendar je bil v 

raziskavo vključen drugačen vzorec – med vršnimi managerji v srednjih in velikih 

organizacijah v Sloveniji pa takšne raziskave nismo zasledili. Tu smo zaznali raziskovalno 

vrzel, ki smo jo z raziskavo v empiričnem delu odpravili – izvedli smo raziskavo o vplivu 

dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem vršnih managerjev v velikih in srednjih 

organizacijah, ki jo podrobneje opisujemo v naslednjem poglavju. 
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3 RAZISKAVA O VPLIVU DEJAVNIKOV IZGORELOSTI NA ZDRAVSTVENI 

ABSENTIZEM VRŠNIH MANAGERJEV 

V poglavju predstavimo namen empirične raziskave, populacijo in vzorec, metodologijo, 

osnovne statistične analize ter faktorski analizi izgorelosti in zdravstvenega absentizma vršnih 

managerjev. Na koncu poglavja smo preverili formirane hipoteze in podali sklep celotnega 

poglavja. 

3.1 Namen raziskave 

Namen empirične raziskave je bil analizirati vpliv dejavnikov izgorelosti na zdravstveni 

absentizem vršnih managerjev v srednjih in velikih organizacijah v R Sloveniji. 

3.2 Opis populacije in vzorca 

V raziskavo smo vključili vse vršne managerje v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 7. 1. 2015 v Sloveniji 

registriranih 2.318 srednjih in velikih organizacij. Vršni manager poslovodi organizacijo in je 

zanjo odgovoren – predvidevali smo, da v vsaki organizaciji najmanj eden opravlja te naloge.  

Prejeli smo 296 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov (12,77 % odzivnost). Največ izpolnjenih 

vprašalnikov smo prejeli od vršnih managerjev v organizacijah s področja drugih dejavnosti 

(17,6 %), najmanj od vršnih managerjev v organizacijah s področja izobraževanja (6,1 %). 

Največ izpolnjenih vprašalnikov smo prejeli iz srednje velikih organizacij (94,9 %), najmanj 

iz velikih organizacij (5,1 %). Največ organizacij ima sedež v Osrednjeslovenski regiji 

(51,7 %), najmanj v Zasavski regiji (0,7 %). Ostali podatki so razvidni v preglednici 4. 

Preglednica 4: Podatki sodelujočih organizacij 

Karakteristike Deskriptor  f % 

Dejavnost organizacije Gradbeništvo 29 9,8 

 Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 41 13,9 

 Informacijske in komunikacijske dejavnosti 43 14,5 

 Finančne in zavarovalniške dejavnosti 22 7,4 

 Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 49 16,6 

 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 42 14,2 

 Izobraževanje 18 6,1 

 Druge dejavnosti 52 17,6 

Velikost organizacije Srednje velika 281 94,9 

 Velika 15 5,1 

Statistična regija Gorenjska 23 7,8 

 Goriška 8 2,7 

 Jugovzhodna Slovenija 8 2,7 
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Karakteristike Deskriptor  f % 

 Koroška 3 1,0 

 Notranjsko-kraška 7 2,4 

 Obalno-kraška 14 4,7 

 Osrednjeslovenska 153 51,7 

 Podravska 36 12,2 

 Pomurska 10 3,4 

 Savinjska 28 9,5 

 Spodnjeposavska 4 1,4 

 Zasavska 2 0,7 

Skupaj  70 100,0 

Največ vršnih managerjev v teh organizacijah je moškega spola (53,4 %), v starosti 40–49 let 

(41,2 %) in s končano visokošolsko / univerzitetno izobrazbo (73,0 %) – preglednica 5. 

Preglednica 5: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor  f % 

Spol Moški 158 53,4 

 Ženski 138 46,6 

Starost Do 29 let 2 0,7 

 30–39 let 80 27,0 

 40–49 let 122 41,2 

 50–59 let 76 25,7 

 Nad 60 let 16 5,4 

Izobrazba Srednješolska izobrazba 0 0,0 

 Visokošolska / univerzitetna izobrazba 216 73,0 

 Magisterij 65 22,0 

 Doktorat znanosti 15 5,1 

Skupaj  70 100,0 

3.3 Metodologija ter vprašalnik 

V empiričnem delu raziskave smo opravili kvantitativno raziskavo (Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe 2007) o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem vršnih managerjev 

v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji.  

Podatke in informacije smo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki je bil sestavljen iz treh 

sklopov: 

 Prvi sklop: splošni demografski podatki o organizaciji (glavna dejavnost, velikost 

organizacije, statistična regija) in anketiranih osebah (spol, starost, stopnja pridobljene 

izobrazbe). 

 Drugi sklop: trditve s področja izgorelosti na delovnem mestu – trditve, povzete iz 
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vprašalnika o izgorelosti MBI-ES (Maslach in Jackson 1986). 

 Tretji sklop: podatki o zdravstvenem absentizmu – vprašanja s področja zdravstvenega 

stanja anketirane osebe (lastna ocena zdravstvenega stanja, lastno mnenje o skrbi za 

zdravje, prisotnost nezaželenih vedenj). 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem in tretjem sklopu vprašalnika so anketirani 

označili na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici. Zanesljivost merjenja v tem delu smo 

preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je znašal 0,876. Po mnenju Field (2013) so 

izidi raziskave zanesljivi – vrednost nad 0,800 pomeni, da je zanesljivost vprašalnika zelo 

dobra. Vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo sedmih naključno izbranih in v vzorec 

vključenih oseb. Ker težav z razumevanjem vprašanj in trditev v vprašalniku ni bilo, smo ga 

pustili nespremenjenega. 

Anketiranje je bilo izvedeno v aprilu in maju 2015. Kot tehniko anketiranja smo uporabili 

anketiranje po e-pošti, dostop do ankete pa smo posredovali vršnim managerjem v srednjih in 

velikih organizacijah v Sloveniji. 

Podatke smo analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22.0. Izvedli bomo opisno 

statistiko, faktorsko analizo, regresijsko analizo, t-test za neodvisne vzorce in analizo variance 

– ANOVA. Sledilo je testiranje formiranih hipotez in oblikovanje ustreznih zaključkov.  

3.4 Izgorelost na delovnem mestu 

V nadaljevanju bomo prikazali osnovne statistične analize in faktorsko analizo izgorelosti 

vršnih managerjev na delovnem mestu v srednje velikih in velikih organizacijah. Podatke smo 

razvrstili padajoče, glede na aritmetično sredino posamezne trditve tega sklopa. 

3.4.1 Osnovna statistična analiza izgorelosti vršnih managerjev 

Trditve s področja izgorelosti so anketirani ocenjevali z izbiro ene izmed petih ponujenih 

možnosti, in sicer: 

 1 nikakor se ne strinjam; 

 2 se ne strinjam; 

 3 niti niti; 

 4 strinjam se; 

 5 popolnoma se strinjam. 

Anketirani se najbolj strinjajo s trditvijo, da jim je mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim 

(M = 4,56). Anketirani se ne strinjajo s trditvijo (M < 3,00), da pretrdo delajo (M = 2,60). 

Standardni odkloni se gibljejo med 0,77 in 1,12. Ostali podatki so razvidni iz preglednice 6. 
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Preglednica 6: Izgorelost vršnih managerjev 

Trditve M SD 

Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim.* 4,56 0,88 

Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, kot z objekti.* 4,40 0,89 

Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno. 4,21 0,92 

Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega. 4,20 0,77 

Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od svojih problemov.* 4,20 0,94 

Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje. 4,11 1,09 

Neposredno delo z ljudmi je zame preveč obremenjujoče.* 4,09 0,93 

Moja služba me spravlja v duševno stisko.* 4,06 0,99 

Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem vodja.* 4,03 1,12 

Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih. 4,03 1,12 

Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam.* 3,99 1,12 

Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje drugih ljudi. 3,89 1,00 

Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči.* 3,89 1,10 

Delo me poživlja. 3,85 1,03 

Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno.* 3,78 1,02 

Počutim se poln/-a energije. 3,58 1,02 

Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme. 3,56 1,11 

Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela.* 3,52 1,10 

Počutim se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim 

delovnim dnevom.* 
3,49 1,10 

Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela.* 3,42 0,98 

Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne.* 3,05 1,03 

Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 2,60 1,15 

* odgovore pri negativnih trditvah smo prekodirali v pozitivne vrednosti 

3.4.2 Faktorska analiza izgorelosti vršnih managerjev 

Prvi poizkus faktorske analize (uporaba metode glavnih komponent – PCA) je pokazal, da so 

podatki primerni za analizo – KMO = 0,903; Bartlett test (sig = 0,000 < 0,05) = 0,000. Dve 

spremenljivki, in sicer spremenljivka »Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od svojih 

problemov«* (komunaliteta 0,253) in spremenljivka »Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim 

sproščeno vzdušje« (komunaliteta 0,320) sta imeli komunaliteto manjšo od 0,4, zato smo jo iz 

nabora izločili. V nadaljevanju smo ponovno izvedli faktorsko analizo (uporaba metode 

glavnih komponent – PCA). Drugi poizkus je prav tako pokazal, da so podatki primerni za 

analizo – KMO = 0,906; Bartlett test (sig = 0,000 < 0,05) = 0,000. Pri izboru števila 

komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), delež pojasnjene variance (več kot 55 %) in 

grafični prikaz. V preglednici 7 so prikazane štiri glavne komponente, skupaj pa pojasnijo 

59,35 % celotne variance.  
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Preglednica 7: Celotna pojasnjena varianca izgorelosti vršnih managerjev 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v  %  

Kumulativa 

v  % 

1 6,920 34,600 34,600 5,495 27,475 27,475 

2 2,144 10,722 45,322 2,724 13,619 41,093 

3 1,650 8,252 53,574 1,972 9,859 50,952 

4 1,155 5,777 59,351 1,680 8,399 59,351 

5 0,887 4,434 63,785    

6 0,817 4,085 67,870    

7 0,708 3,541 71,411    

8 0,674 3,371 74,782    

9 0,640 3,201 77,983    

10 0,594 2,971 80,954    

11 0,548 2,738 83,692    

12 0,514 2,570 86,262    

13 0,445 2,227 88,489    

14 0,420 2,100 90,589    

15 0,413 2,065 92,654    

16 0,371 1,857 94,510    

17 0,336 1,682 96,192    

18 0,287 1,437 97,629    

19 0,261 1,306 98,935    

20 0,213 1,065 100,000    

Število komponent je razvidno tudi iz grafičnega prikaza – slika 7. 

 

Slika 7: Grafični prikaz 1 
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Sprejete štiri dejavnike izgorelosti vršnih managerjev prikazuje preglednica 8. Glede na 

vsebino smo prvi dejavnik izgorelosti vršnih managerjev D1 poimenovali »Čustvena 

izgorelost«, ki obsega devet spremenljivk in pojasni 27,48 % celotne variance. Drugi dejavnik 

izgorelosti vršnih managerjev D2 obsega pet spremenljivk in smo ga glede na vsebino 

poimenovali »Osebna izpolnitev« – dejavnik pojasni 13,62 % celotne variance. Tretji 

dejavnik izgorelosti vršnih managerjev D3 smo poimenovali »Odtujenost« in vsebuje tri 

spremenljivke – dejavnik pojasni 9,86 % celotne variance, četrti dejavnik izgorelosti vršnih 

managerjev D4 pa smo poimenovali »Občutljivost« – dejavnik pojasni 8,39 % celotne 

variance in vsebuje tri spremenljivke. 

Preglednica 8: Izgorelost vršnih managerjev (Rotirana vrednost) 

Spremenljivke 

Dejavnik izgorelosti* 

1 2 3 4 

Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela.* 0,868    

Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela.* 0,845    

Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči.* 0,809    

Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne.* 0,794    

Počutim se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram 

soočiti z novim delovnim dnevom.* 
0,747    

Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 0,675    

Moja služba me spravlja v duševno stisko.* 0,658    

Počutim se poln/-a energije. 0,597    

Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam.* 0,574    

Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega.  0,748   

Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje 

drugih ljudi. 
 0,732   

Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se 

soočam dnevno. 
 0,648   

Delo me poživlja.  0,601   

Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene 

probleme. 
 0,543   

Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, 

kot z objekti.* 
  0,754  

Neposredno delo z ljudmi je zame preveč 

obremenjujoče.* 
  0,695  

Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno.*   0,677  

Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem 

vodja.* 
   0,727 

Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih.    0,604 

Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim.*    0,561 

% pojasnjene celotne variance 27,48 13,62 9,86 8,39 

D1: Čustvena izgorelost; D2: Osebna izpolnitev; D3: Odtujenost; D4: Občutljivost 
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3.5 Zdravstveni absentizem 

V nadaljevanju bomo prikazali osnovne statistične analize in faktorsko analizo s področja 

zdravstvenega absentizma vršnih managerjev.  

3.5.1 Osnovna statistična analiza zdravstvenega absentizma 

Anketiranim smo najprej zastavili vprašanje: »Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno 

stanje?« 44,3 % anketiranih meni, da je njihovo zdravstveno stanje dobro, 27,4 % anketiranih 

pa meni, da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro – slika 8. 

 

Slika 8: Samoocena zdravstvenega stanja 

Sledilo je vprašanje: »Kako po vašem mnenju skrbite za svoje zdravje?« Več kot polovica 

anketiranih (59,1 %) meni, da za svoje zdravje skrbijo dobro (dobro 44,6 %) in zelo dobro 

(14,5 % anketiranih) – slika 9. 

 

Slika 9: Samoocena skrbi za zdravje 
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Na vprašanje »Kako pogosto se počutite napete, pod stresom in velikim pritiskom?« je 45,9 % 

anketiranih odgovorilo, da se počutijo napete, pod stresom in velikim pritiskom vsake toliko 

časa, 28,4 % anketiranih se tako počuti včasih, skoraj vedno pa 5,7 % anketiranih – slika 10. 

 

Slika 10: Samoocena napetosti, stresa in velikega pritiska 

Trditve s področja zdravstvenega absentizma (prisotnosti posameznih nezaželenih vedenj) so 

anketirani ocenjevali z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

 1 skoraj vedno; 

 2 včasih; 

 3 vsake toliko časa; 

 4 zelo redko; 

 5 nikoli. 

Iz preglednice 9 je razvidno, da anketirani vsake toliko časa odidejo domov pred zaključkom 

delovnega dne, zato si za ta čas vzamejo bolniški dopust (M = 2,82). Iz preglednice 9 je prav 

tako razvidno, da anketirani zelo redko zamujajo v službo in si zato za ta čas vzamejo bolniški 

dopust (M = 3,96) in si neupravičeno vzamejo bolniški dopust (M = 3,69).  

Preglednica 9: Zdravstveni absentizem 

Trditve M SD 

Zamujam v službo, zato si za ta čas vzamem bolniški dopust. 3,96 0,80 

Neupravičeno si vzamem bolniški dopust. 3,69 0,77 

Odidem domov pred zaključkom delovnega dne, zato si za ta čas 

vzamem bolniški dopust. 
2,82 0,86 

Sledilo je vprašanje o številu dni odsotnosti z dela (v zadnjih 12 mesecih) zaradi bolezni ali 

poškodbe. Anketirani so v povprečju bili odsotni z dela zaradi bolniškega dopusta 3,14 dneva.  
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3.5.2 Faktorska analiza zdravstvenega absentizma 

Pred izvedbo analize smo preverili primernost podatkov. Na osnovi Bartlettovega testa 

(sig = 0,000 < 0,05) in na osnovi KMO mere (KMO = 0,855) smo ugotovili, da so podatki 

primerni za analizo. Pri izboru števila komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), delež 

pojasnjene variance (več kot 55 %) in grafični prikaz. V preglednici 10 je prikazana ena 

glavna komponenta, katere lastna vrednost je večja kot 1, skupaj pa pojasni 66,08 % celotne 

variance.  

Preglednica 10: Celotna pojasnjena varianca zdravstvenega absentizma 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v  %  

Kumulativa 

v  % 

1 1,982 66,079 66,079 1,982 66,079 66,079 

2 0,636 21,207 87,285       

3 0,381 12,715 100,000       

Število komponent je razvidno tudi iz grafičnega prikaza – slika 11. 

 

Slika 11: Grafični prikaz 2 

Glede na vsebino smo komponento poimenovali »Zdravstveni absentizem vršnih 

managerjev«, ki obsega tri spremenljivke – preglednica 11.  
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Preglednica 11: Zdravstveni absentizem vršnih managerjev 

Spremenljivke 

Komponenta zdravstveni 

absentizem vršnih managerjev 

Neupravičeno si vzamem bolniški dopust. 0,851 

Zamujam v službo, zato si za ta čas vzamem bolniški dopust. 0,850 

Odidem domov pred zaključkom delovnega dne, zato si za ta 

čas vzamem bolniški dopust. 
0,732 

3.6 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali hipoteze. 

3.6.1 Hipoteza H1 

Hipoteza H1: Dejavniki izgorelosti statistično značilno vplivajo na zdravstveni absentizem 

vršnih managerjev. 

Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo – uporaba metode Stepwise. Kot neodvisne 

spremenljivke smo določili dejavnike izgorelosti (»Čustvena izgorelost«, »Osebna 

izpolnitev«, »Odtujenost«, »Občutljivost«), kot odvisno spremenljivko pa »Zdravstveni 

absentizem«.  

Regresijska analiza je pokazala, da na zdravstveni absentizem vršnih managerjev pozitivno 

vplivata čustvena izgorelost vršnega managerja (ß = 0,577; p = 0,000) in osebna izpolnitev 

vršnega managerja (ß = 0,175; p = 0,000). Na zdravstveni absentizem vršnih managerjev ne 

vplivata odtujenost in občutljivost vršnega managerja (ß = 0,000). Regresijski model pojasni 

44,7 % variabilnosti odvisne spremenljivke, v našem primeru zdravstvenega absentizma 

vršnih managerjev – preglednica 12.  

Preglednica 12: Ocene regresijskih koeficientov 

Model  

Nestandardni koeficienti 
Standardni 

koeficient Beta 
R2 t sig 

Beta 
Standardna 

napaka 

*Konstanta 0,777 0,192   0,447 4,038 0,000 

Čustvena izgorelost 0,577 0,048 0,576  12,037 0,000 

Osebna izpolnitev 0,175 0,047 0,178  3,718 0,000 

*Konstanta: Zdravstveni absentizem; R = 0,672; F = 120,358. 

Regresijska funkcija se glasi:  

Zdravstveni absentizem vršnih managerjev = 0,777 + 0,577* Čustvena izgorelost + 0,175* 

Osebna izpolnitev. 
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Koeficient regresijske enačbe pri »Čustvena izgorelost« pove, za koliko se v povprečju 

spremeni »Zdravstveni absentizem vršnih managerjev« (odvisna spremenljivka), če se 

neodvisna spremenljivka »Čustvena izgorelost« poveča za enoto pri nespremenjeni vrednosti 

spremenljivke »Osebna izpolnitev«.  

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da dejavniki izgorelosti statistično značilno vplivajo na 

zdravstveni absentizem vršnih managerjev. Analiza je pokazala, da imata na zdravstveni 

absentizem vršnih managerjev v anketiranih organizacijah statistično značilen vpliv čustvena 

izgorelost in osebna izpolnitev vršnega managerja, odtujenost in občutljivost vršnega 

managerja pa ne. Hipotezo delno sprejmemo. 

3.6.2 Hipoteza H2 

Hipoteza H2: Doživljanje izgorelosti se statistično razlikuje glede na dejavnost organizacije. 

Hipotezo smo preverili z analizo variance – ANOVA. Z analizo smo ugotavljali, ali obstajajo 

med vršnimi managerji, ki vodijo glede na dejavnost različne organizacije, statistično značilne 

razlike pri doživljanju izgorelosti. Analiza je pokazala (preglednica 13), da samo pri 

dejavniku izgorelosti vršnih managerjev »Osebna izpolnitev« obstajajo statistično značilne 

razlike glede na dejavnost organizacije, ki jo vodijo (sig < 0,05 = 0,002). Slika 12 prikazuje te 

statistično značilne razlike. Razvidno je, da se vršni managerji na področju izobraževanja 

veliko bolj zavedajo, da je njihovo delo koristno, vse bolj se zavedajo svojega pozitivnega 

vpliva na življenje drugih ljudi, učinkovito se ukvarjajo s problemi, s katerimi se dnevno 

soočajo, delo jih poživlja, svoje čustvene probleme pa rešujejo umirjeno (M = 4,39) v 

primerjavi z vršnimi managerji npr. s področja gradbeništva (M = 3,71) in drugih dejavnosti 

(M = 3,85). 
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Slika 12: Statistično značilne razlike glede na dejavnost organizacije 

Pri ostalih dejavnikih izgorelosti vršnih managerjev (»Čustvena izgorelost«, »Odtujenost«, 

»Občutljivost«), glede na dejavnost organizacije, ki jo vodijo, statistično značilnih razlik ni 

(sig > 0,05). 

Preglednica 13: Analiza variance – ANOVA 

  N M SD Sig. 

Čustvena 

izgorelost 

Gradbeništvo 29 3,15 0,71 0,105 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozil 
41 3,61 0,61  

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 43 3,53 0,61  

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 22 3,63 0,55  

Strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti 
49 3,55 0,67  

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 42 3,45 0,63  

Izobraževanje 18 3,74 0,63  

Druge dejavnosti 52 3,50 0,72  

Skupaj 296 3,51 0,66  

Osebna 

izpolnitev 

Gradbeništvo 29 3,71 0,61 0,002 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozil 
41 4,02 0,64  

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 43 4,03 0,65  

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 22 3,84 0,71  

Strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti 
49 3,88 0,67  

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 42 4,00 0,68  

Izobraževanje 18 4,39 0,44  
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  N M SD Sig. 

Druge dejavnosti 52 3,85 0,71  

Skupaj 296 3,94 0,67  

Odtujenost Gradbeništvo 29 3,84 0,91 0,253 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozil 
41 4,02 0,64  

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 43 3,99 0,78  

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 22 4,12 0,57  

Strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti 
49 4,12 0,60  

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 42 4,22 0,83  

Izobraževanje 18 4,44 0,66  

Druge dejavnosti 52 4,10 0,85  

Skupaj 296 4,09 0,75  

Občutljivost Gradbeništvo 29 4,10 0,64 0,631 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozil 
41 4,22 0,70  

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 43 4,21 0,68  

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 22 4,14 1,00  

Strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti 
49 4,16 0,71  

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 42 4,10 0,80  

Izobraževanje 18 4,43 0,58  

Druge dejavnosti 52 4,32 0,75  

Skupaj 296 4,20 0,73  

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da se doživljanje izgorelosti vršnih managerjev statistično 

razlikuje glede na dejavnost organizacije. Analiza je pokazala, da samo pri dejavniku 

izgorelosti vršnih managerjev »Osebna izpolnitev« obstajajo statistično značilne razlike glede 

na dejavnost organizacije, ki jo vodijo, pri ostalih dejavnikih izgorelosti vršnih managerjev 

(»Čustvena izgorelost«, »Odtujenost«, »Občutljivost«), glede na dejavnost organizacije, ki jo 

vodijo, statistično značilnih razlik ni. Hipotezo zavrnemo. 

3.6.3 Hipoteza H3 

Hipoteza H3: Doživljanje izgorelosti se statistično razlikuje glede na spol vršnega managerja. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce. Iz preglednice 14 je razvidno, da ne 

glede na spol vršnega managerja vsi enako ocenjujejo posamezne dejavnike izgorelosti (sig > 

0,05). 
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Preglednica 14: T-test 

  N M SD Sig. 

Čustvena izgorelost Moški 158 3,51 0,68 1,000 

Ženski 138 3,51 0,63  

Osebna izpolnitev Moški 158 3,92 0,66 0,474 

Ženski 138 3,97 0,68  

Odtujenost Moški 158 4,05 0,77 0,312 

Ženski 138 4,14 0,73  

Občutljivost Moški 158 4,15 0,75 0,204 

Ženski 138 4,26 0,71  

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da se doživljanje izgorelosti statistično razlikuje glede na spol 

vršnega managerja. Analiza je pokazala, da ženske in moški (vršni managerji) statistično 

značilno enako ocenjujejo posamezne dejavnike izgorelosti. Hipotezo zavrnemo. 

3.7 Sklepi iz empirične raziskave 

V raziskavo smo vključili 2.318 vršnih managerjev v srednjih in velikih organizacijah v 

Sloveniji, kar predstavlja tudi vzorec anketiranih. Prejeli smo 296 popolnoma izpolnjenih 

vprašalnikov (12,77 % odzivnost).  

Demografski podatki organizacij: 

 Največ organizacij je s področja drugih dejavnosti in strokovnih, znanstvenih in tehničnih 

dejavnosti; 

 Večina organizacij je srednje velikih; 

 Večina organizacij ima sedež podjetja registriran v Osrednjeslovenski regiji. 

Demografski podatki anketiranih oseb (vršnih managerjev) v teh organizacijah: 

 Največ sodelujočih je moškega spola; 

 Največ sodelujočih je starih 40–49 let; 

 Večina sodelujočih ima končano visokošolsko / univerzitetno izobrazbo. 

Izgorelost vršnih managerjev 

Večini anketiranih vršnih managerjem ni vseeno, kaj se dogaja nekaterim njihovim 

zaposlenim, s svojimi zaposlenimi ravnajo osebno ter se učinkovito ukvarjajo s problemi, s 

katerimi se dnevno soočajo. Vršni managerji se strinjajo, da z lahkoto vzpostavijo sproščeno 

vzdušje, saj jim delo z zaposlenimi ni obremenjujoče. Vršni managerji pa se ne strinjajo s 

trditvijo, da v službi pretrdo delajo. 
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V nadaljevanju smo s faktorsko analizo (uporabili smo metodo glavnih komponent PCA) 

ustvarili štiri nove spremenljivke – dejavnike izgorelosti vršnih managerjev, in sicer 

dejavnike: čustvena izgorelost, osebna izpolnitev, odtujenost in občutljivost. 

Zdravstveni absentizem vršnih managerjev 

Večina anketiranih (71,7 %) vršnih managerjev svoje trenutno zdravstveno stanje ocenjuje kot 

dobro, za svoje zdravje dobro skrbi 59,1 % anketiranih vršnih managerjev, skoraj vedno pa za 

svoje zdravje skrbi 5,7 % anketiranih vršnih managerjev. 

Na vprašanje s področja njihovih posameznih nezaželenih vedenj se je večina anketiranih 

vršnih managerjev strinjala, da vsake toliko časa odidejo domov pred zaključkom delovnega 

dne in si za ta čas vzamejo bolniški dopust. Večina anketiranih vršnih managerjev se je prav 

tako strinjala, da zelo redko zamujajo v službo in si neupravičeno vzamejo bolniški dopust. V 

zadnjih 12 mesecih so ti anketirani bili odsotni z dela zaradi zdravstvenega absentizma 3,14 

dneva.  

V nadaljevanju smo s faktorsko analizo (uporabili smo metodo glavnih komponent PCA) 

ustvarili nove spremenljivko »Zdravstveni absentizem vršnih managerjev«. 

Hipoteze raziskave 

Na osnovi teoretičnih ugotovitev smo testirali tri hipoteze. Hipoteza H1 se glasi: Dejavniki 

izgorelosti statistično značilno vplivajo na zdravstveni absentizem vršnih managerjev. 

Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. S hipotezo smo predvidevali, da dejavniki 

izgorelosti statistično značilno vplivajo na zdravstveni absentizem vršnih managerjev. Analiza 

je pokazala, da imata na zdravstveni absentizem vršnih managerjev v anketiranih 

organizacijah statistično značilen vpliv dejavnika izgorelosti: čustvena izgorelost in osebna 

izpolnitev vršnega managerja, dejavnika izgorelosti: odtujenost in občutljivost vršnega 

managerja pa ne. Zato smo hipotezo delno sprejeli. Na osnovi regresijske analize smo zapisali 

regresijsko funkcijo zdravstvenega absentizma vršnih managerjev v srednjih in velikih 

organizacijah v Sloveniji, in sicer: 

Zdravstveni absentizem vršnih managerjev = 0,777 + 0,577* Čustvena izgorelost + 0,175* 

Osebna izpolnitev. 

Kot drugo (H2) smo si zastavili naslednjo hipotezo: Doživljanje izgorelosti se statistično 

razlikuje glede na dejavnost organizacije. 

Hipotezo smo preverili z analizo variance – ANOVA. S hipotezo smo predvidevali, da se 

doživljanje izgorelosti vršnih managerjev statistično razlikuje glede na dejavnost organizacije. 
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Analiza je pokazala, da samo pri dejavniku izgorelosti vršnih managerjev »Osebna 

izpolnitev« obstajajo statistično značilne razlike glede na dejavnost organizacije, ki jo vodijo, 

pri ostalih dejavnikih izgorelosti vršnih managerjev (»Čustvena izgorelost«, »Odtujenost«, 

»Občutljivost«), glede na dejavnost organizacije, ki jo vodijo, statistično značilnih razlik ni. 

Hipotezo smo zavrnili. 

Kot zadnjo smo zastavili naslednjo hipotezo H3: Doživljanje izgorelosti se statistično 

razlikuje glede na spol vršnega managerja. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce. S hipotezo smo predvidevali, da se 

doživljanje izgorelosti statistično razlikuje glede na spol vršnega managerja. Analiza je 

pokazala, da ženske in moški (vršni managerji) statistično značilno enako ocenjujejo 

posamezne dejavnike izgorelosti. Hipotezo smo zavrnili. 

3.8 Predlogi za izboljšanje stanja 

Opredeljena raziskava nam je omogočila vpogled v stanje nekaterih srednje velikih in velikih 

organizacij ter nas pripeljala do ugotovitev, da dejavnika čustvena izgorelost in osebna 

izpolnitev vplivajo na zdravstveni absentizem vršnih managerjev in da posledice absentizma 

čutijo organizacije (odsotnega je treba nadomestiti z novim sodelavcem, kar za organizacijo 

pomeni dodaten strošek), zaposleni v organizaciji (prerazporeditev ali dodatna obremenitev 

sodelavcev lahko povzročita njihovo preobremenjenost) in celotna družba (stroški, povezani z 

dolgotrajnimi bolniškimi odsotnostmi, manjši je BDP in s tem je manj tudi prilivov v državni 

proračun). 

Najpogostejša vzroka za izgorelost vršnih managerjev, in s tem povezanega absentizma, sta 

čustvena izgorelost in osebna izpolnitev vršnega managerja. V ta namen organizacijam 

priporočamo, da vključijo v proces psihologa ali »coacha« – osebnega trenerja. Osebni trener 

naj bi prinesel pogled od zunaj ter dal spodbudo za začetek aktivnosti, prispeval k boljšemu 

počutju vršnih managerjev, posledično pa vplival na produktivnost le-teh in s tem tudi na 

poslovne izide organizacije. Psiholog pa naj sodeluje že pri samem iskanju in selekciji kadra, 

saj lahko že na uvodnih intervjujih, z različnimi psihološkimi testi, ugotovi odzivanje 

kandidata na stres in s tem povezano morebitno kasnejšo izgorelost.  

Organizacijam priporočamo tudi, naj delovne procese dobro razdelajo in vzpostavijo vzvode 

za nagrajevanje dosežkov managerjev (to niso vedno samo finančni vzvodi, velikokrat je 

lahko tudi pohvala) ter naj dajo vedeti kakovostnim zaposlenim, da jih potrebujejo. V praksi 

se v ta namen dobro obnesejo letni razgovori, kjer da organizacija zaposlenemu vedeti, da 

računa nanj. 

V nadaljevanju organizacijam priporočamo, naj vodstvene in vodilne delavce letno redno 

pošiljajo na managerske zdravstvene preglede in pravočasno delujejo, prav tako naj 
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vzpostavijo sistem nadomeščanja managerja, če bi to bilo potrebno. 

Organizacija naj ustvari delovno okolje, kjer se bodo vsi zaposleni dobro počutili. To lahko 

stori z dobro kadrovsko podporo, načrtovanimi srečanji izven delovnega časa (razna 

druženja), »coachingi« in podobnimi mehkimi veščinami. 

Med vzroke izgorelosti štejemo tudi stanje družbe (npr. nove vrednote, zahteve globalnega 

gospodarstva po večjem znanju in usposobljenosti ter konkurenčnosti delovne sile, negotovost 

zaposlitve ipd.). Tu vršnim managerjem priporočamo, da si vzamejo čas zase, počnejo izven 

delovnega časa stvari, ki jih veselijo.  

Managerji naj bodo ljudje, ki poleg strokovnosti izpolnjujejo tudi druge pogoje za zasedbo 

delovnega mesta; znati morajo jasno delegirati naloge in zaupati sodelavcem, da bodo dane 

naloge opravili dobro in v skladu s pričakovanji nadrejenih. Organizacije oziroma njihovi 

lastniki naj managerjem »dopustijo« (omogočijo naj jim sredstva in vire) izkoristiti njihove 

talente v svoje prednosti in v prednosti same organizacije. Ta pristop, po mnenju Gallup 

(2015, 25), pomaga, da bodo managerji notranje motivirani in zavzeti. 
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4 SKLEP 

V nadaljevanju podamo ugotovitve iz celotne raziskave, prispevek k stroki in predloge za 

nadaljnje raziskovanje. 

4.1 Ugotovitve iz celotne raziskave  

Namen magistrske naloge je bil na podlagi pregleda domače in tuje strokovne literature s 

področja managementa, izgorelosti in zdravstvenega absentizma opraviti empirično raziskavo 

o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem vršnih managerjev v srednjih in 

velikih organizacijah v Sloveniji. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo opredelili uspešnost organizacije, poklicno 

izgorelost (stanje fizične in duševne izčrpanosti kot posledica dolgo trajajočih negativnih 

občutkov) in posamezne stopnje izgorevanja (npr. delovno navdušenje, stagnacija, socialna 

izključenost, končna izgorelost ipd.). Sledil je opis vzrokov (npr. delovno okolje, stanje 

družbe, psihološke okoliščine, osebnost posameznika, telesni vzroki ipd.), simptomov (npr. 

telesni, vedenjski, spoznavni, čustveni ipd.) in posledic izgorelosti na delovnem mestu. V 

nadaljevanju smo opredelili absentizem, njegove vzroke in posledice absentizma v 

organizaciji ter njegove oblike. Teoretični del magistrske naloge smo zaključili s pregledom 

dosedanjih raziskav o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem. 

Z empirično raziskavo smo analizirati vpliv dejavnikov (čustvena izgorelost, osebna 

izpolnitev, odtujenost in občutljivost vršnega managerja) izgorelosti na zdravstveni 

absentizem vršnih managerjev v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji. Ugotovili smo, 

da na zdravstveni absentizem vršnih managerjev v srednjih in velikih organizacijah v 

Sloveniji vplivata čustvena izgorelost in osebna izpolnitev vršnega managerja, odtujenost in 

občutljivost vršnega managerja pa na zdravstveni absentizem vršnih managerjev v srednjih in 

velikih organizacijah v Sloveniji ne vplivata. Ugotovili smo tudi, da večina anketiranih vršnih 

managerjev svoje trenutno zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro, prav tako dobro skrbijo za 

svoje zdravje. Anketirani vršni managerji redko zamujajo v službo in si neupravičeno ne 

vzamejo bolniškega dopusta, vseeno pa vsake toliko časa odidejo domov pred zaključkom 

delovnega dne. 

4.2 Prispevek k stroki 

S sistematičnim pregledom 96 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature smo 

definirali konstrukt uspešnosti organizacije, opredelili pojem poklicne izgorelosti, opisali 

stopnje izgorevanja, vzroke, simptome in posledice izgorelosti na delovnem mestu, opredelili 

absentizem ter vzroke, posledice in oblike absentizma. Pri pregledu dosedanjih raziskav o 

vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem v RS je razvidno, da so dejavnikom 
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izgorelosti in zdravstvenemu absentizmu na delovnem mestu izpostavljeni vsi zaposleni, tudi 

vršni managerji, v vseh vrstah organizacija ne glede na dejavnost in velikost organizacije ter 

da vse to signifikantno pozitivno vpliva na način manageriranja – na planiranje, organiziranje, 

vodenje in nadziranje organizacije. 

Na osnovi teoretičnih ugotovitev in spoznanj, da med vršnimi managerji v srednjih in velikih 

organizacijah v Sloveniji na obravnavanem področju raziskave nismo zasledili, smo izvedli 

empirično raziskavo. Z analizo stanja smo identificirali dejavnike izgorelosti vršnih 

managerjev, ki vplivajo na njihov zdravstveni absentizem. Ugotovili smo, da na njihov 

zdravstveni absentizem vplivata njihova čustvena izgorelost (izgorelost, čustvena izčrpanost, 

utrujenost, trdo delo, energija za delo, otrdelost) in njihova osebna izpolnitev za delo 

(koristnost dela, pozitiven vpliv na zaposlene, učinkovito razreševanje problemov in delo, ki 

ga z zavzetostjo opravljajo). 

S pregledom domače in tuje strokovne literature s področja tematike ter izvedeno empirično 

raziskavo o vplivu dejavnikov izgorelosti na zdravstveni absentizem smo prišli do novih in 

izvirnih podatkov ter informacij in pridobili nova znanja, ki bodo koristna za managersko 

stroko, vršne managerje in druge udeležence v srednjih in velikih organizacijah v Sloveniji, ki 

si prizadevajo za družbeno odgovorno ravnanje in trajnostni razvoj v podjetjih in drugih 

organizacijah.  

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Na podlagi teoretičnih ugotovitev in ugotovitev iz empirične raziskave podajamo naslednje 

predloge za nadaljnje raziskovanje: 

 Podobna empirična raziskava naj se izvede še v mikro in majhnih podjetjih in drugih 

organizacijah. S tem bi dobili celovitejšo sliko stanja s področja izgorelosti vršnih 

managerjev ter njenega vpliva na zdravstveni absentizem na vsej populaciji organizacij v 

Sloveniji.  

 Empirično raziskavo bi bilo smiselno v določenem časovnem obdobju ponoviti in 

primerjati posamezne rezultate raziskave ter identificirati trende. 

 Za analiziranje dejavnikov izgorelosti vršnih managerjev in njihov vpliv na zdravstveni 

absentizem se lahko uporabi drugi vprašalnik.  

 Priporočamo tovrstno empirično raziskavo še pri drugih managerjih (nižjih in srednjih). 

 Priporočamo tovrstno empirično raziskavo v javnem sektorju.  

 Osebno mnenje anketiranih nadomestiti s konkretnimi dosegljivimi in formalno 

preverljivimi podatki in informacijami o zdravstvenem absentizmu. 

 Podobna empirična raziskava naj se izvede v drugih sosednjih državah ter primerja 

rezultate med seboj. 

 Ugotoviti vpliv izgorelosti in zdravstvenega absentizma na finančne ter nefinančne 
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kazalnike uspešnosti organizacije. 

 S simulacijo preveriti optimalen model vpliva dejavnikov izgorelosti na zdravstveni 

absentizem. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašalnik 
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VPRAŠALNIK 

PRVI SKLOP: Demografski podatki 

1. DEJAVNOST ORGANIZACIJE (USTREZNO OBKROŽITE):  

a) Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

b) Rudarstvo 

c) Predelovalne aktivnosti 

d) Oskrba z električno energijo, plinom in 

paro 

e) Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 

odpadki, saniranje okolja 

f) Gradbeništvo 

g) Trgovina, vzdrževanje in popravila 

motornih vozil 

h) Promet in skladiščenje 

i) Gostinstvo 

j) Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

k) Poslovanje z nepremičninami 

 

l) Strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti 

m) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

n) Dejavnosti uprave in obrambe, dejavnost 

obvezne socialne varnosti 

o) Izobraževanje 

p) Zdravstvo in socialno varstvo 

q) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti 

r) Druge dejavnosti 

s) Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim 

hišnim osebjem, proizvodnja za lastno 

rabo 

t) Dejavnost eksteritorialnih organizacij in 

teles 

2. VELIKOST ORGANIZACIJE (USTREZNO OBKROŽITE):  

a) Srednje veliko podjetje s 50 do 250 zaposlenimi  

b) Veliko podjetje z več kot 250 zaposlenimi 

3. STATISTIČNA REGIJA (USTREZNO OBKROŽITE):  

a) Gorenjska 

b) Goriška 

c) Jugovzhodna Slovenija 

d) Koroška 

e) Notranjsko-kraška  

f) Obalno-kraška 

g) Osrednjeslovenska  

h) Podravska 

i) Savinjska 

j) Spodnjeposavska  

k) Zasavska 
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4. SPOL ANKETIRANE OSEBE (USTREZNO OBKROŽITE): 

a) Moški 

b) Ženski 

5. STAROST ANKETIRANE OSEBE (USTREZNO OBKROŽITE): 

a) Do 29 let 

b) 30–39 let 

c) 40–49 let 

d) 50–59 let 

e) Od 40 do 50 let 

f) Nad 60 let 

6. STOPNJA DOSEŽENE IZOBRAZBE ANKETIRANE OSEBE (USTREZNO 

OBKROŽITE): 

a) Srednješolska izobrazba 

b) Visokošolska / univerzitetna izobrazba 

c) Magisterij 

d) Doktorat znanosti  
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DRUGI SKLOP 

7. IZGORELOST VRŠNIH MANAGERJEV: 

Oceno strinjanja podajte na lestvici od 1 do 5 glede na sledečo lestvico: 

1 2 3 4 5 

Nikakor se ne 

strinjam 
Se ne strinjam Niti - niti Strinjam se 

Popolnoma se 

strinjam 
     

  Stopnja strinjanja 

1 Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih. 1 2 3 4 5 

2 
Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od svojih 

problemov. 

1 2 3 4 5 

3 
Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi 

neosebno, kot z objekti. 

1 2 3 4 5 

4 
Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na 

življenje drugih ljudi. 

1 2 3 4 5 

5 Delo me poživlja. 1 2 3 4 5 

6 Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno. 1 2 3 4 5 

7 Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 1 2 3 4 5 

8 Moja služba me spravlja v duševno stisko. 1 2 3 4 5 

9 
Neposredno delo z ljudmi je zame preveč 

obremenjujoče. 

1 2 3 4 5 

10 
Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim 

zaposlenim. 

1 2 3 4 5 

11 Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela. 1 2 3 4 5 

12 Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela. 1 2 3 4 5 

13 Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne. 1 2 3 4 5 

14 Počutim se poln/-a energije. 1 2 3 4 5 

15 
Počutim se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se 

moram soočiti z novim delovnim dnevom. 

1 2 3 4 5 

16 Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči. 1 2 3 4 5 

17 
Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem 

vodja. 

1 2 3 4 5 

18 Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega. 1 2 3 4 5 

19 
Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene 

probleme. 

1 2 3 4 5 

20 Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam. 1 2 3 4 5 

21 
Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim sproščeno 

vzdušje. 

1 2 3 4 5 

22 
Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi 

se soočam dnevno. 

1 2 3 4 5 
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TRETJI SKLOP: Zdravstveni absentizem 

8. KAKO OCENJUJETE SVOJE TRENUTNO ZDRAVSTVENO STANJE? 

a) Zelo slabo 

b) Slabo 

c) Srednje 

d) Dobro 

e) Zelo dobro 

9. KAKO PO VAŠEM MNENJU SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE? 

a) Zelo slabo 

b) Slabo 

c) Srednje 

d) Dobro 

e) Zelo dobro 

10. KAKO POGOSTO SE POČUTITE NAPETE, POD STRESOM IN VELIKIM 

PRITISKOM? 

a) Nikoli 

b) Zelo redko 

c) Vsake toliko časa 

d) Včasih 

e) Skoraj vedno 

11. PROSIM, OCENITE PRISOTNOST SLEDEČIH NEŽELENIH VEDENJ V 

VAŠEM PODJETJU? 

1 2 3 4 5 

Skoraj vedno Včasih Vsake toliko časa Zelo redko Nikoli 

     

  Stopnja prisotnosti 

1 Zamujam v službo, zato si za ta čas vzamem bolniški 

dopust. 

1 2 3 4 5 

2 Neupravičeno si vzamem bolniški dopust. 1 2 3 4 5 

3. Odidem domov pred zaključkom delovnega dne, 

zato si za ta čas vzamem bolniški dopust. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 


