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POVZETEK 

Življenjski slog je eden ključnih dejavnikov za pojav izgorelosti, ki v povezavi s stresom 

postaja poglavitna poklicna bolezen 21. stoletja. Življenjski slog podjetnikov, ki ga tvorijo 

izraziti vzorci z zdravjem povezanega obnašanja (prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje 

stresa, uporaba drog …), je specifičen, ker svoje osebno in družinsko življenje podredijo 

podjetniški ideji. Na izgorelost podjetnikov v Sloveniji statistično značilno vplivajo prehrana, 

telesna (športna) dejavnost, obvladovanje stresa in uživanje alkoholnih pijač. Pri doživljanju 

izgorelosti obstajajo razlike med slovenskimi podjetniki in podjetnicami, vendar niso 

statistično značilne, obstajajo pa statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med 

podjetniki v nekaterih statističnih regijah v Sloveniji. 

Ključne besede: življenjski slog, stres, izgorelost, prehrana, telesna dejavnost, podjetništvo 

SUMMARY 

The lifestyle is one of the key factors for the occurrence of burnout, which in conjunction with 

the stress is becoming a major occupational disease of the 21st century. The lifestyle of 

entrepreneurs is made up of distinctive patterns of behaviour related to health (diet, physical 

activity, management of stress, drug abuse, etc.); it is specific since their personal and family 

life is affected by their occupational activities. With regard to statistical significance, the 

burnout of entrepreneurs in Slovenia is influenced by the diet, physical (sports) activity, 

management of stress, and consumption of alcohol. In experiencing burnout, there are 

differences between male and female entrepreneurs in Slovenia, however they are not 

statistically significant, yet there are statistically significant differences in experiencing 

burnout among entrepreneurs in some statistical regions in Slovenia. 

Keywords: lifestyle, stress, burnout, diet, physical activity, entrepreneurship 

UDK: 658.3:159.93/.94-057.5 (043.2)  





V 

Ljudje vedno krivijo okoliščine, da so takšni, kot so. Jaz v okoliščine ne verjamem. Ljudje, ki v 

tem svetu uspejo, so ljudje, ki se podvizajo in poiščejo okoliščine, ki jim ustrezajo. Če jih ne 

morejo najti, jih pa sami ustvarijo. 

George Bernard Shaw 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Po ugotovitvah Mednarodnega urada za delo postajata stres in izgorelost (sindrom telesne, 

psihične in čustvene izčrpanosti) poglavitni poklicni bolezni 21. stoletja, ki najbolj ogrožata 

delovna mesta (Ščuka 2008a, 51). Čeprav je stres na delovnem mestu eden najpomembnejših 

povzročiteljev izgorelosti, ju ne smemo enačiti, kajti stres je neizogibna reakcija organizma na 

zaznano nevarnost, izgorelost pa je negativna reakcija na stres in je odvisna od 

posameznikovih sposobnosti za obvladovanje stresa (Bilban in Pšeničny 2007, 23).  

Izgorevanje včasih poteka postopno in napreduje, včasih pa se razvija v valovih (Schmiedel 

2011, 21). Različni raziskovalci opisujejo različno število stopenj izgorevanja, najbolj pa se je 

uveljavil tristopenjski model. Pri prvi stopnji prevladuje kronična utrujenost, ki jo posameznik 

presega z aktiviranjem vedno novih virov energije. Navzven se kaže kot skrajna storilnost v 

obliki deloholizma. Druga stopnja je izčrpanost, pri kateri prevladuje občutek ujetosti v 

obstoječi način življenja, dela in odnose. Ljudje zaradi tega spreminjajo delovno ali osebno 

okolje, vendar s sabo prenašajo stare vzorce vedenja in s tem vzroke za izgorevanje. Na tretji 

stopnji, imenovani tudi sindrom adrenalne izgorelosti (SAI), pride do skoraj popolne izgube 

energije, ki povzroči psihični in telesni zlom (Šubic 2006, 45–46). 

Prva vseslovenska raziskava o izgorelosti, ki jo je leta 2006 izvedel ljubljanski Inštitut za 

razvoj človeških virov, je pokazala, da se sindrom izgorelosti pri nas pojavlja v podobnem 

obsegu kot v drugih evropskih državah: skoraj dve tretjini Slovencev doživlja znake 

izgorevanja, slaba tretjina jih zaznava začetne znake oziroma prvo stopnjo izgorevanja, 22 

odstotkov jih kaže znake ujetosti (druga stopnja izgorevanja), slaba desetina pa jih je 

izgorelih; od teh jih je skoraj polovica že doživela adrenalni zlom (Pšeničny 2007a). 

Sodeč po rezultatih omenjene raziskave so v Sloveniji ženske in moški enako ogroženi, prav 

tako osebe vseh starosti in vseh izobrazbenih skupin. Najvišjo povprečno stopnjo izgorelosti 

so izkazali managerji, takoj za njimi so se uvrstili samostojni podjetniki. Med managerji je 

tudi največ izgorelih (tretja stopnja) – 20 odstotkov. Medsebojne primerjave po demografskih 

podatkih so pokazale, da je stopnja izgorelosti pri ženskah na vodilnih delovnih mestih in pri 

samostojnih podjetnicah precej višja kot pri moških na primerljivih delovnih mestih. 

Podjetniki so v podobnem položaju kot managerji, zlasti če zaposlujejo sodelavce, vendar so 

za razliko od managerjev, ki praviloma nastopajo v vlogi najetih poslovodij v večjih podjetjih, 

tisti, ki podjetja popeljejo od rojstva v rast. Razliko bi lahko opredelili tudi tako, da je 

podjetnik upravljavec in ravnatelj, ki ima specifične lastnosti, znanja in sposobnosti, da ravna 

podjetniško, medtem ko managerji delujejo bolj birokratsko oziroma administrativno 

(Stevenson in Cruikshank 1999, 294).  
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Vstop v podjetništvo za posameznika pomeni tudi spremembo življenjskega sloga, ki 

predstavlja način življenja in je po mnenju Ščuke (2009) ključni dejavnik za pojav izgorelosti. 

Življenjski slog določa skupina izrazitih obnašanj, ki se pojavljajo konsistentno v določenem 

časovnem obdobju in so lahko ali zdravju škodljiva ali zdravju naklonjena. Med izrazite 

vzorce z zdravjem povezanega obnašanja, ki skupaj z drugimi obnašanji tvorijo življenjski 

slog, sodijo: prehranske navade, telesna dejavnost, obvladovanje stresa oziroma odzivanje na 

probleme, uporaba drog (alkohola, tobaka in ilegalnih drog), spolnost, spanje, ustna higiena in 

skrb za varnost (Čili za delo 2007a). 

Z zdravo prehrano in zmerno telesno dejavnostjo vzdržujemo zdravju naklonjen življenjski 

slog. S tem prispevamo k preprečevanju nastanka bolezni srca in ožilja ter nekaterih vrst raka, 

izboljšamo počutje in si pridobimo energijo, ki jo potrebujemo za delo. Hkrati je treba 

količino hrane uskladiti s porabo oziroma telesno dejavnostjo in naravo dela, ki ga opravljamo 

(Čili za delo 2007b). Športna aktivnost ne izboljša samo telesnega zdravja, ampak pozitivno 

vpliva tudi na duševno zdravje, vendar le če je primerno izbrana, prilagojena posamezniku in 

se izvaja redno (Karpljuk idr. 2009, 40–41).  

Ob tem velja poudariti pomen kakovostnega preživljanja prostega časa, ki pripomore k 

zmanjšanju izgorevanja na delovnem mestu in je potrebno za biopsihosocialno ravnovesje 

posameznika, njegovo osebno rast in razvoj (Planinšek 2001 v Murn 2009, 14). 

Da bi se izognili izgorelosti, svetuje Bilban, je treba postaviti realno dosegljive cilje, 

namenjati pozornost lastnemu zdravju (prehranjevanju in telesni dejavnosti), rezervirati čas za 

sprostitev, gojiti prijateljstva in ne zadrževati frustracije in jeze v sebi (Kocmur 2009).  

Poklicno izgorelost lahko preprečimo tudi z znanstveno utemeljeno organiziranostjo podjetja, 

ki spodbuja formalno in neformalno komunikacijo, pozitivne medsebojne in kolektivne 

odnose ter druge ugodne psihološke delovne okoliščine (Pšeničny in Findeisen 2005, 53). 

1.2 Namen, cilji in temeljne teze magistrske naloge 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na izgorelost podjetnikov v Sloveniji in vpliv 

življenjskega sloga nanjo. Osrednji namen naloge je raziskati izgorelost na delovnem mestu 

podjetnikov v Sloveniji in ugotoviti, kako nanjo vpliva njihov življenjski slog. Namen 

raziskave je bil pridobiti rezultate, ki bi imeli praktično vrednost za preprečevanje izgorelosti 

pri podjetnikih. Pridobljena spoznanja bo mogoče uporabiti v praksi. 

Cilji magistrske naloge: 

 preučiti slovensko in tujo strokovno in znanstveno literaturo na področju izgorelosti in 

življenjskega sloga podjetnikov na splošno in v Sloveniji; 

 ugotoviti, kakšen življenjski slog imajo podjetniki v Sloveniji; 

 ugotoviti, ali podjetniki v Sloveniji kažejo znake izgorelosti; 
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 ugotoviti, v kolikšni meri elementi življenjskega sloga vplivajo na izgorelost podjetnikov 

v Sloveniji; 

 ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike med podjetniki pri doživljanju 

izgorelosti po posameznih statističnih regijah v Sloveniji; 

 ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med 

podjetniki in podjetnicami; 

 analizirati in interpretirati rezultate ter predlagati rešitve za izboljšanje obstoječega stanja. 

Temeljne hipoteze so bile oblikovane na osnovi preučene literature in na osnovi ugotovitev 

avtorjev del, ki so uporabljena za teoretični del naloge. 

Hipoteza 1: Elementi življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje stresa, 

uporaba drog) statistično značilno vplivajo na izgorelost podjetnikov v Sloveniji. 

Hipoteza 2: Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma – med podjetniki in 

podjetnicami – pri doživljanju izgorelosti. 

Hipoteza 3: Obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med podjetniki v 

različnih statističnih regijah v Sloveniji. 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

V teoretičnem delu naloge smo uporabili metodo kompilacije. Literatura in viri, ki smo jih 

preučili, so v slovenskem in angleškem jeziku. 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili metodo zbiranja podatkov z anketnim vprašalnikom. 

Pridobljene podatke smo obdelali z uporabo programskega orodja SPSS. V skladu z 

zastavljenimi hipotezami, namenom in cilji raziskave smo uporabili deskriptivno in 

inferenčno statistiko. 

Pridobljene podatke smo uredili v obliki tabel, analiza podatkov pa je predstavljena tudi v 

grafični obliki. V praktičnem delu magistrske naloge smo na podlagi anketnih vprašalnikov 

opravili empirično analizo.  

Zaključni del naloge smo izvedli z metodo komparacije in oblikovali sklep. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavili smo, da večina podjetnikov v Sloveniji kaže znake izgorelosti, da bomo 

rezultate raziskave lahko posplošili na celotno populacijo in da bodo podjetniki pripravljeni 

odgovarjati na zastavljena vprašanja v anketnem vprašalniku. 
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V raziskavi smo se omejili na izgorelost na delovnem mestu in življenjski slog anketirancev. 

Omejitev je bila tudi ta, da vsi podjetniki ne bodo pripravljeni odgovarjati na vprašanja glede 

njihovega zasebnega življenja. 
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2 ŽIVLJENJSKI SLOG 

Ljudje v vsakdanjem življenju oblikujemo vsak svoj vzorec vedenja, kar imenujemo 

življenjski slog. Le-ta pomembno vpliva na telesno, duševno in duhovno zdravje posameznika 

ter posledično na njegovo kakovost življenja. 

2.1 Opredelitev življenjskega sloga 

Življenjski slog opredelimo kot za posameznika značilen način življenja, ki ga določa skupina 

izrazitih obnašanj, ki se konsistentno pojavljajo v določenem časovnem obdobju: prehrana, 

telesna dejavnost, obvladovanje stresa, uporaba drog (alkohol, tobak, ilegalne droge), 

spolnost, spanje, ustna higiena in skrb za varnost (Čili za delo 2007a). Navedena obnašanja so 

lahko ali zdravju škodljiva ali zdravju koristna.  

V literaturi najpogosteje zasledimo razlikovanje med zdravju naklonjenim oziroma zdravim 

ter zdravju škodljivim oziroma nezdravim življenjskim slogom. Vendar življenjski slog ni 

edini dejavnik, ki vpliva na zdravje posameznika in skupnosti, pač pa imajo pri tem 

pomembno vlogo tudi ostali med seboj prepleteni dejavniki: socialno, ekonomsko in zunanje 

okolje ter osebne značilnosti (Gabrijelčič Blenkuš 2010, 24).  

Kronične nenalezljive bolezni, ki so poleg raka poglavitni vzrok umrljivosti sodobnega 

človeka, so predvsem posledica nezdravega življenjskega sloga. Zaradi pretežno sedečega 

načina življenja je sodobni človek telesno bistveno manj dejaven, kot so bili njegovi predniki, 

zaradi lahko dostopne hrane pa poje preveč glede na dejanske potrebe, pri čemer je problem 

tudi nepravilna sestava obrokov (Lorenčič 2011). 

Posameznik oblikuje svoj življenjski slog pod vplivom življenjskih razmer in izkušenj že od 

zgodnjega otroštva dalje. Med ključne dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje življenjskega 

sloga, sodijo obnašanje staršev, družinske razmere, izobraževanje, zdravstveno varstvo in 

ostali socialni ter okoljski dejavniki (Jan 2011). Ko posameznik odraste, vplivajo na njegov 

življenjski slog fizični, socialni, okoljski, ekonomski in kulturni dejavniki, ki so pogosto 

odločilnejši kot družinski. 

Življenjski slog, zlasti če je povezan s tveganimi vedenji, kot je na primer uživanje drog, 

razumemo kot izbiro posameznika. »Vendar šele premik od pretežne odgovornosti 

posameznika k pretežni odgovornosti ustvarjalcev socialnega in zunanjega okolja za zdrave 

izbire oziroma zdravje omogoči razvoj učinkovitejših pristopov za varovanje in krepitev 

zdravja,« opozarja Gabrijelčič Blenkuševa (2010, 24).  

V družbi se pojavljajo neenakosti v zdravju. Da bi jih lahko obvladovali, je treba razumeti, 

katere determinante jih povzročajo. Socialno-ekonomske neenakosti v zdravju so razlike v 

zdravstvenih izidih med posameznimi družbenimi skupinami z različnim socialno-



6 

ekonomskim statusom, ki jih je mogoče preprečiti. Tovrstne neenakosti so opazne tako med 

posameznimi državami kot znotraj njih (Buzeti idr. 2011, 18). 

 

Slika 1: Determinante zdravja 

Vir: Dahlgren in Whitehead 2006, 20. 

Na sliki 1 so predstavljene splošne determinante zdravja. V središču modela je posameznik s 

svojimi osebnimi dejavniki (starost, spol, genetske lastnosti), ki so večinoma nespremenljivi, 

posameznika pa obdajajo dejavniki, na katere je mogoče vplivati: življenjski slog, vpetost v 

socialne mreže, bivalne in delovne razmere, dostopnost hrane in drugih dobrin ter storitev, v 

širšem družbenem okolju pa na zdravje vplivajo ekonomski, kulturni in okoljski dejavniki. 

Posameznikov življenjski slog je vezan na družbene norme in socialne mreže ter na delovno 

in bivalno okolje, ki je odvisno od okoliščin v širši družbi (Dahlgren in Whitehead 2006, 21). 

2.2 Prehrana 

Način prehranjevanja je lahko dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje posameznika, ali pa je 

zaščitni dejavnik, ki krepi njegovo zdravje in dviguje raven kakovosti življenja. Zdrava 

prehrana pomeni uživanje ustrezno hranljive in energijsko vredne hrane, pestro sestavo živil, 

ustrezen način njihove priprave in pravilen režim uživanja (Gregorič 2010, 31). 

Izbira in način uživanja hrane sta pogojena s tradicijo, kulturo, specifiko okolja in 

energijskimi ter hranilnimi potrebami glede na starost, spol in življenjski slog posameznika. 

Ljudje uživamo hrano, da zadostimo svojim prehranjevalnim potrebam, a tudi zaradi tega, ker 

je uživanje hrane, ki jo imamo radi, eden izmed življenjskih užitkov (Pokorn 2000, 11). 

Dokazano je, da dejavniki nezdravega življenjskega sloga (nezdrava prehrana, telesna 

neaktivnost in droge) sodijo med ključne vzroke za nastanek najpomembnejših kroničnih 

nenalezljivih bolezni: bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, debelosti, nekaterih kroničnih 
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pljučnih obolenj, nekaterih vrst raka, osteoporoze in nekaterih bolezni mišično-skeletnega 

sistema (Hlastan-Ribič 2009, 2). Kronične nenalezljive bolezni so pri nas vzrok za 70 % 

smrti, med vodilnimi vzroki pa so na prvih dveh mestih bolezni srca in ožilja ter rak (Poličnik 

2010, 86). 

Po podatkih Svetovne znanstvene organizacije (WHO) je 41 % kroničnih bolezni povezanih s 

prehranskimi dejavniki tveganja. Večina znanstvenikov se strinja, da je vsaj 30 % vseh 

primerov raka neposredno povezanih s prehrano, po mnenju nekaterih pa je ta odstotek še 

bistveno višji – okrog 70 % (Pratt in Matthews 2004, 44).  

Kot navaja Pokorn (2000, 11–16), so raziskave pokazale, da so poglavitni dejavniki tveganja za 

omenjene kronične bolezni predvsem povečana količina celokupnih in nasičenih maščob ter 

premalo sadja in zelenjave. Več sadja in zelenjave ne poveča samo količine zaščitnih snovi in 

antioksidantov v dnevni prehrani, ampak tudi zniža njeno energijsko gostoto, ki vpliva na 

količino zaužite hrane. WHO priporoča, naj bi vsak dan zaužili vsaj pet porcij različnega sadja 

in zelenjave (Arens idr. 2006, 286). 

Gregorič (2010, 31) ugotavlja, da prehranjevalne navade velikega dela prebivalcev Slovenije 

niso dobre, kar velja za vse starostne skupine. Zdravo se prehranjuje le 23 % odraslih. 

Energijska vrednost obrokov je v povprečju previsoka, zaužijemo preveč soli in maščob, od 

slednjih je preveč nasičenih, premalo pa pojemo zelenjave in sadja. Število dnevnih obrokov 

in ritem prehranjevanja prav tako nista v skladu s priporočili. Izven doma se prehranjuje 43 % 

Slovencev, glavni obrok je kosilo. Še posebej negativne prehranjevalne navade so ugotovljene 

pri moških, pri ljudeh iz nižjih družbenih slojev in z nižjo izobrazbo, pri aktivno zaposlenih in 

pri prebivalcih na podeželju ter v vzhodnem delu Slovenije. 

 

Slika 2: Indeks telesne mase (ITM) oseb po spolu v Sloveniji leta 2007 

Vir: SURS 2009, 50. 
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S slike 2 lahko razberemo stanje prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, glede na njihov 

indeks telesne mase (ITM), ki predstavlja razmerje med telesno težo, izraženo v kilogramih, 

in kvadratom telesne višine, izraženim v metrih. Leta 2007 je bilo v Sloveniji 55,1 % 

prekomerno težkih (ITM = 25–29) ali debelih (ITM = 30 ali več), 43 % prebivalcev je bilo 

normalno prehranjenih (ITM = 20–24), slaba 2 % pa sta bila podhranjena (ITM = 19 ali 

manj).  

Prekomerno težkih ali debelih je bilo več moških kot žensk, in sicer 64,9 % moških in 45,4 % 

žensk. Debelih je bilo 17 % moških in 15,8 % žensk. Indeks telesne mase pri moških narašča 

vse do starostne skupine 50–59 let, v kateri je prekomerno težkih 49,2 %, debelih pa 27,7 % 

(Kofol Bric idr. 2010, 65). Pri ženskah prekomerna telesna teža narašča vse do starostne 

skupine 60–64 let, v kateri jih je prekomerno težkih 38,8 %, debelih pa 27,5 % (Mihevc 

Ponikvar idr. 2010, 60). 

Pri tem je treba poudariti, da niti teža, ki jo pokaže tehtnica, niti izračunani ITM ne povesta, 

kakšno je dejansko telesno stanje posameznika. Na videz suh človek je namreč lahko 

prekomerno prehranjen in obratno. Razlog je v tem, da je telesna maščoba lažja od mišic. 

Vitek človek utegne nositi s sabo precej preveč maščob, nekdo, ki je mišično zelo dobro 

razvit, pa lahko tehta več, kot priporoča ITM, a je v odličnem stanju. S sodobnimi 

elektronskimi tehtnicami je mogoče izmeriti delež maščobe v telesu v odstotkih. Le-ta pri 

ženskah ne sme pasti pod 12 %, pri moških pa ne pod 7 % (Strunz 2002, 19). 

Po podatkih iz ankete Inštituta za varovanje zdravja RS (SURS 2009, 51), je v letu 2007 37 % 

prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, uživalo sadje dvakrat ali večkrat dnevno, 37,7 % 

enkrat dnevno, 3,6 % manjkrat kot enkrat tedensko, 1,1 % pa nikoli. Zelenjavo je uživalo 

dvakrat ali večkrat dnevno 19,9 % prebivalcev, enkrat dnevno 55,1 %, manj kot enkrat 

tedensko 2,1 %, nikoli pa 1,3 % prebivalcev. 

Pri moških, starih od 20 do 64 let, so nezdrave prehranske navade izrazito povezane z 

nastankom kroničnih nenalezljivih bolezni (Kofol Bric idr. 2010, 65). Najbolj so izpostavljeni 

moški v starosti 30–49 let z dokončano dve- do triletno poklicno šolo, zaposleni, iz 

delavskega in srednjega družbenega sloja, ki živijo v vaškem okolju, v vzhodnem delu 

Slovenije. Moški iz te kategorije manj redno uživajo glavne obroke, pogosteje jedo manj 

kakovostno hrano, redkeje uživajo sadje in zelenjavo ter se pogosteje prehranjujejo izven 

doma. 

Ženske med 20. in 64. letom starosti se v Sloveniji, v primerjavi z odraslimi moškimi, 

prehranjujejo bolj zdravo in bolj skrbijo za primerno telesno težo. Obroke uživajo bolj redno 

in pogosteje posegajo po zelenjavi in sadju. Več nezdravih prehranskih navad imajo ženske v 

starosti 40–49 let z dve- do triletno poklicno šolo, zaposlene in ženske iz vaškega okolja 

vzhodne Slovenije (Mihevc Ponikvar 2010, 60).  
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2.2.1 Zdrava prehrana kot osnova zdravega načina življenja 

Zdrava prehrana je osnova zdravega načina življenja in pripomore k preprečevanju nastanka 

številnih bolezni. Zaradi tega je prehrana v sodobnem svetu vse bolj pomemben del 

posameznikove skrbi za lastno zdravje (Rotovnik Kozjek 2004, 14).  

S hrano dobimo energijo, ki jo telo potrebuje za nenehno obnavljanje (Brewer 1999, 6–8). 

»Hrana je v bistvu nosilec, ki telesu omogoča vnos osnovnih makrohranil (ogljikovih 

hidratov, beljakovin in maščob) in mikrohranil (vitaminov in mineralov),« pojasnjuje 

Rotovnik Kozjekova (2004, 14). Večina hrane in pijač vsebuje kombinacijo teh sestavin v 

najrazličnejših razmerjih (Dietary Guidelines for Americans 2010, 14). Vsako hranilo ima v 

presnovi svoj specifični pomen. 

2.2.2 Makrohranila 

Makrohranila so ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe. 

Ogljikovi hidrati 

Ogljikovi hidrati so energija za telo. Vsebujejo jih zlasti izdelki iz žit, sadja, zelenjave in vsa 

sladka živila. Sestavljali naj bi približno polovico vsakodnevnega vnosa kalorij (Brewer 1999, 

30).  

Najpreprostejši ogljikovi hidrati so enostavni sladkorji oziroma monosaharidi: glukoza, 

galaktoza in fruktoza. Glukozo lahko telo uporabi takoj, pojasnjuje Brewer (1999, 30), 

galaktozo in fruktozo pa mora najprej spremeniti v glukozo. 

Hitrost, s katero organizem presnavlja ogljikove hidrate v energijo, se imenuje glikemični 

indeks (GI). Živila z visokim GI se v telesu hitro razgradijo v glukozo, živila z nižjim GI pa 

za razgradnjo potrebujejo več časa (Arens idr. 2006, 209). Živila, ki vsebujejo sladkor in 

alkohol, pospešujejo skladiščenje telesnih maščob (Rahman in Schwarz 2007, 119). 

Monosaharidi se v črevesju človeka nespremenjeni vsrkajo v kri, zato povzročajo velika 

nihanja sladkorja v krvi, zaradi česar se pretirano izloča inzulin (Brewer 1999, 31). Iz tega 

razloga naj bi uživali predvsem živila z nizkim GI, ki vsebujejo kompleksne, neprečiščene 

ogljikove hidrate. Nahajajo se zlasti v polnozrnatih žitih, rjavem rižu, polnozrnatem kruhu in 

neolupljenem krompirju.  

Beljakovine 

Beljakovine (proteini) so osnovne gradbene snovi za mišice in vsa ostala telesna tkiva. Poleg 

tega so sestavni del encimov, gradijo hormone, pomembne pa so tudi za imunski sistem in 
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razvoj novih celic (Oberbeil 2002, 119–120). Potrebe po beljakovinah se spreminjajo glede na 

življenjsko obdobje, zdravstveno stanje in fizično aktivnost. Stres in nekatere bolezni 

povečuje potrebo po beljakovinskem vnosu (Pandel Mikuš 2006, 11). Priporočeni dnevni 

vnos beljakovin je približno petina energijskega vnosa (Pokorn idr. 2008, 28). 

Beljakovine so pretežno živalskega, v manjšem deležu pa tudi rastlinskega izvora (Bonamini 

2004, 9). Dobri viri beljakovin so izdelki iz manj mastnega mleka in soje, ribe in pusto meso 

v kombinaciji z rastlinskimi živili.  

Maščobe 

Maščobe so najpomembnejši, hkrati pa tudi najbolj problematičen vir prehrane (Pokorn 2000, 

45). Potrebne so za nastajanje nekaterih esencialnih maščobnih kislin, graditev celic, nastanek 

hormonov in porabo vitaminov A, D in E (Brewer 1999, 38).  

Priporočena količina maščob je približno četrtina energije dnevnega obroka hrane (Pokorn 

idr. 2008, 28). Z večjim deležem maščob se poveča energijska gostota hrane, količina zaužitih 

maščob in posledično telesna teža, ki je dejavnik za nastanek številnih bolezni in bolezenskih 

motenj. 

Maščobe se delijo na nasičene in nenasičene. Nasičene maščobe so predvsem živalskega 

izvora, najdemo jih v mesu in polnomastnih mlečnih izdelkih. Za slabe veljajo zato, ker 

zvišujejo t. i. slabo različico holesterola (LDL) in znižujejo t. i. dobri holesterol (HDL) 

(Rotovnik Kozjek 2004, 36-37).  

Med nenasičene maščobne kisline, ki znižujejo LDL, ne pa tudi HDL, spadajo 

mononenasičene in polinenasičene maščobne kisline. Veliko mononenasičenih maščob je v 

oljčnem olju, olju iz oljne repice in avokadu. Polinenasičene maščobe so dveh vrst: omega-3, 

ki jih je največ v ribjem olju in so zdravilne, ter omega-6, ki jih je največ v rastlinskih oljih in 

nam lahko škodujejo, če jih uživamo v prevelikih količinah (Brewer 1999, 39). 

2.2.3 Mikrohranila 

Mikrohranila so vitamini in minerali. 

Vitamini 

Vitamini so organske snovi, ki so ključnega pomena za normalno delovanje človeškega telesa, 

saj jih, razen nekaj izjem, naše telo samo ne more izdelovati (Mindell 1991, 19). Nahajajo se 

v majhnih količinah v vsaki naravni hrani in preko encimov uravnavajo našo presnovo. 
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Vitamini so dveh vrst: topni v maščobah (A, D, E in K), ki se shranijo v telesu, predvsem v 

jetrih, in topni v vodi (skupina B in C), ki se izgubijo v sečnini, zato jih ne moremo shraniti 

dovolj (razen B12) in jih moramo neprestano dobivati s hrano (Merljak in Koman 2008, 29). 

Minerali 

Minerali ali rudnine, med katere sodijo anorganski elementi, tudi kovine, so nepogrešljivi za 

nekatere reakcije pri presnovi. Minerale, ki jih potrebujemo manj kot 100 mg dnevno, na 

primer nikelj, kositer in vanadij, imenujemo mikroelementi ali elementi v sledovih.  

Brewerjeva (1999, 46) pojasnjuje vlogo posameznih mineralov v človeškem telesu: »Kalcij, 

magnezij in fosfor krepijo ogrodje telesa – kosti in zobe. Natrij, kalij in kalcij vzdržujejo 

normalno delovanje celic. Baker, železo, magnezij, mangan, molibden, selen in cink 

sodelujejo pri nastajanju encimov. Železo pomaga razširjati kisik po telesu. Krom in jod 

uravnavata delovanje hormonov.« 

V prehrani posameznika so poleg že omenjenih hranil zelo pomembni tudi antioksidanti, ki 

preprečujejo delovanje prostih radikalov. Slednji v človekovem telesu nastajajo neprestano 

kot stranski produkt celične presnove. Če je v telesu veliko prostih radikalov, povzročajo 

poškodbe celičnih struktur in staranje ter mutacije celic, kar lahko privede do bolezni (rak, 

bolezni srca, ožilja, sklepov …) (Merljak in Koman 2008, 30). 

2.2.4 Nadomeščanje tekočine (vode) 

Nadomeščanje tekočine (vode) je ključnega pomena za potek številnih biokemičnih funkcij v 

organizmu, dobro počutje in učinkovito delo. Že manjša izsušitev, 1–2 %, lahko negativno 

vpliva na počutje in delovno storilnost, zato je pomembno, da človek vsak dan popije 

zadostno količino tekočin, zlasti vode (Pokorn idr. 2008, 31). 

Človeško telo je v povprečju sestavljeno iz 60 % vode, 20 % maščob, preostalih 20 % pa 

skupaj tvorijo beljakovine, ogljikovi hidrati, minerali in vitamini. Telo mlajšega človeka ima 

praviloma nekoliko več mišične mase oziroma beljakovin in nekoliko manj maščob kot telo 

starejšega človeka, podobno pa je tudi razmerje, če primerjamo telo povprečnega moškega in 

povprečne ženske (Denby, Baic in Rinzler 2006, 15).  

Glede na delež vode v človekovem organizmu ni presenetljivo, da je voda naše 

najpomembnejše hranilo, ki uravnava telesno temperaturo in je osnova vsakega presnovnega 

postopka (Oberbeil 2002, 128–129), zato jo moramo nenehno nadomeščati, saj je samo z 

dihanjem izgubimo približno 0,3 litra na dan. Človek lahko brez hrane preživi nekaj tednov, 

brez vode pa že po nekaj dneh umre (Arens idr. 2006, 356).  



12 

Potrebe po vodi so v različnih starostnih obdobjih različne, odvisne pa so tudi od klimatskih 

razmer in telesnih aktivnosti posameznika. Telo odraslega človeka v povprečju potrebuje 

okrog 3 litre tekočine dnevno. Približno liter je dobimo s hrano, dva litra moramo vnesti v telo 

s pitjem.  

Ni pa pomembno samo to, koliko popijemo, ampak tudi kaj pijemo, in to velja tudi za vodo, 

zlasti stekleničeno (Proctor in Dodaro 2008, 173). Merljakova in Komanova (2008, 52) 

priporočata pitje vode brez dodatkov, tudi čaja, sadnih in zelenjavnih sokov, odsvetujeta pa 

pitje gaziranih in alkoholnih pijač. 

Če telo dehidrira, se sprožijo enaki fiziološki procesi kot pri stresu. Stres spremlja 

mobilizacija osnovnih snovi iz telesnih zalog, saj se telo pripravi na reakcijo »boj ali beg«. Ta 

proces izčrpa tudi del zalog vode v organizmu, zato dehidracija povzroča stres, stres pa 

povzroča nadaljnjo dehidracijo (Batmanghelidj 2000, 88–89).  

2.2.5 Kombiniranje hrane 

Pravilno sestavljen dnevni jedilnik naj bi ustrezal priporočilom glede hranilne in energijske 

gostote. S hranilno gostoto izražamo količino posameznih esencialnih hranil na kalorično 

enoto, običajno na 1 MJ ali 1.000 kcal. Če je hrana energijsko bogata, a revna glede vsebnosti 

hranil, govorimo o prazni hrani, imenovani tudi »junk food«. Takšna je hrana, ki vsebuje 

veliko enostavnih sladkorjev in maščob (Pokorn idr. 2008, 32). 

V zadnjih desetletjih se je pojavilo veliko različnih nutricističnih teorij, med katerimi si 

nekatere konceptualno direktno nasprotujejo. Rotovnik Kozjekova (2004, 24–30) opozarja, da 

»modne« diete niso samo dolgoročno neučinkovite, ampak so lahko tudi škodljive.  

Človeško telo je sposobno presnavljati različne vrste hrane hkrati, ker le z raznovrstno hrano 

dobi snovi, potrebne za svoj obstoj in delovanje. Enolično prehranjevanje kljub zdravi hrani z 

načeli zdravega prehranjevanja nima nič skupnega, saj organizem preobremenjuje z eno ali 

samo nekaj hranilnimi snovmi, hkrati pa je prisotno pomanjkanje drugih hranil, ki so prav 

tako potrebna za njegovo optimalno delovanje. 

2.2.6 Smernice zdravega prehranjevanja  

Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje pomeni vsakodnevno pestro izbiro živil in jedi. 

Sodobne smernice zdravega prehranjevanja priporočajo hrano, ki naj vsebuje več živil 

rastlinskega kot živalskega izvora. Priporočeni so vsaj trije, po možnosti pa pet dnevnih 

obrokov, med katerimi je na prvem mestu zajtrk, ki naj telo oskrbi s potrebno energijo in 

hranilnimi snovmi ter pozitivno vpliva na dnevni ritem prehranjevanja. 
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Na osnovi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije je bila pred približno dvajsetimi leti 

oblikovana prehranska piramida s priporočili za zdravo vsakodnevno prehrano, ki je prikazana 

na sliki 3 (Uravnotežena prehrana 2009). 

 

Slika 3: Uravnotežena prehranska piramida 

Vir: Uravnotežena prehrana 2009. 

Na osnovi prehranske piramide je kasneje nastala mediteranska prehranska piramida, ki se od 

izvorne verzije razlikuje predvsem po tem, da za pripravo živil priporoča oljčno olje, glavna 

vrsta mesa so ribe, rdeče meso pa je na jedilniku le redko (Požar 2003, 115–116).  

Ob tem kaže omeniti tudi priporočila za nadomeščanje živalskih beljakovin s sojo, saj 

nekatere raziskave kažejo, da imajo ženske, ki redno uživajo sojo, v povprečju manjši obseg 

pasu, nižji odstotek telesne maščobe in nižji nivo holesterola, moški, ki redno uživajo sojo, pa 

so v povprečju bolj telesno aktivni in uživajo manj rdečega mesa, perutnine in rib (Aerenhouts 

idr. 2010, 362).  

Leta 2005 je prehransko piramido, zlasti v Združenih državah Amerike, nadomestila 

posodobljena verzija piramide s pomembnim sporočilom: za zdrav organizem je potrebno 

ravnovesje med prehrano in telesno aktivnostjo (Malek 2012). MyPyramid, kot se je imenovala, 

je poudarjala dejavnost in zmernost v kombinaciji z ustrezno mešanico živil, ki so del prehrane. 

Junija 2011 je piramido MyPyramid zamenjal krožnik MyPlate, ki prikazuje priporočljivo 

razmerje med vnosom posameznih hranil. Ameriška vlada je v podporo bolj zdravemu 

prehranjevanju odprla spletni portal ChooseMyPlate.gov s koristnimi nasveti za uporabnike.  
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Na osnovi zadnjih priporočil Svetovne zdravstvene organizacije in CINDI Slovenija je Inštitut 

za varovanje zdravja Republike Slovenije izdal 12 priporočil za zdravo prehranjevanje, 

prilagojenih prehranjevalnim navadam slovenske populacije (Hlastan Ribič 2009, 2–11): 

 V jedi uživajte in jejte redno. Izbirajte pestro hrano, ki naj vsebuje več živil rastlinskega 

kot živalskega izvora. Priporočeni so trije do pet dnevnih obrokov, najpomembnejši pa je 

zdrav zajtrk, ki telo oskrbi s potrebno energijo in hranilnimi snovmi ter vpliva na dnevni 

ritem prehranjevanja. 

 Izbirajte živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov. Naravni riž, polnozrnate testenine in 

kaše vsebujejo več pomembnih hranilnih snovi kot oluščen riž, testenine iz bele moke in 

že pripravljeni kosmiči. 

 Večkrat dnevno jejte pestro zelenjavo in sadje. Izbirajte lokalno pridelano in svežo 

zelenjavo ter sadje. V dnevno prehrano moramo vključiti od 150 do 250 g sadja in od 250 

do 400 g zelenjave, odvisno od dnevnih energijskih potreb. 

 Nadzorujte količine zaužite maščobe in nadomestite večino nasičenih maščob (živalskih 

maščob) z nenasičenimi rastlinskimi olji. Pri pripravi obrokov uporabljajte kakovostna 

rastlinska olja in izbirajte čim bolj pusta živila živalskega izvora. 

 Nadomestite mastno meso in mastne mesne izdelke s stročnicami, ribami, perutnino ali 

pustim mesom. Zaradi pestrosti prehrane vključite rdeče meso v tedenski jedilnik dvakrat 

do trikrat in enkrat do trikrat perutnino. 

 Dnevno uživajte priporočene količine manj mastnega mleka (4–6 dl) in manj mastnih 

mlečnih izdelkov.  

 Jejte manj slano hrano. Dokazano je, da prekomeren vnos soli in s tem natrija predstavlja 

dejavnik tveganja za zdravje, zlasti za povišan krvni tlak, ta pa za možgansko kap. 

Priporočen vnos soli pri odraslem je 5 g na dan. 

 Omejite uživanje sladkorja in sladkih živil. Sladkorji so velik dejavnik tveganja za 

prekomerno telesno težo in debelost. 

 Zaužijte dovolj tekočine. Priporočene so le pijače brez dodanih sladkorjev. 

 Omejite uživanje alkohola. Prekomerno pitje alkoholnih pijač je povezano z nevarnostjo 

za pojav bolezni srca in ožilja, ciroze jeter, nekaterih oblik raka, duševnih in vedenjskih 

motenj …  

 Hrano pripravljajte zdravo in higiensko. Priporočeni postopki so kuhanje v sopari, dušenje 

z manjšo količino olja in dušenje v lastnem soku ali z dodatkom vode. 

 Bodite telesno dejavni, in sicer toliko, da bo vaša telesna teža normalna. 

Pratt in Mathewsova (2004, 60) sta oblikovala piramido življenjskega sloga (slika 4), ki 

povzema vse sestavine zdravega življenja. Zdrava prehrana je sicer zelo pomemben del 

zdravega življenjskega sloga, vendar je njen učinek brez gibanja bistveno manjši. Prav tako 

velja, da tudi najboljša prehrana posamezniku ne prinese zdravja, če ta ne naredi ničesar za 

obvladovanje stresa. Prehrana, gibanje, pozitivni družbeni odnosi, zmanjšanje stresa, zadostna 

količina spanja in dovolj zaužite tekočine skupaj dosežejo maksimalni učinek.  
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Slika 4: Piramida življenjskega sloga 

Vir: Pratt in Mathews 2004, 60. 

2.3 Telesna dejavnost 

Redna telesna dejavnost je eden najprijetnejših načinov varovanja in krepitve zdravja. Telesna 

dejavnost pripomore tudi k duševnemu zdravju, saj izboljšuje razpoloženje posameznika in 

njegovo samozavest ter zmanjšuje stres in napetost. 

Hiter način življenja, služba, šolanje in stresne situacije so najbolj pogosti razlogi, da sodobni 

človek v svojem vsakdanjem načinu življenja nima dovolj gibanja (Rot 2011). Vsak dan se 

vozimo od doma na delovno mesto, kjer ves čas sedimo, nato se peljemo po nakupih ali na 

večerjo, kasneje pa doma sedimo pred televizijskim sprejemnikom ali računalnikom (Divine 

in Lepisto 2005, 282). K telesni neaktivnosti pomembno prispevajo tudi nekateri drugi 
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dejavniki, kot so: manj delovnih mest, ki vključujejo fizično delo, fizično manj naporna 

gospodinjska opravila, velika odvisnost od avtomobilov in relativno visoke cene športne 

opreme in organiziranih rekreacijskih programov, kot najbolj pogost razlog za telesno 

nedejavnost pa ljudje navajajo pomanjkanje časa (Whyte 2009, 10). 

Ne glede na navedeno so prehrambene navade ostale skoraj enake kot v času, ko so bile 

telesne obremenitve bistveno večje. Večina populacije ne uspe porabiti vseh kalorij, ki jih 

vsakodnevno vnaša s hrano.  

S pasivnim načinom življenja so namreč povezani številni zdravstveni, socialni in ekonomski 

problemi (Pišot in Završnik 2002, 12). Zaradi negativnih posledic je postal sedeč življenjski 

slog velika skrb mednarodnih zdravstvenih organizacij in ekonomsko-političnih združenj.  

Sedeč življenjski slog tvorijo: opuščanje gibanja za potrebe logistike (prevoz z avtomobilom 

ali s sredstvi javnega prevoza namesto peš ali s kolesom, uporaba dvigala namesto hoje po 

stopnicah), vse več delovnih opravil v sedečem položaju, statično preživljanje prostega časa 

za računalnikom, pred televizorjem, gostinskih lokalih, kinematografih ... (Čili za delo 

2007c).  

Nezadostna telesna dejavnost sodi med najpomembnejše dejavnike nezdravega življenjskega 

sloga, h kateremu prispevajo tudi nezdrava prehrana, stres, kajenje, prekomerno uživanje 

alkoholnih pijač in nedovoljenih drog, in je tesno povezana s pojavljanjem in vzdrževanjem 

fizioloških dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni (Ministrstvo za zdravje in 

Ministrstvo za šolstvo in šport 2006, 5).  

Definicije telesne nedejavnosti so različne; najbolj pogosta je Martijeva, ki pravi, da je 

nedejaven tisti, ki ni aktiven vsaj 30 minut na dan (Pišot in Završnik 2002, 12).  

Na osnovi statističnih podatkov iz leta 2008 je Ameriški center za kontrolo bolezni telesno 

nedejavnost prepoznal kot glavni vzrok za umrljivost. Kdor ni redno telesno dejaven, razlaga 

Rotovnik Kozjekova (2011), poveča tveganje za nastanek kroničnih bolezni za 20–60 %. 

Poveča se zlasti možnost, da se razvijejo metabolni sindrom, sladkorna bolezen tipa 2, 

koronarna srčna bolezen, bolezni perifernih arterij, povečan krvni tlak, kap, demenca in 

depresija. Med rakastimi boleznimi je opazen porast raka debelega črevesa, dojk in maternice. 

V Evropski uniji telesna nedejavnost k skupnemu bremenu bolezni prispeva 3,5 % in povzroči 

okrog 10 % smrti. Delež nezadostno telesno dejavnih ljudi dosega skoraj dve tretjini. V 

Sloveniji je telesno nedejavnih 37,9 % ljudi – 22,5 % žensk in 15,4 % moških. S starostjo se 

delež telesno nedejavnih povečuje, tako je v starostni skupini 55 do 64 let nedejavnih že 

45,5 % prebivalcev Slovenije (Drev 2010, 35).  

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije za doseganje koristi za zdravje pri odraslih 

zadošča zmerna telesna dejavnost aerobnega tipa (zanjo je značilno, da poveča srčni utrip, 
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povzroči občutek toplote in zadihanost), ki traja skupaj vsaj 30 minut na dan in se izvaja vsaj 

5 dni v tednu. Poleg tega je treba vsaj dvakrat tedensko izvajati vaje za mišično moč in 

vzdržljivost (Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 2009). 

Piramida telesne dejavnosti na sliki 5 na prvem nivoju (na dnu) zajema tiste aktivnosti, ki bi 

morale biti vsakodnevne. Na drugi ravni piramide se nahajajo športne aktivnosti pretežno 

aerobnega tipa in aktivnosti za ohranjanje ter izboljšanje splošne vzdržljivosti. Tretja raven 

piramide predstavlja vzdrževanje dveh najpomembnejših gibalnih spodobnosti – moči in 

gibljivosti. Najbolje je, da ta vadba poteka vzporedno. Povsem na vrhu piramide so dejavnosti 

brez gibanja, ki se jih velja izogibati, z izjemo obveznega nočnega počitka (Bilban 2008, 54). 

 

Slika 5: Piramida telesne dejavnosti 

Vir: Čili za delo 2007c. 

2.3.1 Pozitivni učinki telesne dejavnosti 

»Redna telesna dejavnost je eden najlažjih in najprijetnejših načinov varovanja in krepitve 

lastnega zdravja,« izpostavlja Maučec Zakotnikova (2002, 1) in navaja številne pozitivne 

učinke: zmanjšuje tveganje za pojav bolezni srca in ožilja, srčno-žilnih bolezni, diabetesa tipa 2, 

raka debelega črevesa in zvišanega krvnega tlaka, pomaga pri vzdrževanju optimalne telesne 

teže, zmanjšuje pojav osteoporoze, zmanjšuje stres, anksioznost in depresivnost itd.  

Telesna dejavnost je po definiciji, ki jo uporablja Svetovna zdravstvena organizacija, vsakršno 

telesno gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je povečana poraba 

energije v primerjavi z mirovanjem. Šport in telesna vadba sta različni vrsti telesne 

dejavnosti; šport predstavlja organizirano in planirano vadbo, ki vključuje tudi tekmovanja, 
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medtem ko je cilj telesne vadbe izboljšanje telesne pripravljenosti in zdravja (Inštitut za 

varovanje zdravja Republike Slovenije 2009). 

Redno, sistematično in zmerno ukvarjanje z rekreativnim športom oziroma gibalno-športnimi 

aktivnostmi krepi zdravje posameznika, kar se pozitivno odraža na njegovem dobrem fizičnem 

in psihičnem počutju. Raziskave so pokazale, da raznolike gibalno-športne aktivnosti krepijo 

človekov imunski sistem, vendar le, če gre za zmerne telesne napore (Berčič 2005). 

Telesna dejavnost občutno pripomore tudi k duševnemu zdravju, saj izboljšuje razpoloženje 

posameznika in njegovo samozavest ter zmanjšuje stres in napetost. Boljše mnenje o svojem 

telesu in samospoštovanje sta pomembna pri preprečevanju nastanka duševnih bolezni, razlaga 

Whyte (2009, 17) in dodaja, da je prav tako pomemben del duševnega zdravja spanje. Telesno 

dejavni ljudje hitreje zaspijo, spijo dlje in trdneje kot telesno nedejavni.  

Telesna dejavnost v kombinaciji s prehrano, bogato z omega-3 maščobnimi kislinami, 

zmanjšuje tveganje za nastanek kroničnih bolezni (Demmig-Adams in Carter 2007, 306). 

2.3.2 Vrste telesne dejavnosti 

Telesne dejavnosti v osnovi ločimo na aerobne in anaerobne. Aerobne dejavnosti potekajo 

brez pretiranega naprezanja, zato ima mišičje dovolj kisika, da kot vir energije uporablja 

maščobe v telesu. Pri anaerobnih dejavnostih se telo bistveno bolj napreza, mišičju 

primanjkuje kisika, zato kot vir energije uporablja ogljikove hidrate (Strunz 2002, 55). 

Aerobne telesne dejavnosti 

Aerobne telesne dejavnosti ohranjajo in izboljšujejo splošno vzdržljivost, zato je njihova 

izvedba priporočljiva čim bolj pogosto, najbolje vsak dan vsaj 45 minut (Inštitut za varovanje 

zdravja Republike Slovenije 2009). Grbac Gredeljeva (2009, 125) pojasnjuje, da je 

intenzivnost aerobne aktivnosti primerna takrat, ko se posameznik zadiha in še vedno lahko 

govori, ne more pa peti. Med aerobne gibalne dejavnosti se uvrščajo: hoja, tek, kolesarjenje, 

plavanje, planinarjenje, smučanje, tek na smučeh, ples, aerobika ...  

Hoja je izvrsten način za povečanje telesne pripravljenosti in izboljšanje splošnega zdravja. Je 

varna in nezahtevna, primerna skoraj za vsakogar, njena velika prednost je, da jo je mogoče 

kombinirati z drugimi dnevnimi obveznostmi. Da bi dosegli želeni učinek, mora biti hoja 

dovolj hitra (Widgerowitz idr. 2009, 90). Vse bolj priljubljena je nordijska hoja, ki ohranja 

osnovni vzorec hoje z aktivno uporabo ustreznih palic, s čimer je v gibanje vključeno skoraj 

celo telo (Maučec Zakotnik idr. 2011, 11). 

Tek na daljše proge je koristna vadba za obremenitev kosti in učinkovit način za pridobivanje 

kondicije oziroma izboljšanje sposobnosti srčno-žilnega sistema ter izgorevanje maščob. Pri 
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teku se krepijo zlasti mišice in kosti v spodnjem delu telesa. Ker razmeroma močno 

obremenjuje sklepe, tek ni najbolj primeren za tiste, ki imajo težave s koleni ali gležnji 

(Widgerowitz idr. 2009, 84). Za slednje je bolj primerno kolesarjenje. 

Kolesarjenje, tako kot tek, krepi zlasti mišice in kosti v spodnjem delu telesa, vpliva na dobro 

počutje in prispeva k zdravemu načinu življenja. Kolesarjenje je sodoben in okolju prijazen 

način transporta, ki ne povzroča negativnih vplivov in za nekatere pomeni tudi način 

preživljanja prostega časa (Maučec Zakotnik idr. 2011, 12). 

Plavanje je vadba v vodi, ki povečuje mišično vzdržljivost in moč ter blagodejno vpliva na 

srčno-žilni sistem. Zaradi sile vzgona je telo v vodi lažje, zato je tveganje za poškodbe kosti, 

mišic in sklepov ob pravilni tehniki bistveno manjše. Plavanje je idealna oblika telesne 

dejavnosti, ker vključuje vse glavne mišične skupine (Widgerowitz idr. 2009, 86). 

Anaerobne telesne dejavnosti 

Anaerobne telesne dejavnosti se izvajajo s hitrim ponavljanjem zaporednih mišičnih kotrakcij, 

pri katerem tkiva ne dobivajo dovolj kisika. Pri tem nastaja mlečna kislina, ki v mišicah 

povzroča bolečine. Z rednimi vajami se čas vadbe brez bolečin podaljša, ker mlečna kislina 

nastaja kasneje (Grbac Gredelj 2009, 128). Anaerobne vaje gradijo mišično maso in 

preprečujejo izgubljanje kostne mase. 

Vaje za povečevanje (ohranjanje) mišične mase imenujemo tudi rezistenčna vadba. V klasični 

obliki se te vaje izvajajo s prostimi ali fiksiranimi utežmi, gre torej za dvigovanje in/ali 

nošenje bremen po načelu preobremenitve. Povečanje mišične vzdržljivosti je značilno za 

aktivno vključene mišice, poleg tega pa ima ta zvrst telesne vadbe ugodne presnovne učinke, 

zmanjša se količina telesnega maščevja, zniža se krvni tlak, izboljša se toleranca za glukozo 

(Fras 2002, 29–30). 

2.3.3 Telesna dejavnost na delovnem mestu  

Ker je znano, da ima telesna dejavnost pozitivne učinke na zdravje, da je sedenje danes 

prevladujoč delovni in življenjski slog in da so bolezni gibalnega aparata med glavnimi 

razlogi bolniške odsotnosti, je omogočanje in spodbujanje telesne dejavnosti na delovnem 

mestu ne le smiselno, ampak tudi potrebno za doseganje boljšega zdravja zaposlenih in večje 

uspešnosti delovnih organizacij. 

Odrasli preživijo na delu v povprečju vsaj tretjino svojega življenja, zato sodi delovno okolje 

med najpomembnejša življenjska okolja. Delo, delovno mesto in delovna organizacija imajo 

na zdravje zaposlenih izjemno pomemben vpliv (Stergar 2005). Delo in dobro počutje ter 
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zdravje so vrednote sodobnih organizacij, ki jih že več kot desetletje uresničujejo korporacije, 

ki veljajo za vodilne in najbolj zaželene delodajalce na svetu (Jemec 2010, 78).  

Delovna organizacija lahko omogoča in spodbuja telesno dejavnost zaposlenih na številne 

načine: osvešča zaposlene o koristih telesne dejavnosti za njihovo zdravje, uvede več krajših 

odmorov za razgibavanje, uredi primerne parkirne prostore za kolesa, uredi in opremi fitnes 

sobo, uvede spodbude za sodelavce, ki prihajajo na delo peš ali s kolesom, izvaja sestanke v 

gibanju ipd. (Stergar 2005). Nekatera podjetja v tujini že uvajajo sestanke v gibanju, kar 

pomeni, da se zaposleni namesto sede pri mizi o aktualnih zadevah pogovarjajo med hojo 

(Đukić 2011, 6).  

Organizacije, ki svojim zaposlenim nudijo wellness programe, ugotavlja Ho (1997, 186-188), 

pozitivno vplivajo na njihovo dobro počutje, ki se posledično odraža v višji stopnji 

zadovoljstva pri delu, manjši prisotnosti stresa in nižji odsotnosti z dela, vse to pa prispeva k 

boljši motivaciji in višji produktivnosti. 

Promocija zdravja na delovnem mestu je sodobna podjetniška strategija, katere cilj ni samo 

manjša bolniška odsotnost, temveč izboljšanje vseh determinant zdravja zaposlenih (Petruša 

in Remec 2010, 70–72). 

2.3.4 Smernice za aktiven življenjski slog 

Za pozitivne učinke telesne dejavnosti na zdravje posameznika, kot omenjeno, zadostuje vsaj 

pol ure zmerno intenzivnega gibanja vsaj petkrat na teden. K temu je potrebno dodati 

uravnoteženo prehranjevanje, zadostno hidracijo in dovolj počitka. 

Inštitut za kineziološke raziskave Univerze na Primorskem je izdal priročnik za kakovostno 

športno vadbo za krepitev zdravja, v katerem Boštjan Šimunič (2010, 10–12) navaja deset 

znanstveno podprtih priporočil. Na prvem mestu priporoča, naj bo športna vadba življenjski 

slog oziroma sestavni del življenja, saj varuje pred prehitrim staranjem in pripomore k 

ohranjanju vitalnih funkcij, ki so pomembne za življenje. 

Fras (2005) priporoča, naj bo športna vadba raznolika in varna, naj poteka v različnih okoljih 

in naj bo uravnotežena glede na zvrsti: 50 % aerobnih dejavnosti, 25 % vaj za gibljivost in 

25 % vaj za krepitev mišic. 

Bilban (2010, 52) ugotavlja, da ima zdrav življenjski slog zaposlenih številne pozitivne 

posledice: povečuje produktivnost pri delu, izboljšuje kakovost opravljenega dela, znižuje 

stroške, povezane z bolniškimi izostanki in nezgodami pri delu, zmanjšuje invalidnost, 

izboljšuje ekonomski položaj delovne organizacije, izboljšuje počutje zaposlenih, zaradi česar 

se posledično zmanjša fluktuacija, in povečuje ugled ter konkurenčnost delovne organizacije. 
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2.4 Obvladovanje stresa in odzivanje na probleme  

Osebnostne značilnosti, ki oblikujejo posameznikov življenjski slog, oblikujejo tudi njegov 

način spoprijemanja s stresom. Stres ni stanje v okolju, ampak v človekovi telesni in duševni 

notranjosti, kar pomeni, da na posameznika ne vpliva stres, temveč določen povzročitelj 

stresa. 

Stres je specifičen odnos med posameznikom in okoljem, ki ga posameznik dojema kot 

preobremenitev oziroma nekaj, ki presega njegove sposobnosti nadzora nad situacijo, zato 

ogroža njegovo blaginjo. Posameznik zaznava, da se od njega zahteva več, kot je sposoben 

narediti, zaradi tega se počuti ogrožen (Rungapapadiachy 2003 v Karpljuk idr. 2009, 39–40). 

Kognitivna psihologija stres definira kot neskladje med dojemanjem zahtev okolja na eni in 

dojemanjem lastnih sposobnosti na drugi strani. Razmerje med enim in drugim vpliva na to, 

ali bo stres škodljiv ali prijazen (Looker in Gregson 1993, 31).  

Človekov naravni odziv na stres je pripravljenost na boj ali beg, kar je posledica sproščanja 

hormonov noradrenalina in adrenalina, ki imata na organizem nasprotne učinke (Podnar 2011, 

22). 

»Ko torej govorimo o stresu, govorimo v bistvu o stresni reakciji. To so različni telesni in 

duševni odzivi na zahteve iz okolja, s katerimi se bolj ali manj neprestano soočamo. Te 

zahteve so večinoma nadomestile tisto nevarnost, s katero se je srečeval preprost človek v 

davnini. Čeprav nimamo opraviti z neposredno nevarnostjo, razen pri hudih travmah, pa so 

tudi te zahteve v bistvu nevarne, čeravno ogrožajo »le« naša čustva in naše samospoštovanje,« 

pojasnjuje Ziherl (1996, 40).  

Stres ni le subjektivno doživetje. Ponavljajoče ali zelo intenzivne stresne situacije povzročajo 

tudi fiziološke reakcije, spremembe vedenja in psihične reakcije (Čili za delo 2007d). 

Stresne reakcije vsakodnevno potekajo v mejah nekega območja, znotraj katerega v dobršni 

meri obvladujemo stres, kadar pa nastopijo nepredvidene, neznane ali pretirane zahteve, 

obremenitve ali izzivi, se sproži stresni odziv v večji meri. Stres torej ni stanje v okolju, 

razlaga Ziherl (1996, 40), ampak v človekovi telesni in duševni notranjosti, kar pomeni, da na 

posameznika ne vpliva stres, temveč določen povzročitelj stresa, imenujemo ga stresor, ki 

povzroči stresni odziv. Stresorji so pojavi v okolju, ki lahko sprožijo stresne reakcije.  

Različni ljudje se na isti dražljaj odzivajo različno. Od načina, kako se posameznik odziva na 

spremembe v okolju, je odvisno, ali bo določen stresor v njem dejansko povzročil stres ali ne. 

Cunningham (1997, 9) poroča, da se najpogosteje v vlogi najhujšega stresorja pojavlja 

negotovost glede morebitnih posledic, sicer pa stresorje razvrščamo v tri glavne skupine 

(Lazarus in Cohen 1977 v Selič 1999, 55–59): 
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 kataklizmični stresorji so nepredvidljivi dogodki, ki hkrati prizadenejo večje skupine ljudi, 

nanje močno vplivajo in terjajo za obvladovanje veliko prizadevanj (npr. naravne nesreče, 

večji požari, letalske nesreče …); 

 osebni stresorji so dogodki in okoliščine v posameznikovem življenju, ki sprožijo resne 

notranje napetosti (huda bolezen v družini, strah pred izgubo delovnega mesta, konfliktne 

situacije na delovnem mestu ali v zasebnem okolju …); 

 stresorji ozadja so na videz neopazne, zanemarljive in nepomembne okoliščine, ki 

dolgoročno povzročajo stresne reakcije oziroma kronično vznemirjenje (hrup, vsiljeni 

ritem dela, vsakodnevno hitenje v službo, neustrezne bivanjske razmere …). 

Ihan (2004, 65) z ozirom na dojemanje s strani posameznika loči tri vrste stresa: 

 normalni stres, ki ga posameznik zazna, ko se počuti dobro in novo obremenitev dojema 

kot nekaj normalnega, zato v bistvu sploh nima občutka, da je pod stresom; 

 pozitivni ali prijazni stres (eustres), ki nastopi takrat, kadar možgani ocenijo, da je stresor 

oziroma nevarnost, ki preti posamezniku, obvladljiva, zato temu sledi občutek prijetne 

vznemirjenosti, energičnosti, motiviranosti, odločnosti …;  

 negativni ali škodljivi stres (distres), ki nastane takrat, ko možgani dojemajo vpliv 

stresorja oziroma nevarnosti kot težko rešljivo situacijo, zato se kot posledica reakcij v 

organizmu pojavi občutek negotovosti in izgube nadzora, zmanjša se delovanje imunskega 

sistema, lahko se pojavijo tudi bolečine v glavi, prsih ali želodcu, napetost, znojenje ipd. 

Grbac Gredeljeva (2009, 107–110) razlaga, kaj se zgodi v stresni situaciji v telesu. Možgani 

pošljejo signal v nadledvično žlezo, da poveča izločanje adrenalina in kortizola. Pod njunim 

vplivom se izostri duševna zavest, pospeši utrip srca in dihanje, zviša krvni tlak, poveča se 

pretok krvi v vitalnih organih, izostrijo se čutila, še posebej vid. Adrenalin spodbudi jetra, da 

pretvarjajo uskladiščeni glikogen v glukozo in hitro povečajo količino sladkorja v krvi.  

Telesni in duševni odgovor na pojav stresorja je s trifaznim modelom pojasnil kanadski 

endokrinolog Hans Selye in ga poimenoval sindrom splošne prilagoditve (Žibret idr. 2008a, 

8–9): 

 prva faza – faza alarma oziroma alarmna reakcija, ki obvesti organizem, da je v stresni 

situaciji, zato se le-ta pripravi na »boj ali beg«: dihanje se pospeši, prebava se upočasni, 

srčni utrip se poveča, krvni tlak naraste, mišice se napnejo …; 

 druga faza – faza odpora oziroma prilagoditve sledi kmalu po prvi fazi, če stresor izgine 

ali ga oseba »premaga«, se organizem vrne v stanje biokemične uravnovešenosti (krvni 

tlak se zniža, frekvenca srčnega utripa pade, uravnata se hitrost dihanja in telesna 

temperatura …), če pa se izpostavljenost stresorju nadaljuje, organizem zasilne 

spremembe zamenja s prilagoditvenimi;  

 tretja faza – faza izčrpanosti oziroma izgorelosti se pojavi, če se stresno stanje nadaljuje: 

prilagoditveni mehanizmi se sčasoma izčrpajo, posledici sta telesna utrujenost in izguba 

prožnosti, ki je potrebna za obvladovanje različnih situacij. 
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Kronični stres ogroža zdravje posameznika, ker trajno povečuje raven hormona kortizola, 

zaradi česar se neprestano povečujeta sladkor in inzulin v krvi. Posledice so: slabša odpornost 

organizma, povečana možnost obolenj srca in ožilja ter možganske kapi, kronična utrujenost, 

nespečnost, razdražljivost in nezmožnost koncentracije.  

 

Slika 6: Stresorji, stres in čezmerni odziv 

Vir: Greenberg in Baron 2000 v Treven 2005, 16. 

Slika 6 prikazuje povezavo med stresorji, stresom, odzivom in reakcijami. Stres se pojavi 

takrat, ko posameznik zazna, da je situacija, v kateri se nahaja, zanj nevarna ali ne obvladuje 

vseh okoliščin. Pri dolgotrajni izpostavljenosti stresu lahko pride pri posamezniku do 

čezmernega odziva, ki se izraža v fizični, vedenjski ali psihični obliki. Čezmerni odziv lahko 

povzroči škodljive posledice, kot so bolezni, čustvene težave ali slabo opravljeno delo 

(Treven 2005, 15). »Stresna situacija lahko postane negativna izkušnja z emocionalnega 

vidika, ki se lahko poveže z neprijetnimi stanji anksioznosti, napetosti, depresije itd.,« 

pojasnjuje Bilban (2007, 32). 

Simptomov stresa je veliko, saj stres deluje na večino organov v telesu. Pri določanju 

simptomov je potrebna previdnost, ker so lahko povzročitelji drugi dejavniki, najbolj verjetno 

pa gre za stres v primeru, če se pojavlja več znakov hkrati. Določenih znakov stresa se 

posameznik zave šele takrat, ko so mu le-ti že načeli zdravje in je morda za zdravljenje celo 

že prepozno (Žibret idr. 2008b, 37). 

2.4.1 Stres na delovnem mestu 

Delovno mesto je pogosto žarišče škodljivega stresa, ki ga povzroča splet številnih 

dejavnikov (Ihan in Simonič Vidrih 2005, 61), zato je za identifikacijo stresa in njegovih 

vzrokov ter posledic treba opazovati vsebino dela, delovne pogoje, pogoje zaposlovanja, 

medosebne odnose, zdravje, dobro počutje in produktivnost zaposlenih (Levi 2002, 12).  

V Evropski uniji je stres na delovnem mestu (ang. work-related stress ali WRS) za bolečinami 

v hrbtenici druga najpogostejša težava, ki prizadene 28 % delavcev, je pokazala evropska 
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analiza delovnih pogojev za leto 2000. Stres na delovnem mestu zajema več kot četrtino 

odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih težav, povezanih z delom, ki trajajo dva tedna ali dlje 

(Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 2002). 

Na delovnem mestu se stres pojavi, kadar zahteve delovnega okolja presegajo sposobnosti 

posameznika, da bi jih izpolnil ali obvladal. Določena raven stresa sicer lahko poveča 

storilnost, če pa zahteve in pritiski postanejo preveliki, lahko povzročijo negativne posledice 

tako za zaposlene kakor tudi za delovno organizacijo (Evropska agencija za varnost in zdravje 

pri delu 2002).  

Doživetje stresa je lahko posledica (Čili za delo 2007d): 

 zunanjih dejavnikov, kot so neustrezni pogoji dela: hrup, dražeče snovi, neustrezni 

ergonomski pogoji …, 

 tehnoloških pogojev dela, ki so posledica uvajanja novih tehnologij brez ustreznih 

prilagoditev in usposobitev, ali 

 organizacijskih pogojev: delovnega časa, razporeditev vsebine dela, neustreznih 

pristojnosti, odgovornosti in poti komuniciranja. 

Pri delu se stres pogosto pojavlja zaradi enoličnega in dolgočasnega dela, še pogosteje pa 

nastaja zaradi čezmernih obremenitev, nezadovoljstva z delom, povečane odgovornosti, 

tekmovalnosti in slabih medosebnih odnosov.  

Nagnjenost k stresu je prisotna zlasti pri posameznikih z visoko delovno vnemo, stalno 

napetostjo in nestrpnostjo ter pri ljudeh, ki so neprestano pod pritiskom (Svetic 1998, 372). S 

stresom je skoraj vedno povezana tudi nizka stopnja vitalnosti posameznika (Cannon 2011, 

308), pri čemer se vitalnost v fizičnem smislu razumeva kot dobro počutje, polno zdravja in 

energije, v psihološkem smislu pa kot stanje živahnosti, v katerem ima ravnanje posameznika 

svoj smisel in namen.  

Vzroki stresa na delovnem mestu so največkrat: nerealni roki, nejasen opis delovnih nalog, 

nedorečene pristojnosti, nemožnost pritožb, velika odgovornost, (pre)majhen vpliv na 

odločanje, pomanjkanje nadzora, spodbud in nagrad, nezanesljivost delovnih mest, delo v 

neugodnih ali nevarnih pogojih, slaba organizacijska klima, nemožnost napredovanja (Teržan 

2002 v Murn 2009, 2). Stres na delovnem mestu je marsikdaj tudi posledica neustreznega 

informiranja, slabega vodenja, pomanjkanja kompetenc in zaupanja, neustreznih metod dela, 

normiranosti dela in hierarhičnega reda (Lanz 1998 v Videmšek idr. 2009, 7). 

Na količino stresa v organizacijskem okolju poglavitno vpliva pet skupin stresorjev (Černigoj 

Sadar 2002 v Meško 2011, 16–20): 

 značilnosti dela in postavljene naloge (neugodne razmere, nevarne okoliščine, izmensko 

delo, daljši delovniki (več kot 40 ur tedensko), premalo časa za realizacijo nalog …); 

 medsebojni odnosi (z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi, s kupci …); 
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 skrbi, povezane s kariero (nezanesljiva in nestalna delovna mesta, preveč odgovornosti, 

malo pooblastil, malo možnosti za napredovanje, preveč nadzora …); 

 vloge v podjetju (dvoumnost in konfliktnost vlog, stopnje odgovornosti …); 

 struktura in kultura podjetja (nezadostna vključenost zaposlenih v odločanje, slaba 

komunikacija, neusklajena organizacijska kultura …). 

Navedenim skupinam stresorjev je treba dodati še dejavnike izven delovnega okolja, ki jih je 

večinoma mogoče razvrstiti v dve skupini: stresni življenjski dogodki (smrt partnerja, razveza 

zakona, upokojitev …) in napori vsakdanjega življenja (gospodinjska opravila, pomanjkanje 

časa, starševske dolžnosti, finančne skrbi …) (Treven 2005, 30).  

Gray (2009, 205–208) pojasnjuje, da se moški in ženske v stresnih situacijah odzivajo 

različno. Moški se praviloma zaprejo vase, zakopljejo se v delo, postanejo razdražljivi in 

agresivni ter za težave obtožujejo druge. Ženske v stresu, nasprotno, postanejo pretirano 

zgovorne, kar posledično vodi k manjši produktivnosti, za težave obtožujejo sebe, zato si 

nakopljejo še več dela, s tem pa se občutek preobremenjenosti in izčrpanosti še stopnjuje.  

Raziskava med 85 naključno izbranimi slovenskimi managerji (Meško idr. 2008, 89) je 

pokazala, da slednji v povprečju svoje delo ocenjujejo kot zmerno stresno in da nanje v 

povprečju najbolj stresogeno delujejo stresorji, povezani z odnosi s sodelavci in vršnim 

managementom.  

Omenjena raziskava (Meško idr. 2010, 154–159) je tudi pokazala, da obstajajo razlike med 

moškimi in ženskami glede stopnje doživljanja stresa pri delu (ženske v povprečju doživljajo 

z delom povezan stres z višjo stopnjo kot moški), glede pogostosti pojavljanja simptomov 

stresa (managerke pogosteje občutijo simptome tesnobe in depresije, so bolj nagnjene k 

pretirani občutljivosti, pogosteje pretirano uživajo kofein in nikotin ter pogosteje posegajo po 

pomirjevalih kot moški) in glede intenzivnosti doživljanja stresnih simptomov (ženske 

simptome stresa v povprečju doživljajo bolj neprijetno oziroma bolj moteče kot moški).  

Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih 

slovenskih podjetjih (Kralj idr. 2011, 4, 100–101) je pokazala, da svoje delo ocenjuje kot 

stresno 62,4 % oseb, vključenih v raziskavo, le nekoliko manjši (56,2 %) pa je delež tistih, ki 

menijo, da so stresu izpostavljeni pogosto ali neprestano. Večina vzrokov za doživljanje stresa 

izhaja iz delovnega okolja: pretirane delovne obremenitve, premajhen zaslužek, pomanjkanje 

priznanj za opravljeno delo, pomanjkanje komunikacij v kolektivu. 

Javnomnenjska raziskava, ki je potekala od oktobra 2011 do januarja 2012, je pokazala, da v 

Sloveniji 85 % vprašanih pričakuje, da se bo število ljudi, ki na delovnem mestu trpijo zaradi 

stresa, v naslednjih petih letih povečalo (v Evropi v povprečju rast stresa pričakuje 77 % 

anketirancev), 58 % Slovencev pa pričakuje, da se bo število zaradi stresa obremenjenih ljudi 

v istem obdobju močno povečalo (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 2012). 
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2.4.2 Obvladovanje stresa 

Bolj kot je posameznik čustveno stabilen, bolj je odporen proti stresu, na kar neposredno 

vplivata njegova osebnostna zrelost in socialna prilagojenost (Kraigher 2002, 322). 

Organizacije lahko pomagajo zaposlenim pri obvladovanju stresa z nadzorom dejavnikov, ki 

povzročajo stres, in s programi, ki vzdržujejo dobro počutje zaposlenih, pri čemer morajo biti 

aktivnosti usmerjene zlasti k vzrokom, ne le k odpravljanju posledic stresnih situacij. 

Za razumevanje in obvladovanje stresa je bistveno, da posameznik zazna stresno obremenitev 

šele takrat, ko se zave spremembe svojega čustvenega stanja. Obvladovanje stresa pri 

posamezniku je iskanje načinov obrambe njegove integritete, ustvarjanje lastne podobe, 

obvladovanje življenjskih in delovnih situacij, v delovnem okolju pa je obvladovanje in 

preprečevanje stresa investicija v ergonomske pogoje dela, prilagajanje tehnologije in 

organizacijskih pogojev dela ter zagotavljanje ustreznih usposabljanj (Čili za delo 2007d). Vsi 

ti ukrepi imajo skupni imenovalec: obvladati stres tako, da ne bo prišlo do upada 

razpoloženja, pojavljanja kronične izčrpanosti, psihosomatskih bolezni in posledično bega v 

bolniško odsotnost, delovna učinkovitost pa bo ostala na ustrezni ravni.  

»Obvladovanje stresa ni – kot so nekoč mislili – le učenje sprostitvenih tehnik. Obvladovanje 

stresa je najprej podrobno ugotavljanje znamenj škodljivega stresa, osebnostna diagnostika in 

nasploh ugotavljanje pacientovega življenjskega sloga. […] Samo po sebi umevno je, da je 

treba ugotoviti vzročno povezavo med stresorjem ali stresorji in med stresom,« razlaga Ziherl 

(1996, 45) in dodaja, da je pri posamezniku predvsem od samospoštovanja odvisno, ali bo 

določen stresni odziv v območju normalnega, prijaznega ali škodljivega stresa. 

Spoprijemanje s stresom se je razvilo predvsem v dveh smereh: problemsko usmerjene 

strategije in strategije usmerjene k emocijam (Lazarus in Folkman 1984 v Masten idr. 2008, 

119). Pri problemsko usmerjenih strategijah gre za kontrolo stresorja in zmanjševanje ali 

odpravljanje posledic njegovega delovanja, pri emocijsko usmerjenih strategijah pa gre za 

kontrolo čustvenih odzivov.  

V anglo-ameriški strokovni literaturi se je za spoprijemanje s stresom uveljavil izraz coping. 

Osebnostne karakteristike, ki oblikujejo posameznikove navade oziroma njegov življenjski 

slog, oblikujejo tudi njegov način spoprijemanja s stresom oziroma coping. Individualne 

strategije, ki se v praksi kažejo kot uspešne, so (Treven 2005, 61–73; Battison 1999, 26–35; 

Tušak idr. 2008, 134–139): redna telesna dejavnost, sproščanje (meditacija, dihalne tehnike, 

masaža, joga, avtogeni trening, vizualizacija …), zdrav življenjski slog in upravljanje s časom 

(stvarni in dosegljivi cilji, jasne prioritete, dnevni seznami nalog in opravil, odločnost, 

odgovornost, delegiranje), pogoj za učinkovito obvladovanje stresa pa je pridobitev 

spretnosti, s katerimi posameznik negotovo ravnovesje med zahtevami okolja in svojimi 

sposobnostmi ohranja v območju normalnega stresa. 
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Organizacije lahko pomagajo zaposlenim pri obvladovanju stresa na dva načina: z nadzorom 

dejavnikov, ki povzročajo stres pri zaposlenih, in s programi, ki vzdržujejo dobro počutje 

zaposlenih. Namen strategij, s katerimi v organizacijah nadzorujejo dejavnike, ki povzročajo 

stres pri zaposlenih, je zmanjšanje ali popolna odprava izvora stresa (stresorjev) v delovnem 

okolju (Schermerhorn, Hunt in Osborn 2004 v Treven 2005, 75).  

Različne organizacije so razvile veliko različnih strategij za nadzor stresorjev v delovnem 

okolju: preoblikovanje dela, fleksibilno načrtovanje dela, analiza in natančna opredelitev vlog, 

razvijanje komunikacijskih spretnosti, ustvarjanje ugodne organizacijske klime, načrtovanje 

in razvoj kariere ter oblikovanje ustreznih delovnih razmer. Med programi za obvladovanje 

stresa se organizacije najbolj pogosto odločajo za usposabljanje zaposlenih, programe za 

ohranjanje zdravja in dobrega počutja ter pomoč zaposlenim pri njihovem soočanju s 

problemi (Treven 2005, 75–76 in 92–93). 

Trevnova (2005, 93) navaja, da v organizacijah, kjer svoje zaposlene vključujejo v programe 

za ohranjanje zdravja, ugotavljajo, da so takšni programi investicije s pozitivnimi finančnimi 

učinki, saj beležijo manj bolniških izostankov z dela in večjo produktivnost. 

Izhajajoč iz ugotovitev Analize stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, 

malih in srednje velikih slovenskih podjetjih (Kralj idr. 2011, 101) je stres v podjetjih mogoče 

zmanjšati z omogočanjem aktivnega sodelovanja zaposlenih pri odločitvah, ki se nanašajo na 

njihovo delo. Izboljšanje percepcije nadzora in odločanja je mogoče zagotoviti z 

oblikovanjem manjših, delno samostojnih delovnih skupin, skupin za izboljšanje kakovosti 

dela ali skupin za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu.  

Zaposleni imajo v takšnih skupinah večjo možnost kontrole in sprejemanja odločitev, kar 

izboljšuje njihovo zadovoljstvo pri delu in zmanjšuje stres. Učinkoviti načini za zmanjševanje 

stresa morajo biti usmerjeni predvsem k vzrokom, ne le k odpravljanju posledic stresnih 

situacij, in morajo temeljiti na preventivnih, sistematskih in participativnih intervencijah, saj 

je uravnavanje stresa učinkovito le z združevanjem individualne in organizacijske ravni. 

2.5 Uporaba alkohola, tobaka, prepovedanih drog in zdravil 

Pri posameznikih, ki so nadpovprečno obremenjeni, kot so podjetniki, se lahko pojavijo 

spremembe v vedenju, kot so pogostejše kajenje, uživanje večjih količin alkohola in/ali drog 

ter prekomerna uporaba zdravil.  

2.5.1 Pitje alkohola 

Čezmerno pitje alkohola negativno vpliva na kakovost življenja posameznikov, njihovih 

bližnjih in družbe kot celote ter v Sloveniji predstavlja resen javnozdravstveni problem. 
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Alkohol v človeškem organizmu spodbuja izločanje adrenalina in izničuje vpliv vrste 

hranilnih snovi, ki zagotavljajo delovanje imunskega in živčnega sistema ter srca in ožilja. 

Čezmerno uživanje alkohola prizadene delovanje jeter, še posebej pri odstranjevanju med 

stresom izločenih hormonov, ki zato ostanejo v obtočilih (Battison 1999, 13). Alkohol v 

metabolizmu povzroča pretirano nihanje sladkorja v krvi, zato se lahko pri posamezniku 

pojavi tesnoba, nervoza ali agresija (Perretta in van der Berg 2002, 29). 

Uživanje alkohola se pri zaposlenih razlikuje glede na specifiko njihovega dela. Pri delavcih v 

proizvodnem procesu, ki so izpostavljeni stresu zaradi enoličnega dela, lahko postane 

uživanje alkohola del njihovega vsakdana, kar je marsikje tudi odraz neustrezne 

organizacijske kulture. Ta pojav praviloma vodi do povečanega števila nesreč pri delu, slabše 

kakovosti proizvodov in manjše produktivnosti. Seveda pa je lahko čezmerno uživanje 

alkohola prisotno tudi pri zaposlenih, ki opravljajo umsko delo, vendar se pri njih večinoma 

uživanje alkoholnih pijač ne začne pred časom za malico ali kosilo (Treven 2005, 57–58).  

Tvegano in škodljivo pitje alkohola je v Sloveniji velik javnozdravstveni problem, ki 

negativno vpliva na kakovost življenja posameznikov, njihovih bližnjih in družbe kot celote 

(Bajt in Zorko 2010, 41). Navedeno dejstvo ni presenetljivo, če upoštevamo, da se Slovenija 

uvršča med evropske države z največjo skupno registrirano in neregistrirano porabo alkohola 

na prebivalca.  

Kot kažejo zadnje raziskave (Kofol Bric idr. 2010, 63), moški v povprečju pijejo več kot 

ženske. Od alkohola sta v Sloveniji odvisna vsak 5. polnoletni moški in vsaka 25. polnoletna 

ženska. Med moškimi je tudi bistveno manj abstinentov kot med ženskami. 

Do zanimivega zaključka sta prišla Hewlett in Wadsworthova (2012, 416), ki sta raziskovala 

povezavo med uživanjem čaja in kave z ostalimi elementi življenjskega sloga. Ugotovila sta, 

da je uživanje čaja in kave, ki vsebujeta kofein, povezano tako z uživanjem alkohola kot tudi s 

kajenjem. 

2.5.2 Kajenje 

Raba tobaka je povsod po svetu eden poglavitnih dejavnikov tveganja za številne bolezni in 

smrt. Številne raziskave so potrdile vzročno povezavo med kajenjem in različnimi vrstami 

raka, boleznimi srca in ožilja ter boleznimi dihal.  

Približno četrtina prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, je kadilcev, toda obstaja značilna 

razlika med deležem kadilcev v omenjeni starostni kategoriji pri moških in pri ženskah. Pri 

moških znaša delež kadilcev nekaj več kot 28 %, pri ženskah pa nekaj manj kot 22 %. Z 

omenjenim deležem Slovenija sodi med članice EU z najnižjim deležem kadilcev med 

prebivalci, starimi 15 let in več. Kot navaja Koprivnikarjeva (2010, 39), približno tri četrtine 

vseh kadilcev kadi redno, vsak dan, in v povprečju pokadijo nekaj več kot 16 cigaret dnevno. 
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Kajenje, sicer škodljivo za zdravje, lahko poveča odpornost na stres, kajti nikotin, stranski 

produkt tlenja tobaka, je droga, ki spodbuja izločanje adrenalina. Ker telo ne more proizvajati 

neomejenih količin adrenalina, se prej ali slej ne more več odzivati na stresne dražljaje. 

Kajenje tudi ovira preskrbo organizma z vitaminoma B in C (Battison 1999, 13). 

Zaradi bolezni, katerih vzrok je kajenje, v Sloveniji letno umre okoli 2.800 oseb, katerih 

povprečna starost je 16 let nižja v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki niso nikoli kadili 

(Koprivnikar 2010, 39). 

2.5.3 Uporaba prepovedanih drog 

Prepovedane droge so tiste psihoaktivne snovi, ki zaradi svoje kemične sestave in učinkov na 

človeški organizem negativno vplivajo na bio-psiho-socialno ravnovesje posameznika in 

njegovo zdravje (telesno, duševno, čustveno, socialno, družbeno, duhovno in osebno), zato jih 

zakonodaja prepoveduje.  

Vse prepovedane droge pri ponavljajoči uporabi povzročajo psihično, nekatere tudi telesno 

odvisnost, poleg tega pa uporaba prepovedanih drog lahko povzroči še druge zaplete (smrt 

zaradi zastrupitve, okužba z virusom HIV …) (Lovrečič in Lovrečič 2010, 43). 

Po podatkih Evropske agencije za droge je na območju EU najbolj razširjena prepovedana 

droga kanabis. V Sloveniji je v obdobju 1995–2007 zabeležen upad uporabe prepovedanih 

drog, z izjemo kokaina, katerega uporaba se je v tem obdobju povečala. Kot navajata 

Lovrečičevi (2010, 43), med problematičnimi uporabniki prepovedanih drog tako v Sloveniji 

kot v EU izstopajo uporabniki heroina.  

2.5.4 Uporaba zdravil 

Pet najpogosteje predpisanih analgetikov (njihova glavna funkcija je zmanjšanje bolečine) je 

v Sloveniji leta 2009 predstavljalo skoraj desetino vseh predpisanih receptov. Če bi k temu 

prišteli še prodane analgetike v lekarnah brez recepta, bi dobili celotno sliko, kako veliko 

število ljudi išče rešitev za svoje zdravstvene težave z lajšanjem bolečin. 

Po podatkih iz analize Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji po ATC klasifikaciji v 

letu 2009 (Pečar Čad in Hribovšek 2010, 5), je bilo v omenjenem letu izdanih skoraj 16 

milijonov receptov za zdravila (odstotek več kot leto pred tem) v vrednosti 464,6 milijona 

evrov (4 % več kot leta 2008). V letu 2009 je v povprečju vsak prebivalec Slovenije prejel 

zdravila, predpisana na recept, v vrednosti 228 EUR. 

V obdobju desetih let (1999–2009) se je vrednost izdanih zdravil v Sloveniji podvojila. 

Največji delež v številu izdanih receptov zavzema skupina zdravil za bolezni srca in ožilja 

(26,5 % oz. 26 % po vrednosti izdanih receptov). Sledijo zdravila z delovanjem na živčevje 
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(18,1 % po številu in 17,3 % po vrednosti) in skupina zdravil za bolezni prebavil in presnove 

(11 % po številu in 11,7 % po vrednosti). Omenjene skupine zdravil so po številu ambulantno 

izdanih receptov skupaj predstavljale 55,6 %, po vrednosti pa 55 % vseh stroškov za zdravila. 

Že vrsto let je zdravilo Lekadol, ki se v obliki tablet izdaja tudi brez zdravniškega recepta, 

najpogosteje predpisano zdravilo na recept. V letu 2009 je zavzemal skoraj triodstotni delež 

celotnega števila receptov. Po številu receptov so Lekadol tabletam sledile Aspirin protect 

tablete, ki so predstavljale 2,7-odstotni delež, in Naklofen duo kapsule z 1,8-odstotnim 

deležem. Na četrtem mestu najdemo tablete Zaldiar, na petem mestu tablete Naglesin forte, na 

šestem mestu pa se za petimi analgetiki kot prvi izmed antibiotikov nahaja Amoksiklav (Pečar 

Čad in Hribovšek 2010, 16).  

Naštetih pet analgetikov predstavlja skoraj 10 % vseh predpisanih receptov v letu 2009. Če bi 

k temu prišteli še prodane analgetike v lekarnah brez recepta, bi dobili celotno sliko, kako 

veliko število ljudi išče rešitev za svoje zdravstvene težave z lajšanjem bolečin, kar pa je 

marsikdaj zgolj odpravljanje posledic brez odkrivanja dejanskih vzrokov zanje. Tako je, na 

primer, glavobol pogosto le posledica nezadostnega pitja tekočine, z uporabo analgetikov pa 

posameznik samo ignorira opozorilo svojega organizma. 
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3 IZGORELOST 

V sodobnem času se so v razvitih družbah pojavile bolezni, ki so posledica neustreznega 

življenjskega sloga in neustreznih medosebnih odnosov. Ena takih bolezni je izgorelost, ki je 

na videz podobna kronični utrujenosti in depresiji, vendar ima z njima malo skupnega. Po eni 

izmed najbolj pogosto uporabljenih definicij je izgorelost sindrom telesne in duševne 

izčrpanosti, ki poteka v več stopnjah in je praviloma negativna reakcija na stres. 

3.1 Opredelitev stresa in izgorelosti 

Mednarodni urad za delo ugotavlja, da postajata stres in izgorelost poglavitni bolezni 

sodobnega časa, ki najbolj ogrožata delovna mesta (Ščuka 2008a, 51).  

Stres smo definirali kot neskladje med dojemanjem zahtev okolja na eni in dojemanjem 

lastnih sposobnosti na drugi strani, izgorelosti pa ne moremo opredeliti, če posameznika 

pojmujemo zgolj kot biomedicinsko oziroma kot telesno bitje z duševno nadgradnjo (Ščuka 

2008a, 50). Treba mu je dodati še tretjo razsežnost – duhovnost, kajti za uravnovešeno 

delovanje potrebuje poleg telesa in razuma še sposobnost samozavedanja, ki je metafizična 

lastnost, značilna le za človeka. 

3.1.1 Izgorelost kot posledica stresa 

Čeprav je dokazano, da je stres na delovnem mestu eden najpomembnejših povzročiteljev 

izgorelosti, ju ne smemo enačiti, kajti stres je neizogibna reakcija organizma na zaznano 

nevarnost v okolju, izgorelost pa je negativna reakcija na stres in je odvisna od 

posameznikovih sposobnosti za obvladovanje stresa (Bilban in Pšeničny 2007, 23).  

Neustrezna reakcija na stres je medicinsko ozadje izgorelosti, le-ta pa ima tudi 

komunikacijsko in psihosocialno ozadje. Komunikacijsko ozadje izgorelosti lahko pojasnimo 

z dejstvom, da objektivne stvarnosti ni, ampak vsak posameznik dojema informacije iz okolja 

na njemu svojstven način, psihosocialno ozadje izgorelosti pa je pogojeno z rizičnostjo 

posameznika, delovnega okolja in družbe (Ščuka 2008a, 52). 

Stres in delovna (pre)obremenitev navadno vodita v stanje delovne izčrpanosti, izgorelost pa 

je sicer prav tako lahko posledica stresa, vendar je pogojena z osebnostnimi značilnostmi 

posameznika.  

Delovna izčrpanost (wornout) je posledica pretiranega dela, ki jo lahko odpravita počitek in 

razbremenitev, izgorelost pa je bolezensko stanje, ki lahko napreduje do psihofizičnega 

zloma. Do delovne izčrpanosti privedejo pretirane zunanje obremenitve, v izgorelost pa 

posameznika poženejo notranje prisile, aktivirane s strani zunanjih okoliščin, ki jih 

subjektivno doživlja kot pretirano obremenjujoče (Pšeničny 2010). 
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Schmiedel (2011, 20), kot je prikazano na sliki 7, ponazarja izgorelost kot presek treh množic: 

stresa, depresije in izčrpanosti.  

 

Slika 7: Izgorelost kot presek stresa, depresije in izčrpanosti 

Vir: Schmiedel 2011, 21. 

V literaturi je glede na različne znanstvene discipline raziskovalcev mogoče zaslediti različne 

opredelitve izgorelosti. Nekatere izmed njih, razvrščene po letnici objave, so navedene v 

nadaljevanju: 

 Izgorelost je psihična izčrpanost, ki se pojavi pri posameznikih, ki so stalno izpostavljeni 

pritiskom in negativnemu stresu na delovnem mestu. Izgorelost ni zgolj občutek 

izčrpanosti ob koncu delovnega dne, temveč napredujoč cikel izčrpanosti in izgube 

vitalnosti, ki vpliva na posameznikova čustva, telo in duha (Stevens 1995, 25). 

 Izgorevanje na delovnem mestu je pokazatelj razhajanja med tem, kaj ljudje so in kaj 

morajo delati. Izgorevanje je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje – je razkroj 

človeške duše (Maslach in Leiter 2002, 16). 

 Izgorelost je stanje kronične utrujenosti, depresije in frustriranosti, do česar pride, ker je 

oseba predana neki ideji, nekemu načinu življenja ali nekemu odnosu, od koder nazadnje 

ne dobi pričakovane nagrade (Freudenberger in Richelson 1980 v Findeisen 2005, 41). 

 Poklicna izgorelost je psihološki sindrom, ki je kumulativni odgovor na dolgotrajne 

neustrezne psihološke okoliščine dela in pomeni izgubo psihične in telesne moči, padec 

motivacije za delo in izčrpanost (Pšeničny in Findeisen 2005, 53). 

 Izgorevanje lahko opredelimo kot telesno, čustveno in duševno izčrpavanje v čustveno 

obremenilnih bližnjih odnosih v eksistenčno pomembnih človeških sistemih, kot so zakon, 

družina, podjetje, in še posebno v poklicih, povezanih z delom z ljudmi (Brajša 2005, 31). 

 Izgorelost je čustvena in nevrološka kriza ter kriza vrednot, ki vodi do spremembe 

osebnosti, zamenjave vrednostnega sistema in iskanja novega odnosa do dela, ljudi in 

sveta (Šubic 2006). 
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 Izgorelost je sindrom telesne in duševne izčrpanosti, ki obsega razvoj negativne predstave 

o sebi, negativni odnos do dela, izgubo občutka zaskrbljenosti in izostajanje čustev do 

strank (Maslach in Leiter 2002 v Bilban in Pšeničny 2007, 23). 

 Izgorelost je sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in zmanjšane učinkovitosti, 

ki se lahko pojavi pri posameznikih, ki delajo z ljudmi (Schaufeli, Leiter in Maslach 2009, 

204). 

 Z izrazom izgorelost se običajno poimenuje specifičen sindrom, ki je posledica podaljšane 

izpostavljenosti delovnemu stresu in je značilen predvsem za poklice, ki jih označuje 

obsežno delo z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah (Tušak 2009, 212). 

 Izgorelost je sindrom (skupek različnih bolezenskih znakov), nastal zaradi izgube volje in 

zagnanosti za delo, v katero je posameznik vložil veliko truda, a ne dobi od sodelavcev ali 

nadrejenih ustrezne pohvale (Ščuka 2009). 

 Izgorelost je motnja, ki jo lahko sproži čezmeren stres, vendar vzrok zanjo leži v 

osebnostnih značilnostih, predvsem v storilnostno pogojeni samopodobi (Pšeničny 2010). 

 Izgorelost je ena od oblik protesta proti neravnovesju v organizmu (Schmiedel 2011, 14).  

Izgorelost lahko razmejimo od drugih pojavov (Fengler 2007, 75): 

 je nekaj drugega kot večerna izčrpanost po dolgem delovnem dnevu; 

 razlikuje se od prehodne medlosti ob vremenskih spremembah; 

 ne smemo je zamenjevati s »težko glavo« in nerazpoloženjem po neprespani noči; 

 ni isto kot spreminjanje razpoloženja pri predmenstrualnem sindromu (PMS), ki ga sicer 

doživljajo tudi moški, oziroma kot težave ob menopavzi, ki jih sicer prav tako kot ženske 

imajo tudi moški. 

Ščuka (2009) je prepričan, da je ključni dejavnik za nastanek izgorelosti motnja v 

življenjskem slogu, ko posamezniku ob nenehnem prizadevanju za materialne dobrine 

zmanjka prostega časa zase.  

Pšeničnyjeva (2008) ugotavlja, da je najpogostejši vzrok za nastanek izgorelosti kronični 

stres, vendar ne edini, kajti če bi bil, bi v enako obremenilnih okoliščinah izgorela večina 

ljudi, kar pa se ne zgodi. Če bi izgorevali pretežno posamezniki, ki slabše obvladujejo stres, 

med njimi ne bi bilo toliko tistih, ki so bili pred izgorelostjo uspešnejši od drugih, saj mora 

posameznik, da doseže uspeh, obvladati precejšen obseg zahtevnih in obremenilnih situacij. 

Raziskava na vzorcu managerjev v gradbeništvu je pokazala, da je stres na delovnem mestu 

predhodnik izgorelosti, izgorelost pa napoveduje fiziološki stres, ki se najpogosteje izkazuje v 

obliki glavobolov, bolečin v križu in izgubi apetita. Stres na delovnem mestu je negativno 

povezan z delovnimi zmožnostmi posameznika, medtem ko sta izgorelost in fiziološki stres 

negativno povezana z organizacijskimi zmožnostmi (Leung, Chan in Dongyu 2011, 312, 

314). 
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Po mnenju Maslachove in Leiterja (2002, 17–18) izgorevanje na delovnem mestu ni samo 

problem posameznika, okvar njegovega značaja, vedenja ali produktivnosti, kajti v tem 

primeru bi bila rešitev enostavna: ljudi spremeniti ali pa se jih znebiti. Izgorevanje je tudi 

problem družbenega okolja, v katerem ljudje delajo, glede na to, kakšno delo opravljajo, 

kakšne medsebojne interakcije oblikujejo in kakšen je način izvrševanja delovnih nalog. Če 

delovno mesto ne priznava človeške plati dela, je tveganje za pojav izgorelosti večje. 

Izgorevanje na delovnem mestu ima naslednje razsežnosti (Maslach in Leiter 2002, 16–17):  

 izčrpanost: ljudje se počutijo čustveno in telesno preobremenjeni, izpraznjeni in nimajo 

moči, da bi se izvili iz začaranega kroga, ko se zjutraj zbudijo prav tako utrujeni, kot so 

zvečer legli k počitku, zato nimajo energije, da bi se soočali z aktualnimi problemi; 

 cinizem: ljudje zavzamejo hladen, odmaknjen, včasih tudi podcenjevalen odnos do 

sodelavcev, do skrajnosti zmanjšajo svoj prispevek k delu in se odrečejo idealom, da bi 

sami sebe s tem obvarovali pred razočaranjem; 

 neučinkovitost: ljudem se zdi, da je vsako njihovo početje jalovo, vsak nov projekt pa 

neizvedljiv; izgubljajo zaupanje v svoje zmožnosti, da bi karkoli spremenili, zato tudi 

drugi izgubljajo zaupanje vanje. 

Kot navaja Hensley (2008, 120), se izgorelost lahko kaže tudi v obliki hujšanja, glavobolov, 

bolečin v hrbtu in živčnosti. Razkriva se tudi v vedenjskih vzorcih, kot so odsotnost z dela, 

manj ukvarjanja s sodelavci in strankami, pretirano odzivanje na kritike in/ali zavrnitve ter 

sprejemanje nepremišljenih odločitev na osnovi nezadostnih informacij.  

3.1.2 Razlika med izgorelostjo in depresijo 

Izgorelost se pogosto zamenjuje z depresijo, vendar gre za dve različni motnji. Depresija je 

duševno stanje, v katerem se poleg potrtosti, ki zavzema patološke dimenzije, pojavljajo tudi 

znižano samospoštovanje, vegetativne motnje in manjši interes do hrane, spolnosti in 

pogovora (Miko 2006). Depresivni znaki so simptomi izgorelosti, ne pa njene posledice.  

Najbolj nazorna razlika med depresijo in izgorelostjo se kaže v ravni stresnega hormona 

kortizola in značilnosti samopodobe. Pri dobri polovici odraslih depresivnih pacientov je 

bazični kortizol povišan, pri adrenalni izgorelosti pa znižan (Pšeničny 2008).  

Za depresijo je značilna negativna samopodoba, ljudje, ki trpijo zaradi izgorevanja, pa lahko 

ohranjajo pozitivno samopodobo, zaradi izčrpanosti jim upade le tisti del samopodobe, ki ga 

pogojuje storilnost.  

Telesna izčrpanost, imunske težave in občutek odtujenosti so pri izgorelih osebah večje kot 

pri depresivnih. Posamezniki, ki izgorevajo, svojo manjšo učinkovitost doživljajo bistveno 

bolj obremenjujoče kot depresivni, bolj se socialno osamijo, predvsem pa imajo večje težave s 

koncentracijo, spominom in odločanjem (Horvat 2007).  
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3.1.3 Izpostavljenost tveganju za izgorelost na delovnem mestu 

Izgorelost se lahko pojavi v vsakem poklicu in pri vsakem posamezniku, torej gre za 

individualno izkušnjo. K izgorevanju so najbolj nagnjeni ljudje z nizko samozavestjo, 

storilnostno samopodobo in pasivnim stilom spoprijemanja s težavami ter čustveno nestabilni, 

ambiciozni in zavzeti posamezniki, ki težijo k popolnosti. 

Če izhajamo iz predpostavke, da je stres eden izmed ključnih povzročiteljev izgorelosti, je 

pomembno, s kakšno stopnjo stresa je povezan posamezen poklic oziroma delovno mesto. Vsi 

poklici namreč niso enako stresni, razlaga Tušak (2009, 217). Težave se pojavljajo bolj zaradi 

narave dela kot zaradi organiziranosti. 

Stres na delovnem mestu se lahko pojavi zaradi nejasno opredeljenih delovnih zahtev, kar 

zmanjšuje zadovoljstvo, samozaupanje in samospoštovanje. Stres se pogosto pojavlja pri 

zaposlenih, ki so odgovorni za druge ljudi, sodelujejo na veliko sestankih, hkrati pa morajo 

svoje delo dokončati do predvidenih rokov. Posebej izpostavljena so vodilna delovna mesta, 

kjer je lahko vir stresa že občutek, da je treba za delo na takšnem položaju žrtvovati del 

prostega časa in časa za družino (Kocmur 2009). 

Načeloma velja, da so vsi ljudje na delovnih mestih izpostavljeni izgorelosti, vendar so 

nekateri bolj nagnjeni k izgorevanju kot drugi (Čepin Čander 2006). Izgorelost se lahko 

pojavi v vsakem poklicu in pri vsakem posamezniku, katerega vedenje ne odraža, kaj čuti ob 

ponavljajočih se stresnih razmerah na delovnem mestu (Stevens 1995, 25). Pomembna je tudi 

(negativna) povezava izgorelosti in zadovoljstva pri delu, saj gre v obeh primerih za čustveni 

odziv posameznika na delo oziroma delovne pogoje (Tsigilis, Koustelios in Togia 2004, 672). 

Izgorelost je v neposredni povezavi s tem, kako zavzet je posameznik v svojem poklicu, in 

tudi s tem, kako se je sposoben zdravo oddaljiti od svojega dela. Findeisenova (2005, 42) 

ugotavlja, da vse izhaja iz otroštva, ko posameznik oblikuje svoj pogled na družbo. Tisti, ki 

potonejo v izgorelost, so navadno hipersocializirani. Že v otroštvu so sklenili, in takšno je bilo 

tudi pričakovanje njihovega okolja, da bo njihovo poslanstvo skrb za druge. Njihove lastne 

potrebe in želje so bile vedno nekje daleč v ozadju in tako je tudi v odraslem obdobju. Vse, 

kar dosežejo, in ponavadi gre za nadpovprečne dosežke, sprejemajo kot nekaj normalnega, 

zato iz tega ne črpajo potrebnega samospoštovanja. 

Izgorelost je torej individualna izkušnja, specifična za določeno delovno okolje. Posamezniki 

z različnimi osebnostnimi in demografskimi značilnostmi ter stališči so različno izgoreli. 

Ljudje z nizko samozavestjo, storilnostno samopodobo, pasivnim stilom spoprijemanja s 

težavami, čustveno nestabilni, ambiciozni in zavzeti, ki težijo k popolnosti, so bolj nagnjeni k 

izgorelosti. Najbolj izgoreli so samski delavci in tisti z višjo stopnjo izobrazbe. Starost je 

negativno povezana z izgorelostjo (Boštjančič 2010, 65).  
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Po ugotovitvah Viljema Ščuke (2008b) običajno izgorijo preveč ambiciozni managerji, ki si 

zastavljajo previsoke cilje in so prestrogi do sebe in drugih. Še posebej rizična skupina so 

managerke, ki pozabljajo na svojo ženstvenost in želijo tekmovati z moškimi na moški način. 

Če si managerka prizadeva posnemati moške, bo kmalu izgorela. 

Po podatkih iz raziskave Inštituta za razvoj človeških virov (Pšeničny 2011b) izgorelost v 

Sloveniji ogroža vse demografske skupine, najbolj pa managerke in samostojne podjetnice, ki 

izgorevajo močneje kot moški na podobnih delovnih mestih. Tudi raziskavi, izvedeni na 

vzorcu inženirjev in inženirk iz visokotehnoloških podjetij (Ronen in Malach Pines 2008, 

684) in na vzorcu učiteljev in učiteljic (Antoniou, Polychroni in Vlachakis 2006, 682), sta 

pokazali višjo stopnjo izgorelosti pri ženskah kot pri moških. 

3.2 Vzroki za izgorelost na delovnem mestu 

Maslachova in Leiter (2002, 39) trdita, da se vzroki za izgorelost pogosteje kot v 

posamezniku nahajajo v njegovem delovnem okolju, Pšeničnyjeva (2006b, 26–27) pa poroča, 

da obstajajo tri skupine vzrokov, ki medsebojno vplivajo na nastanek izgorelosti: družbene 

okoliščine, psihološke okoliščine življenja in dela ter osebnostne lastnosti. Schmiedel (2011, 

35) opozarja, da za izgorelost obstajajo tudi telesni vzroki. 

3.2.1 Neskladja med delavcem in njegovim delom 

Maslachova in Leiter (2002, 39–59) prepoznavata razloge, ki negativno vplivajo na dobro 

počutje delavca, v šestih neskladjih med njim in njegovim delom: preobremenjenost z delom, 

pomanjkanje nadzora, nezadostno nagrajevanje, razpad skupnosti, odsotnost poštenosti in 

nasprotujoče si vrednote.  

Našteti razlogi negativno vplivajo na stopnjo zadovoljstva pri delu, upad slednjega pa lahko 

vodi v čustveno izčrpanost, ki je ena od pomembnih razsežnosti izgorelosti (Schermuly, 

Schermuly in Meyer 2011, 259). Raziskava, izvedena na vzorcu prodajnikov (Low idr. 2001, 

587), je pokazala, da na pojav izgorelosti značilno vplivajo notranja motivacija, nejasno 

opredeljene vloge in konfliktnost vlog v organizaciji. 

Preobremenjenost z delom 

Preobremenjenost z delom je ključna razsežnost organizacijskega življenja in pomeni, da je 

treba opraviti preveč dela v prekratkem času s premalo sredstvi. Preobremenjenost narašča z 

vse hitrejšim delovnim tempom, ki škoduje kakovosti, načenja medosebne odnose in zatira 

inovativnost. Če se preobremenjenosti na delovnem mestu pridružijo še prekomerne mentalne 

zahteve, ki povzročajo stres, se lahko posledice kažejo v izgorelosti posameznika (Gryna 

2004, 44). 
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Pomanjkanje nadzora 

Pomanjkanje nadzora nad delom posamezniku preprečuje, da bi se uspešno spopadal z 

zaznanimi problemi. Brez nadzora nad pomembnimi elementi svojega dela ne more 

uravnavati svojih interesov z interesi organizacije, zato lahko zaradi izgorevanja postane 

neučinkovit, ciničen in izčrpan. 

Nezadostno nagrajevanje 

Vsak zaposleni upravičeno pričakuje, da mu bo delo prineslo materialne nagrade v obliki 

denarja, ugleda in varnosti, toda v obdobju krize je tovrstnih nagrad vse manj kljub 

povečanemu obsegu dela. Dejavnik, ki še bolj neposredno vpliva na izgorelost posameznika, 

pa je izguba notranje nagrade v obliki zadoščenja za dobro opravljeno delo. 

Razpad skupnosti 

Razpad delovne skupnosti zaradi izgube varnosti zaposlitve je udarec sedanje krize. S tem, ko 

organizacije zmanjšujejo svoje obveznosti do zaposlenih, imajo slednji vse slabšo osnovo za 

spoštovanje obveznosti drug do drugega. Vse več dela za računalniki in vse več dela na domu 

posameznike vse bolj izolira, zato delajo predvsem zase. 

Odsotnost poštenosti 

Delovno mesto je pošteno, če so v organizaciji prisotni trije ključni elementi: zaupanje, 

odkritost in spoštovanje. Kadar organizacija posluje pošteno, zna ceniti vsakega posameznika, 

ki prispeva k njenemu uspehu. Našteti elementi poštenosti so bistveni za ohranjanje 

posameznikove pripadnosti, njihova odsotnost pa povzroča izgorelost na delovnem mestu. 

Nasprotujoče si vrednote 

Sistem vrednot, ki temelji na kratkoročnih ciljih, kako preživeti in ustvariti dobiček, je v 

nasprotju z vrednotami, ki jih najbolj cenijo zaposleni. Kriza sili organizacije v odločitve, ki 

niso v skladu z njihovimi temeljnimi vrednotami. Neposredni konflikt vrednot nastopi, ko 

pride do nasprotij med zahtevami na delovnem mestu in osebnimi vrednotami posameznika. 

Če se tovrstne konfliktne situacije pogosto ponavljajo, je to lahko vzrok za izgorevanje.  

3.2.2 Družbene okoliščine 

Družbene okoliščine so se v zadnjih desetletjih bistveno spremenile, saj je razvita industrijska 

družba v tem času prešla v postindustrijsko in s tem v t. i. družbo osebne svobode (Jurančič 
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Šribar 2006). Čas tranzicije je v Sloveniji prinesel tudi krizo vrednostnega sistema: 

tradicionalne nacionalne vrednote, kot so pridnost, delavnost in skromnost, so zamenjale nove 

vrednote, kot so učinkovitost, uspešnost in status. Vsemu naštetemu se pridružuje še razpad 

družine kot institucije, ki je simbolizirala varnost in stabilnost. 

Dodatni vzrok za izgorevanje zaposlenih je nenehna rast zahtev v svetovnem gospodarstvu po 

znanju, usposobljenosti in konkurenčnosti delovne sile, zaradi česar prihaja do selitev 

proizvodnje na različne konce sveta. Varnih poklicev in varnih delovnih mest ni več, delovno 

razmerje ne nudi več občutka varnosti in možnosti identifikacije, življenje je postalo polno 

negotovosti (Pšeničny 2008). 

3.2.3 Psihološke okoliščine življenja in dela 

Vsak posameznik v vsak svoj odnos, tako službeni kot zasebni, vlaga določeno energijo in 

pričakuje, da bo njegovo vlaganje povrnjeno oziroma da bo ta odnos zadovoljil njegovo 

določeno potrebo. V okviru delovnega razmerja so te potrebe ustrezno plačilo za delo, 

pozitivna potrditev za dobro opravljeno delo, relativno stabilni pogoji dela, nadzor nad 

delovnimi okoliščinami in jasno opredeljene delovne naloge (Pšeničny 2006b, 27).  

Posameznik pričakuje torej pričakuje recipročnost: več vlagam – več mojih potreb bo 

zadovoljenih (Pšeničny 2008), toda današnja realnost je pogosto drugačna: pomanjkanje kadra 

in racionalizacije v delovnih organizacijah imajo za posledico pogosto podaljševanje 

delovnika in preobremenjenost, izmensko delo, delo ob nedeljah in praznikih, delovne naloge 

in roki niso dovolj precizirani, nekatera delovna mesta se feminizirajo, delovna opravila 

postajajo vse zahtevnejša, hkrati pa bolj monotona, hierarhija znotraj organizacij postaja vse 

bolj uradniška, delo s strankami terja vljudnost in podrejenost, kakovostna delovna mesta se 

koncentrirajo v večjih središčih in zato postajajo za večino slabše dostopna (Ščuka 2008a, 53). 

3.2.4 Osebnostne lastnosti 

Če posameznik ne zaznava zgoraj omenjene recipročnosti, ga to lahko vodi v tvegani 

življenjski slog, kar je odvisno od njegovih osebnostnih lastnosti. Posameznik, čigar potrebe 

ostajajo nezadovoljene, lahko zmanjša svojo investicijo (ali zahteva več) ali pa izstopi iz 

nerecipročne situacije in s tem uravnoteži svojo porabo in akumulacijo energije.  

Posameznik, ki svoje potrebe tlači v ozadje, sicer prav tako čuti primanjkljaj in zaradi tega 

nelagodje, toda problem skuša rešiti tako, da vlaga še več, da bi vendarle dobil pohvalo. 

Končni rezultat je adrenalna izgorelost (Pšeničny 2006b, 27–29).  

Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj posameznik, ki mu telo in psiha sporočata, da potrebuje 

izstop iz stresne situacije, vztraja in se še naprej izčrpava. Pšeničnyjeva (2008) pojasnjuje, da 
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imajo tisti, ki izgorevajo in izgorijo, močno notranjo motivacijo, ta pa se oblikuje pod 

vplivom vzgoje. Zahtevni starši otroku z vzgojo vcepijo pravilo, da je dober samo takrat, ko 

zadovolji potrebe nekoga drugega (pogojevana ljubezen). Trajne čustvene posledice takšne 

vzgoje so: občutek notranje prisile, kratkotrajno zadovoljstvo ob uspehu, sram ob neuspehu, 

nihanje samospoštovanja, slabe prilagoditvene sposobnosti in nizko samovrednotenje.  

Tako vzgojen posameznik na prvo mesto postavlja potrebe drugih, svoje pa zanika, zato 

ostajajo nezadovoljene, torej vlaga, ne da bi za to kar koli prejemal, saj tudi ne pričakuje 

drugega kot pohvalo, ker ga motivirajo njegove notranje vrednote. Pogosto takšni 

posamezniki postanejo najbolj zavzeti delavci v podjetjih in pozorni, skrbni ter zanesljivi 

partnerji in starši. Njihovo vrednotenje samega sebe je odvisno od zunanjih priznanj za 

njihove dosežke, zato govorimo o storilnostno pogojeni samopodobi (Pšeničny 2008). 

Raziskava, izvedena na zaposlenih v klicnem centru, je pokazala, da iznajdljivost pri delu 

zmanjšuje čustveno izčrpanost kot simptom izgorelosti, ne pa tudi depersonalizacije (Rod in 

Ashill 2009, 74).  

3.2.5 Telesni vzroki za izgorelost 

Simptome izgorelosti lahko izzovejo tudi nekatere bolezni. Če jih prepoznamo in jih 

pozdravimo, lahko izčrpanost v veliki meri odpravimo že s tem, je prepričan Schmiedel 

(2011, 35), ki med obolenji, ki lahko izzovejo simptome izgorelosti, navaja slabokrvnost, 

motnje v delovanju ščitnice, kronična vnetja, vetrovi in diareja, okužbe, sindrom kronične 

utrujenosti, rak in moten spanec. Med možnimi povzročitelji omenja tudi pomanjkanje hranil  

in uživanje poživil (kava, alkohol, kajenje), drog in zdravil. 

Schmiedel (2011, 48–49) opozarja na pomen uživanja vseh esencialnih vitaminov in 

mineralov za ohranjanje zdravja in delovnih sposobnosti. V praksi danes večina ljudi zaradi 

enolične prehrane še zdaleč na zagotavlja optimalnega vnosa teh hranil; uživajo premastno, 

presladko in preslano hrano, ki vsebuje premalo balastnih snovi.  

Povečane telesne ali umske obremenitve, stres, nosečnost ali uživanje zdravil povečajo 

potrebo po hranilih (železu, magneziju, kaliju, cinku, jodu, folni kislini, vitaminih B6 in B12, 

Q10). Že pomanjkanje ene same snovi lahko povzroči ali okrepi simptome izgorelosti, kot 

poroča Schmiedel (2011, 49), pa podrobnejša preiskava v takšnih primerih neredko pokaže 

pomanjkanje več hranil. Posledica pomanjkanja hranil je padec zmogljivosti in s tem so 

odprta vrata za izgorevanje. 

Vsak posameznik, izpostavljen izgorevanju, bi moral biti zelo previden pri uživanju poživil. 

Kofein kratkoročno sicer okrepi telesne in umske sposobnosti, toda ne daje nove energije, 

ampak mobilizira njene zadnje zaloge v organizmu. Če je »baterija« že skoraj prazna, kar pri 

izgorelosti je, jo kofein še bolj izprazni in s tem povzroči dodatno škodo.  
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Alkohol spodbuja izločanje magnezija, ki ga pri ljudeh z izgorelostjo še posebej primanjkuje, 

za razgradnjo alkohola v organizmu pa se porabljajo vsi vitamini skupine B, ki so bistvenega 

pomena za tvorjenje energije in delovanje živčnega sistema.  

Kajenje povzroča stalno pomanjkanje kisika in oropa telo hranilnih snovi. Posamezniki z 

izgorelostjo, ki jim uspe prenehati s kajenjem, že v nekaj tednih občutijo opazen porast svojih 

zmogljivosti (Schmiedel 2011, 56–59).  

Poseben problem predstavlja uživanje nedovoljenih drog, kajti izgorelost in odvisnost sta v 

tesni povezavi »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',« pojasnjuje Schmiedel (2011, 61–63). Kokain, 

spid in ekstazi so tipični primeri substanc, ki dajejo uporabnikom »dodatno« energijo bodisi 

za celonočno zabavo bodisi za hitro dokončanje projekta, ki se mu izteka rok. Ob tem kaže 

opozoriti še na nesnovne droge, kot so igre na srečo, ki kratkotrajno sicer pomenijo sprostitev, 

dolgoročno pa izčrpavajo zaloge energije in dostojanstvo posameznika. 

Številna zdravila imajo stranske učinke v obliki utrujenosti ali upadu motivacije, kar lahko 

sproži izčrpanost ali okrepi izgorevanje. Kot navaja Schmiedel (2011, 59–60), imajo tovrstne 

učinke pomirjevala, uspavala, psihofarmaki, antihistaminiki (zdravila proti alergijam), 

zdravila proti vrtoglavici, zdravila za zniževanje krvnega tlaka, interferoni in statini (zdravila 

za zniževanje holesterola).  

3.3 Simptomi izgorelosti 

Dolgotrajni stres pri posamezniku privede do izčrpanja energije za delovanje, zato se lahko 

pojavijo simptomi izgorelosti, kot so nespečnost, slabost, napetost, izguba apetita ali silna 

želja po hrani, prebavne motnje, mravljinci v konicah prstov in v ustnicah. Nazadnje bolečina 

zajame še čustveno, miselno in duhovno sfero posameznika. 

Viri energije so dejavnosti in odnosi, ki povzročajo ugodje in radost, prav tega pa izgoreli 

posameznik ni več sposoben doživljati, ker je preveč utrujen. Ne občuti ne ugodja ne veselja, 

ne želi si ničesar več, še vedno pa je prizadeven pri delu in v svojem socialnem okolju. Ko se 

težave stopnjujejo, se lahko pojavijo zgoraj našteti simpotmi izgorelosti; nazadnje bolečina 

preplavi vse sfere posameznika: telesno, čustveno, miselno in duhovno (Findeisen 2005, 41). 

Pojav izgorelosti je mogoče proučevati z več vidikov: psihološko-individualnega, 

organizacijskega, ekonomskega, sociološkega in političnega. Simptomi izgorelosti se namreč 

pojavljajo na področju telesnega delovanja, čustvenega doživljanja, vedenja, mišljenja in 

stališč. Vsak posameznik reagira na obremenitve v svojem poklicu na njemu svojstven način, 

v skladu s njegovo telesno konstitucijo, zdravstvenim stanjem, osebnostnimi značilnostmi in 

specifiko delovnega okolja (Bilban in Pšeničny 2007, 23). 
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Opozorilni znaki, ki kažejo na izgorelost in jih utegne posameznik opaziti pri sebi 

(Kaslowova in Schulmanova 1987 v Fengler 2007, 74): 

 odpor do odhajanja v službo,  

 nenehno pritoževanje zaradi odpora do dela in prevelikih zahtev, 

 občutek odrezanosti od sveta in doživljanje življenja kot težko in otopelo, 

 naraščajoče število negativnih kontratransferjev s klienti, 

 razdražljivost, slaba pozornost, razdraženost in nestrpnost doma, 

 pogosta obolenja brez jasnega vzroka, misli na beg in samomor. 

Kalčičeva (2008) kot simptome izgorelosti navaja: 

 zakrčenost mišic, pogosto na hrbtu, ramenskem obroču in vratu, 

 povišan krvni tlak, prebavne motnje, nočno potenje, aritmija srca, motnje v spanju, 

 notranji nemir, občutki strahu, razdraženost, čustvena neuravnovešenost, 

 motnje v zbranosti, 

 nemirna in hitra hoja, gibanje in delo,  

 način uživanja opoldanskega obroka (če si posameznik zanj sploh vzame čas), 

 vedno daljši seznam neopravljenih nalog,  

 izguba veselja do dela in delovnega mesta,  

 odtujitev od dela in kolegov. 

3.3.1 Vrste simptomov izgorelosti 

V povezavi s poklicno izgorelostjo se pojavljajo različni simptomi, ki so čustvene, kognitivne, 

vedenjske in telesne narave (Pšeničny in Findeisen 2005, 57). Prikazani so v preglednici 1. 

Preglednica 1: Simptomi izgorelosti 

Telesni simptomi Čustveni simptomi 

- slabo počutje 

- glavobol 

- nespečnost 

- bolečine v križu 

- kronična utrujenost 

- izčrpanost ob najmanjšem naporu 

- večja obolevnost, zlasti prehladi 

- težave ali motnje v spolnosti 

- težave z želodcem, prebavo in/ali odvajanjem 

- upad ali povečanje telesne mase 

- povišan krvni tlak in/ali holesterol 

- težave s srcem in/ali na ožilju  

- občutek tesnobe ob novih obremenitvah na 
delovnem mestu 

- depresivnost s pomanjkanjem energije in volje 
do dela 

- nerazpoloženost s pobitostjo, žalostjo in 
pesimizmom 

- otopelost za čustvene izzive 

- izguba smisla za humor, sprostitev in 
razvedrilo 

- izguba zanimanja za ljudi in dogajanje okoli 
sebe 

- nesposobnost iznašanja čustvenih vsebin  
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Vedenjski simptomi Kognitivni simptomi 

- izogibanje delovnim obveznostim 

- površnost 

- naraščanje odsotnosti z dela, tudi 
neopravičene 

- pogosti prepiri s sodelavci, naraščajoča 
sovražnost 

- pogostejši problemi v domačem okolju, 
prepiri 

- zloraba pomirjeval, uspaval in alkohola 

- upad delovne vneme  

- zmanjšana delovna učinkovitost 

- odpor do službe, sodelavcev in nadrejenih 

- težnja po spremembi delovnega mesta (beg iz 
poklica) 

- opuščanje športnih, rekreativnih in/ali 
kulturnih dejavnosti 

- slabša sposobnost koncentracije 

- pozabljivost 

- izguba motivacije za ustvarjalno delo 

- izogibanje novostim na delovnem mestu 

- iskanje krivcev za lastno neuspešnost zunaj 
sebe 

- destruktiven odnos do zahtev nadrejenih 

- zmanjšana sposobnost za kritično presojo 
dogajanja v okolici 

- odpor do timskega dela in skupinske 
pripravljenosti 

- izogibanje pogovorom, sestankom, 
dogovarjanju 

- zmanjšana miselna prožnost 

- zmanjšano samospoštovanje 

Vir: Bilban in Pšeničny 2007, 24. 

Kronična utrujenost in odpor do dela, ki se najbolj pogosto omenjata med simptomi, sama po 

sebi še ne pomenita izgorelosti. Lahko se pojavita tudi pri različnih psihičnih motnjah, kot sta 

depresija in anksioznost, pa tudi pri nekaterih telesnih boleznih, kot so hipotiroza, 

Addisonova bolezen in sindrom kronične utrujenosti. Kronična utrujenost in odpor do dela sta 

najpogosteje simptoma delovne izčrpanosti, ki je posledica pretiranih delovnih obremenitev, 

kadar pa sta povezana z deloholizmom, ponavadi kažeta na to, da posameznik izgoreva. 

Ključni simptom izgorevanja je torej deloholizem (Lucu 2012). 

3.3.2 Simptomi po stopnjah izgorevanja 

Simptomi izgorevanja se razlikujejo glede na stopnjo izgorelosti in glede na področje (telesno 

ali psihično), na katerem se pojavljajo. 

Moss (1981 v Treven 2005, 56) navaja naslednje simptome izgorevanja na delovnem mestu: 

 zgodnje faze: 

- izvedba dela: zmanjšana učinkovitost in iniciativnost, pojemanje zanimanja za delo, 

progresivno zmanjševanje sposobnosti za izvedbo dela pod stresom; 

- fizično stanje: utrujenost, izčrpanost, glavoboli, težave z želodcem, hujšanje, 

nespečnost; 

- vedenje: spreminjanje razpoloženja, hiter odziv na jezo, zmanjšana tolerantnost, 

sumničavost, občutek nebogljenosti;  

 pozne faze: 

- poskusi samozdravljenja: zloraba pomirjeval, alkohola …; 
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- povečana togost: bolj zaprto mišljenje, nefleksibilno vedenje, cinizem; 

- spraševanje po lastnih sposobnostih, sposobnostih sodelavcev in organizacije; 

- več potrebnega časa za enak obseg dela, bistveno zmanjšana produktivnost. 

Pšeničnyjeva (2007b, 54–56; 2006a) je skozi razvoj vprašalnika sindroma adrenalne 

izgorelosti (SAI) simptome izgorevanja razdelila po stopnjah in področjih, kot je prikazano v 

preglednici 2. 

Preglednica 2: Simptomi po stopnjah procesa izgorevanja 

Telesno področje Psihično področje 

1. stopnja izgorevanja 
- kronična utrujenost, ki ne mine niti po počitku 
- bolečine zjutraj in zvečer 
- napadi hitrega bitja srca ali panični napadi 
- gastroenterološke težave 
- motnje spanca (nespečnost) 

- povečana aktivnost 
- frustriranost in občutek nemoči 
- razočaranost nad ljudmi 
- občutek, da so stiki z ljudmi naporni 
- razdražljivost in anksioznost 
- žalost in občutek depresije 
- zanikanje  
- postavljanje potreb drugih ljudi pred lastne 

potrebe 

2. stopnja izgorevanja 
- občasno ali trajno močno nihanje krvnega 

tlaka 
- bolečine 
- glavoboli 
- slabše delovanje imunskega sistema (pogoste 

okužbe) 
- alergije 
- kratkotrajni nenadni upadi psihofizične 

energije 

- občutek ujetosti 
- potreba po umiku iz delovnega in 

življenjskega okolja 
- upadanje storilnostno pogojene samopodobe 
- jeza, ki se lahko stopnjuje do napadov besa 
- cinizem 
- grobost in okrutnost 
- nezmožnost nadziranja čustvenih odzivov 
- občutek krivde zaradi upadanja storilnosti 
- motnje koncentracije in spomina 
- odtujevanje od bližnjih in sodelavcev 
- oteženo prepoznavanje laži in manipulacij 
- zanikanje lastnih potreb 
- suicidalne misli brez resnih priprav na 

izvedbo samomora 

3. stopnja izgorevanja 

pred adrenalnim zlomom 

- hude motnje spanja, ponavadi v obliki 
nespečnosti ali prekinjenega spanja 

- nezmožnost odločanja in načrtovanja 
- odsotnost pobud in sanjarjenja 
- izguba občutka za čas 
- napadi besa 
- občutki depresivnosti 
- skoraj popolna prekinitev socialnih stikov 
- napadi joka 
- izguba nadzora, smisla in občutka varnosti 
- načrtovanje bilančnega samomora 
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Preglednica 2 – nadaljevanje 

Telesno področje Psihično področje 

adrenalni zlom 
- ekstremni upad telesne energije (vsak telesni 

gib pomeni napor) 
- onemogočeno ali skrajno oteženo ohranjanje 

budnosti (do 18 ur spanja na dan) 
- bolečine v mišicah in sklepih brez 

predhodnega napora ali znakov patoloških 
sprememb 

- padec imunskega sistema 
- intenzivni znaki senzorne prenasičenosti in 

izčrpanosti, ki lahko napredujejo do 
nevroloških simptomov (mravljinčenje, 
moteči zvoki in svetloba) 

- infarkt 
- možganska kap 
- akutne gastroenterološke motnje 

- nezmožnost koncentracije 
- trganje miselnega toka 
- skrajno omejen kratkoročni spomin in motnje 

priklica 
- nezmožnost odločanja 
- občutek skrajne ranljivosti in nezaščitenosti 
- močna jeza 
- skrajni cinizem 
- pozitivna samopodoba, neodvisna od 

dosežkov 
- po nekaj dneh popolne nemoči jasni vpogledi 

v lastno življenjsko situacijo 
- zelo jasno mišljenje, vendar nepovezano z 

emocionalno in motivacijsko komponento 
- priprava na samomor in/ali samomor 

po adrenalnem zlomu 
- močan in dolgotrajen upad delovnih 

sposobnosti 
- nenadni močni upadi psihofizične energije 

brez predhodne aktivnosti 
- nezmožnost vzpostavljanja in/ali vzdrževanja 

psihofizičnega ravnotežja 
- periodično vračanje simptomov akutnega 

adrenalnega zloma v obremenilnih situacijah 

- izrazit odpor do prejšnjih življenjskih in/ali 
delovnih situacij in nezmožnost vračanja 
vanje 

- osebnostne spremembe (namesto 
odgovornosti za druge odgovornost zase) 

- spremembe vrednostnega sistema (upad 
altruizma in storilnosti kot vrednote) 

- spreminjanje samopodobe 

Vir: Pšeničny 2007b, 54–56; Pšeničny 2006a. 

3.4 Stopnje in posledice izgorelosti 

Izgorevanje poteka postopoma, v več stopnjah. Model, ki ga je definirala Pšeničnyjeva 

(Burnout.si 2006) in smo ga v nadaljevanju uporabili pri empiričnem delu naloge, proces 

izgorevanja deli na tri stopnje: 1. izčrpanost, 2. ujetost in 3. izgorelost. Posledice izgorelosti 

se odražajo na treh ravneh: na ravni posameznika, organizacije in celotne družbe. 

Stanje dobrega počutja in polnih rezerv energije imenujemo čilost. Ko posameznik potroši del 

energije, se pojavi stanje utrujenosti, ki ga odpravimo s počitkom ali spremembo aktivnosti. 

Na ta način je večina ljudi neprestano v dinamičnem nihanju med enim in drugim stanjem 

(Pšeničny 2006a).  

Če je počitka in okrevanja po naporih premalo, lahko pride do preutrujenosti, ki je v bistvu 

nakopičena utrujenost. Tudi v tem stanju se kdaj pa kdaj znajde skoraj vsak. Odločitev, kako 

bo posameznik ravnal v takšnem stanju, je zavestna in lahko pomeni izbiro med zdravjem in 

boleznijo. Če bo signale preutrujenosti ignoriral in še povečal svojo aktivnost, bo z begom v 

deloholizem sicer dosegel, da bodo telesni opozorilni znaki poniknili, toda z nadaljnjim 

izčrpavanjem tvega, da bo izgorel (Pšeničny 2008). 
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Schmiedel (2011, 21) poroča, da se izgorevanje včasih razvija postopno in ves čas napreduje, 

včasih pa prihaja v valovih. Nekateri raziskovalci opisujejo 5, 7, 9, 10 ali celo 12 stopenj 

izgorevanja, najbolj pa se je uveljavil model treh stopenj z naslednjimi simptomi:  

 prva stopnja – faza aktivacije: povišana raven stresnih hormonov (adrenalina, 

noradrenalina in kortizola, potenje, tresenje, razbijanje srca, tiščanje na vodo, telesni 

nemir, grizenje nohtov, škripanje z zobmi, potreba po govorjenju;  

 druga stopnja – faza odpora: povišana raven stresnih hormonov, simptomi prve stopnje, 

povišana krvni sladkor in krvni tlak, motnje v spolnosti, motnje spanja, vrtoglavica, odpor 

do dejavnosti in oseb, povečana agresivnost, začetni znaki izčrpanosti; 

 tretja stopnja – faza izčrpanosti: znižana raven stresnih hormonov, večja nagnjenost k 

okužbam, osamljena imunska obramba, na trenutke občutek neznosne izčrpanosti, 

funkcionalne težave s srcem, prebavne motnje, izbruhi agresije ali globoka resignacija. 

Nekoliko drugače in bistveno bolj temeljito ter poglobljeno tristopenjski model izgorevanja, 

prikazan na sliki 8, definira Pšeničnyjeva (Burnout.si 2006; Pšeničny 2006a): 1. stopnja – 

izčrpanost, 2. stopnja – ujetost in 3. stopnja – sindrom adrenalne izgorelosti. Navedene 

stopnje se med sabo razlikujejo po številu in intenziteti simptomov.  

 

Slika 8: Tristopenjski model izgorevanja 

Vir: Burnout.si 2006. 

V empiričnem delu naloge smo uporabili ta model izgorevanja in udeležence raziskave glede 

na simptome, ki jih izkazujejo, razvrstili po navedenih stopnjah izgorelosti – z izjemo tistih, 

ki ne kažejo znakov izgorelosti. To je v skladu z osrednjim namenom naloge: raziskati 

izgorelost podjetnikov v Sloveniji in ugotoviti, kako nanjo vpliva njihov življenjski slog. 

3.4.1 Prva stopnja – izčrpanost 

Na prvi stopnji se pojavi občutek kronične utrujenosti. Ker je simptomov izgorevanja 

relativno malo, se posamezniku zdi, da gre samo za začasno stanje, ki ga je mogoče odpraviti 

z ignoriranjem občutkov in krajšim oddihom.  

 IZČRPANOST 

UJETOST 

IZGORELOST 
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Za posameznika na tej stopnji izgorevanja je značilna storilnostna usmerjenost, občutek 

odgovornosti, anksioznost in občutek, da ga vsi potrebujejo in so odvisni od njega. Takšno 

stanje lahko traja več let, tudi do dve desetletji. 

3.4.2 Druga stopnja – ujetost 

Na drugi stopnji se pojavijo močni telesni in kognitivni simptomi izčrpanosti in močan 

občutek ujetosti v obstoječi način življenja, dela in odnosov. Na te simptome se posameznik 

odzove z menjavami delovnega in/ali osebnega okolja, vendar s sabo prenaša lastne vzorce in 

s tem vzroke za izgorevanje.  

Ker ni pozitivnih sprememb, se pri posamezniku pojavijo občutek nemoči, da bi kar koli 

spremenil, močni telesni simptomi pretirane izčrpanosti, občutki krivde in/ali jeze ter 

upadanje storilnostno pogojene samopodobe. Naraščata tako število simptomov izgorevanja 

kakor tudi njihova intenzivnost. Opisano stanje lahko traja tudi leto ali dve. 

3.4.3 Tretja stopnja – sindrom adrenalne izgorelosti (SAI) 

Za tretjo stopnjo izgorevanja, ki je razdeljena na tri obdobja (pred adrenalnim zlomom, 

adrenalni zlom in po adrenalnem zlomu), je značilna popolna izguba energije in psihofizični 

ter nevrološki zlom, ki se pogosto manifestira v obliki hudih depresivnih simptomov, ki lahko 

pripeljejo tudi do samomora. Možne posledice so tudi infarkt, akutne gastroenterološke težave 

ipd.  

Za adrenalno izgorelost pred zlomom so značilni intenzivnejši telesni in psihični simptomi iz 

prve in druge stopnje. Traja lahko nekaj mesecev.  

V fazi adrenalnega zloma, ki lahko traja od nekaj tednov do štiri mesece, se pojavi nekaj zelo 

konsistentnih simptomov, ki se lahko kasneje ob obremenitvah vračajo še nekaj let.  

Obdobje po adrenalnem zlomu v povprečju traja dve do štiri leta, lahko pa tudi do šest let. 

Včasih so posledice adrenalnega zloma trajne in pripeljejo do invalidske upokojitve 

posameznika. Najznačilnejše posledice so: močan in dolgotrajen upad delovnih sposobnosti, 

nenadni močni upadi psihofizične energije, nezmožnost vzpostavljanja in/ali vzdrževanja 

psihofizičnega ravnotežja, periodično ponavljanje simptomov akutnega adrenalnega zloma v 

obremenilnih situacijah, izrazit odpor do prejšnjih življenjskih in/ali delovnih situacij, 

osebnostne spremembe, spremembe vrednot in spreminjanje samopodobe. 

V letu do dveh po zlomu se navedeni simptomi praviloma vračajo pri vsaki najmanjši telesni 

ali čustveni obremenitvi in se najprej pokažejo kot nenadni upad energije, kateremu sledijo 

ostali simptomi. Kasneje se ti simptomi pojavljajo redkeje, vendar vedno skupaj z 

obremenilno situacijo, ki je sprožila adrenalni zlom. 
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3.4.4 Posledice izgorelosti 

Posledice izgorelosti na delovnem mestu se odražajo na treh ravneh: na ravni posameznika 

(telesne, psihične, socialne in ekonomske), na ravni organizacije in na ravni celotne družbe.  

Posledice izgorelosti, ki jih doživi posameznik, so, kot je razvidno iz opisa stopenj izgorelosti 

v tem poglavju, odvisne od trajanja in intenzivnosti in se stopnjujejo od izčrpanosti preko 

ujetosti do sindroma adrenalne izgorelosti (SAI). Najvidnejša posledica se kaže v 

brezosebnem načinu opravljanja dela in pojavu vzvišenosti. Posamezniku ni več do tega, da bi 

napredoval, da bi bil ustvarjalen, da bi reševal probleme. Izgubi tudi spoštovanje do 

prizadevanj drugih (Findeisen 2005, 41). 

Izgorelost na delovnem mestu lahko ima pri posamezniku več vrst posledic (Pšeničny 2006c; 

Pšeničny 2011a): 

 telesne: padec imunskega sistema, prebavne motnje, motnje spanja, metabolični sindrom 

(stresna debelost), težave s krvnim tlakom, gastroenterološke bolezni, infarkt, možganska 

kap, rak; 

 psihične: izguba energije in motivacije, čustvena izčrpanost, motnje koncentracije, 

spomina in odločanja, depresivnost, samomorilske težnje, nihanje samopodobe, psihični 

zlom; 

 socialne: izguba socialnega statusa, socialna osamitev; 

 ekonomske: finančni zlom kot posledica nezmožnosti za delo. 

Ekonomske posledice pojava izgorelosti pomembno vplivajo tudi na organizacijo, ki lahko 

zaradi tega izgubi najboljše sodelavce, izgorelost pa lahko postane »nalezljiva«, kajti 

negativna čustva se v skupini hitreje širijo kot pozitivna in postopoma lahko pride do 

»kolektivne« izgorelosti (Findeisen 2005, 48). Problemi z izgorelostjo se v končni fazi 

negativno odražajo v nacionalni ekonomiji oziroma celotni družbi v obliki stroškov 

dolgotrajne bolniške odsotnosti z dela, stroškov zdravljenja, invalidskih upokojitev … 

(Pšeničny 2006c). 

Organizacija zaradi izgorelosti zaposlenih izgubi več, kot pridobi z njihovo povečano 

produktivnostjo, opozarja Vrtačnikova (2006). V organizaciji, kjer ni ustreznih pogojev dela, 

se srečujejo z večjo odsotnostjo z dela, višjimi stroški boleznin, višjimi stroški nadomestnih 

delavcev, višjim številom nesreč pri delu, večjo fluktuacijo, poleg tega pa obstaja nevarnost, 

da bodo zaradi izgorelosti izgubili najbolj zavzete in najbolj odgovorne sodelavce. 

Organizacije se morajo zavedati, da so odgovorne za varovanje zdravja svojih delavcev. Če je 

zdravje zaradi neustreznih okoliščin ogroženo, jih zaposleni lahko tožijo. Sodna praksa v 

svetu kaže, da morajo podjetja v takšnih primerih izplačati relativno visoke odškodnine. 

Slednje so v ZDA v povprečju do štirikrat višje kot odškodnine pri drugih tožbah, kar 90 % pa 

se jih uspešno konča v korist tožečega delavca (Vrtačnik 2006). 
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Bilban in Pšeničny (2007, 25) poročata, da v ZDA, po podatkih tamkajšnjega inštituta za 

varnost in zdravje pri delu, vsako leto zaradi posledic stresa in izgorelosti na delovnem mestu 

beležijo za 344 milijard dolarjev stroškov, kar pomeni izgubo skoraj 300 milijonov delovnih 

dni letno. Po podatkih ameriškega zdravniškega združenja so obremenitve in stres na 

delovnem mestu vzrok za več kot 80 % vseh bolezni in drugih zdravstvenih težav. 

V Evropski uniji porabimo za odpravljanje posledic izgorelosti na delovnem mestu 3 do 

4 odstotke bruto družbenega produkta. Raziskave v Veliki Britaniji in skandinavskih državah 

so pokazale, da je skoraj 60 % odsotnosti z dela povezanih s stresom na delovnem mestu. Več 

kot polovica zaposlenih ima simptome zgodnjih faz izgorelosti, vsak deseti zaposleni pa 

doživi zadnjo fazo izgorelosti, ki lahko trajno zmanjša njegove delovne zmožnosti. Do 

podobnih rezultatov so prišli tudi raziskovalci na Nizozemskem. Na Finskem, kjer je 

izgorelost najpogostejši vzrok invalidskih upokojitev, doživlja simptome izgorelosti več kot 

polovica zaposlenih, 7 odstotkov pa jih je že resno izgorelih (Zorko 2009). 

Stanje je še bolj zaskrbljujoče, če poleg zdravstvenih stroškov upoštevamo še stroške, ki 

nastanejo zaradi zmanjšane storilnosti, absentizma in fluktuacije, ter stroške invalidskih 

upokojitev zaradi izgorelosti. Mednarodni urad za delo je v svojih raziskavah prišel do 

ugotovitve, da izgorelost in depresija postajata ključni poklicni bolezni 21. stoletja (Gamse 

2008). 

V Sloveniji znašajo letni stroški za zdravstvo 3,3 milijarde EUR (STA 2011). Vsako leto 

zaradi bolniških odsotnosti izgubimo več kot deset milijonov delovnih dni, kar znese skupaj 

okoli 450 milijonov EUR (Urdih Lazar in Stergar 2010). Če bi upoštevali evropska razmerja, 

bi lahko zaključili, da je več kot polovica teh stroškov posredno ali neposredno povezana z 

izgorevanjem na delovnem mestu (Bilban in Pšeničny 2007). 

Psihosocialnim tveganjem na delovnih mestih (stresu, izgorelosti, prezentizmu, absentizmu, 

fluktuaciji in problematiki usklajevanja poklicnega in družinskega življenja) so izpostavljeni 

vsi zaposleni v slovenskih mikro, malih in srednjih podjetjih, ne glede na njihovo velikost in 

dejavnost (Soča 2011, 4). Zdravju in dobremu počutju na delovnem mestu je še vedno 

posvečeno premalo pozornosti, zlasti glede prepoznavanja simptomov stresa in izgorelosti ter 

načinov zmanjševanja tveganj in preprečevanja negativnih posledic. 

Svoje delo kot stresno ocenjuje 62,4 % oseb, vključenih v raziskavo, ki jo je na vzorcu 400 

podjetij izdelalo Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (Soča 2011, 48–

49). Le nekoliko manjši delež zaposlenih (56,2 %) meni, da so stresu izpostavljeni pogosto ali 

neprestano.  

Večina vzrokov za doživljanje stresa izhaja iz delovnega okolja in so posledica pretiranih 

delovnih obremenitev, prenizkega zaslužka, pomanjkanja priznanja za opravljeno delo in 

pomanjkanja komunikacije. Stres se pogosteje pojavlja v delovnih okoljih, kjer zaposleni ne 
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vedo, kaj organizacija pričakuje od njih, kako naj izvedejo delovne naloge, kako naj jih 

razvrščajo po prioritetah in kako naj ravnajo v konfliktnih situacijah. 

Kljub znani ugotovitvi, da izgorelost poleg stresa postaja glavna poklicna bolezen sodobnega 

časa, rezultati študije ne kažejo alarmantne stopnje izgorelosti zaposlenih v slovenskih mikro, 

malih in srednjih podjetjih. Večina zaposlenih občasno doživlja delovno izčrpanost, ki je 

posledica pretiranih delovnih obremenitev, in jo je mogoče odpraviti s krajšim ali daljšim 

počitkom (Soča 2011, 49). 

Vodstveni delavci v mikro, malih in srednjih podjetjih so bolj izpostavljeni doživljanju stresa 

in izgorelosti kot ostali zaposleni. Razloga za to sta predvsem občutek odgovornosti za 

uspešno poslovanje podjetja in storilnostno naravnana samopodoba. Po drugi strani sta izrazit 

občutek odgovornosti do svojega dela in pripadnost podjetju razloga, da vodstveni delavci v 

primeru zdravstvenih težav poiščejo zdravniško pomoč, saj se želijo izogniti nadaljnjemu 

padanju njihove storilnosti (Soča 2011, 35).  

3.5 Recipročni model izgorelosti (RMI) 

Izgorelost bi najkrajše lahko definirali kot kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene 

izčrpanosti. Proces izgorevanja poteka v treh zaporednih fazah od stanja izčrpanosti preko 

stanja ujetosti do stanja adrenalne izgorelosti. Sindrom adrenalne izgorelosti (SAI) je zadnja 

stopnja tega procesa, ko v telesu nastopi sekundarna insuficienca kortizola. Raziskovalci so v 

minulem obdobju ta sindrom povezovali skoraj izključno s stresom v delovnem okolju 

oziroma z interpersonalni dejavniki, v zadnjem času pa upoštevajo tudi osebnostne značilnosti 

oseb, ki izgorevajo, oziroma intrapersonalne dejavnike (Pšeničny 2006b, 19). Recipročni 

model izgorelosti (RMI) povezuje interpersonalne in intrapersonalne dejavnike ter pojasnjuje, 

zakaj v enako obremenilnih okoliščinah izgorijo samo nekateri posamezniki. 

3.5.1 Adrenalna izgorelost kot nevroendokrina motnja 

Vzroki za izgorelost so praviloma psihološke narave, vendar so posledice (padec energije v 

stanju adrenalne izgorelosti) objektivno merljivo fiziološko stanje. Posledica izgorelosti je 

namreč funkcionalna sprememba v nevroendokrinem sistemu in se kaže kot motnja v 

delovanju hipotalamo-hipofizno-adrenalne (HHA) osi.  

Zaradi pritiskov v življenjskem in delovnem okolju ter notranjih konfliktov pri posamezniku 

kronično povišan kortizol povratno stimulira nevrotransmiterje in v prvi ter drugi stopnji 

izgorevanja spodbuja hipotalamus k vse večjemu stimuliranju HHA osi. Končna posledica 

kronične hiperaktivnosti HHA osi je v hipotalamusu blokirano zaznavanje povratnih signalov 

iz kortizola. Posledica tega je zmanjšano izločanje kortizola v stopnji adrenalne izgorelosti, ki 
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se lahko odraža kot znižan jutranji bazični kortizol, znižana celotna dnevna krivulja bazičnega 

kortizola ali znižana raven kortizola v obremenilnih situacijah (Pšeničny 2006b, 23).  

Pomanjkanje kortizola neposredno ali posredno vpliva na delovanje vseh organov v telesu in 

na imunski sistem, zato se lahko pojavi vrsta telesnih simptomov: povečana kapilarna 

prepustnost (otekanje), omotičnost, driska ali zaprtost, znižan krvni tlak ali padec krvnega 

tlaka pri vstajanju ter ortostatična tahikardija. Druga sprememba se pojavi na področju 

nevrotransmiterjev, kjer motnje v recepciji serotonina povzročajo depresivne simptome. 

Tretja sprememba, ki se na nevrološki ravni pojavi v stanju adrenalne izgorelosti, je motnja v 

delovanju prednjega možganskega režnja, kar ima za posledico spremembe v presoji in 

obnašanju posameznika (Pšeničny 2006b, 24). 

3.5.2 Definicija recipročnega modela izgorelosti (RMI) 

RMI povezuje interpersonalne in intrapersonalne dejavnike ter pojasnjuje, zakaj v enako 

obremenilnih okoliščinah izgorijo samo nekateri posamezniki. Izhaja iz osebnostnih 

značilnosti, ki posameznika pripeljejo do vstopanja in vztrajanja v nerecipročnih življenjskih 

in delovnih razmerjih, in opozarja na vlogo socializacije pri oblikovanju teh značilnosti.  

Izhodišče RMI je odnos posameznika do zadovoljevanja njegovih temeljnih potreb, njegov 

sistem vrednot in povezava med zadovoljenostjo njegovih temeljnih potreb (pridobivanjem 

energije) z izgorevanjem (porabo energije) (Pšeničny 2006b, 19). 

V Inštitutu za razvoj človeških virov so RMI, shematsko prikazan na sliki 9, definirali takole: 

»Vzrok za izgorevanje in izgorelost je neravnotežje (nerecipročnost) med vlaganjem 

(črpanjem) energije (telesne, čustvene, kognitivne) in zadovoljevanjem potreb (obnavljanjem 

energije) ter način odzivanja oseb na nerecipročne situacije (osebnostne lastnosti) v 

življenjskih in delovnih okoliščinah.« (Pšeničny 2006b, 29).  

»Recipročni model izgorelosti smo oblikovali na osnovi psihoanalitičnega koncepta cepitve 

selfa in povezovanja ugotovitev več raziskav, predvsem raziskav o vlogi recipročnosti, o 

ohranjanju resursov, o oblikovanju notranjih motivacijskih principov in o vlogi pogojevane 

ljubezni pri oblikovanju notranje motivacije, pa tudi na osnovi podatkov iz študij primerov, 

opravljenih na Inštitutu za razvoj človeških virov,« pojasnjuje Pšeničnyjeva (2006b, 29). 

V RMI na aktivacijo posameznika vplivajo notranji (motivacija) ali zunanji dejavniki 

(pričakovanja in zahteve okolja), pri čemer tako notranji kot zunanji dejavniki lahko vplivajo 

kot spodbuda ali kot ovira (Pšeničny 2006b, 31).  

Notranja vzpodbuda je motivacija za zadovoljitev temeljnih in ponotranjenih potreb 

posameznika. Če so zunanje potrebe v velikem nasprotju s temeljnimi potrebami osebe, lahko 

pride do razcepa selfa (ego identitete) na pristni self in lažni self, pri čemer postanejo 
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ponotranjene potrebe in vrednote kot introjekti sestavni del lažnega selfa, razlaga 

Pšeničnyjeva (2006b, 31). V tem primeru lahko motivacija izhaja iz potreb pristnega selfa 

(avtonomna motivacija) ali iz potreb lažnega selfa (introjektna motivacija); slednja deluje kot 

notranja prisila. Ovire za zadovoljitev temeljnih potreb so lahko notranje (konflikti med 

potrebami pristnega in lažnega selfa) ali zunanje (zahteve in pričakovanja socialnega okolja 

ali druge objektivne ovire).  

 

Slika 9: Shema recipročnega modela izgorelosti (RMI) 

Vir: Pšeničny 2006b, 30. 

Kadar se aktivacija sproži na osnovi avtonomne motivacije in okolje deluje spodbujevalno, 

posameznik lahko zadovolji svojo temeljno potrebo – recipročnost (situacija Aa na sliki 9). 
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Na zunanje ovire posameznik z avtonomno motivacijo reagira z dodatnim angažiranjem ali z 

umikom in obrambnim mehanizmom (situacija Ab na sliki 9). Če z dodatnim vložkom doseže 

recipročnost, s tem nadomesti energetski primanjkljaj, v nasprotnem primeru pa se izčrpava, 

izgoreva, in če se zunanje okoliščine ne spremenijo, lahko pride do izgorelosti. Iz neustreznih 

zunanjih okoliščin posameznik dobiva sporočilo, da so njegove temeljne potrebe v nasprotju s 

pričakovanji in zahtevami okolja (Pšeničny 2006b, 31). 

Če zunanje okolje podpira zadovoljevanje lažnega selfa (situacija Ba na sliki 9), temeljne 

potrebe ostajajo kronično nezadovoljene – nerecipročnost. Lažni self se zato utrjuje in še 

močneje zavira potrebe pristnega selfa, kar vodi v izgorelost. Če okolje zavira potrebe lažnega 

selfa (situacija Bb na sliki 9), lahko introjektna motivacija sproži dodatno trošenje energije in 

s tem izgorevanje (Pšeničny 2006b, 31–32). 

3.5.3 Vprašalnik sindroma adrenalne izgorelosti (SAI) 

Na osnovi RMI je s povezovanjem podatkov iz strokovnih virov in raziskovalnega dela v 

okviru Inštituta za razvoj človeških virov (IRČV) iz Ljubljane nastal nov vprašalnik sindroma 

adrenalne izgorelosti (SAI), ki razlikuje med posameznimi stopnjami izgorelosti in njihovimi 

značilnimi znaki.  

Za razvoj novega vprašalnika so se v IRČV odločili, ker najpogosteje uporabljeni vprašalniki 

(Maslach Burnout Inventory, Pines' Burnout Scale, Shirom-Melamed Burnout Measure in 

Copenhagen Burnout Inventory) ne razlikujejo med izgorevanjem in adrenalno izgorelostjo, 

ne zajemajo intrapersonalnih dejavnikov, kot sta storilnostno pogojena samopodoba in 

notranja motivacija, ki vplivata na odnos do zadovoljevanja lastnih potreb, prav tako pa ne 

upoštevajo ugotovitev iz raziskav o vlogi kortizola pri izgorevanju. 

Testiranje z vprašalnikom SAI je bilo izvedeno na priložnostnem vzorcu 225 oseb in je 

pokazalo močno obratno sorazmerno povezanost med stopnjo izgorelosti in oceno 

zadovoljenosti potreb ter s tem potrdilo izhodišča RMI (Pšeničny 2007b, 47, 76). 

3.6 Preventivni pristopi in zdravljenje izgorelosti 

Preventivno delovanje zajema osveščanje in izobraževanje. Preventivno lahko delujejo 

posamezniki in organizacije pa tudi družbeno okolje. Zdravljenje izgorelosti je lahko uspešno, 

če je celostno, kar pomeni, da obsega tako lajšanje simptomov kot odpravljanje psihofizičnih 

posledic. 

Namen preventive je v poznavanju in prepoznavanju izgorelosti ter njenem preprečevanju. 

Osnovno sporočilo v tem kontekstu je, da je sindrom adrenalne izgorelosti resnična in ne 

namišljena bolezen (po mednarodni klasifikaciji bolezni nosi oznako Z-730) in da ima težke 



53 

ter dolgotrajne posledice. S pravočasnim prepoznavanjem znakov izgorelosti in ustreznim 

ukrepanjem je mogoče proces izgorevanja zaustaviti in tako preprečiti nastop zadnje stopnje – 

adrenalne izgorelosti (Pšeničny in Perat 2010). 

V slovenskem poslovnem okolju je izgorevanje na delovnem mestu obravnavano predvsem 

kot problem na individualni ravni, vendar se veliko vzrokov nahaja tudi v organizacijski 

kulturi in klimi. Zato je najučinkovitejši pristop k reševanju problema izgorevanja na delovnih 

mestih in s tem bolniške odsotnosti usklajeno delovanje v smislu harmonizacije organizacije 

in podpore posamezniku pri njegovem poklicnem aktualiziranju (Pehnec 2005, 55–56). 

V zahodnih državah, kjer je pojav izgorelosti na delovnih mestih najbolj izrazit, so že pred 

časom spoznali dimenzije gospodarske škode, ki nastaja zaradi odsotnosti z dela, menjave 

delovnih mest, manjše učinkovitosti dela, prezgodnjega upokojevanja … Zato so razvili 

številne programe, ki so usmerjeni v zmanjševanje stresa na delovnih mestih in v odpravljanje 

posledic izgorelosti (Bilban in Pšeničny 2007, 28). 

Omenjeni programi se nanašajo na zmanjševanje stresorjev ali povečevanje odpornosti. 

Zastavljeni morajo biti celostno in morajo vključevati osebnostne značilnosti posameznika, 

delovnega mesta in tudi širšega okolja, v katerem se giblje posameznik. Usmerjeni so lahko k 

posamezniku ali skupini, organizaciji ali oboje (Boštjančič 2010, 66). Med tehnikami so 

najpogosteje uporabljene relaksacija in meditacija, biofeedback, kognitivne obvladovalne 

strategije in spremembe na organizacijski ravni. Bilban in Pšeničnyjeva (2007, 28) opozarjata, 

da morajo pri oblikovanju tovrstnih programov sodelovati tudi zaposleni. 

Poklicno izgorelost je mogoče preprečiti tudi z znanstveno utemeljeno organiziranostjo 

organizacije, ki naj spodbuja formalne in neformalne komunikacijske okoliščine in gradi 

medsebojne odnose. Del organiziranih kolektivnih odnosov je tudi permanentno 

izobraževanje zaposlenih (Pšeničny in Findeisen 2005, 53), ki lahko ima trajne posledice za 

slog odnosov v organizaciji. 

Obseg načrtovanja preventive je odvisen od značilnosti delovne organizacije, števila rizičnih 

delovnih mest, že izgorelih zaposlenih itd. Pomembno je jasno in odkrito priznavanje 

problemov in učinkovito ukrepanje, saj je delovna učinkovitost organizacije odvisna od 

zdravja zaposlenih, meni Ščuka (2008a, 53), ki je izhaja iz teze, da je izgorelost posameznika 

na delovnem mestu predvsem motnja v sporazumevanju s sabo in okoljem. Da bi posameznik 

kakovostno komuniciral z drugimi, se mora najprej naučiti komunicirati s sabo. 

Preventiva ima pri preprečevanju izgorelosti na delovnih mestih velik pomen, saj je 

verjetnost, da bo v času zaostrovanja globalne konkurence in finančne ter gospodarske krize 

do izgorevanja prišlo, sorazmerno velika, če pa do izgorelosti dejansko pride, je reševanje 

tega problema zelo drago. Maslachova in Leiter (2002, 76) ugotavljata, da je proti izgorelosti 

bistveno težje učinkovito ukrepati, ko je že v polnem razmahu, kot takrat, ko je še na začetku.  
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3.6.1 Preventivni pristopi na ravni posameznika 

Brajša (2005) pravi, da se posameznik pojavu izgorelosti najlažje izogne tako, da uporablja 

vse sposobnosti svojih možganov: racionalno (IQ), čustveno (EQ), odnosno (RQ), seksualno 

(SxQ), somatsko (SmQ) in duhovno (SQ) inteligenco: »Če ravnamo s svojimi čustvi, odnosi, 

seksualnostjo pametno, poleg tega pa dajemo svojemu vedenju in življenju (duhovna 

inteligenca) pameten smisel, preprečujemo prehitro in prezgodnje izgorevanje v službi in 

doma.« 

Z izobraževanjem in strokovnim svetovanjem se posameznik lahko nauči prepoznavati in 

izražati svoje potrebe ter preprečevati nerecipročne delovne in življenjske situacije, če pa se v 

njih že znajde, mora znati iz njih tudi izstopiti (Pšeničny in Perat 2010). Poklicni izgorelosti 

se posameznik lahko izogne, če mu delodajalec (in sam sebi) ne nalaga dela brez premisleka 

in če upošteva njegovo (svojo) potrebo po razvoju (Findeisen 2005, 42).  

Intervencije, usmerjene k posamezniku, se običajno nanašajo na kognitivno-vedenjske ukrepe 

za povečanje kompetentnosti za opravljanje dela, izboljšanje veščin za reševanje težav, 

povečanje socialne podpore in sprostitev (Schaufeli in Enzmann 1998 v Boštjančič 2010, 66). 

Hensley (2008, 121) v ospredje postavlja življenjski slog in našteva deset načinov, kako 

vzdrževati dobro počutje in si ga povrniti ob morebitni izgorelosti: 

 poskrbite za dovolj spanca in vsak dan telovadite, 

 poskrbite za uravnoteženo prehrano, ohranjajte primerno težo in uživajte vitamine ter 

prehrambene dodatke, 

 izkoristite pretekle izkušnje in načrte za prihodnost, 

 poskrbite, da bo vedno obstajalo nekaj, česar se boste veselili, 

 nikoli se ne prenehajte učiti, 

 kadar vas kdo prosi, da bi naredili nekaj, kar ni skladno z vašimi cilji, odklonite, 

 več potujte in širite krog prijateljev, 

 navadite se sanjariti, 

 postavite si postopne, natančne cilje, pri načrtih pa bodite prilagodljivi, 

 redno se družite z ljubečimi ljudmi, ki vas podpirajo in ki so že dosegli to, kar želite 

doseči sami; to so ljudje, ki vam lahko svetujejo in vas spodbujajo. 

Glede na dejstvo, da so izgorevanju najbolj podvrženi deloholiki, so lahko v smislu 

preventive zelo koristna priporočila ameriških društev anonimnih deloholikov, med katerimi 

Zajčeva (2010) izpostavlja naslednje: 

 določitev prioritet in opuščanje nepotrebnih nalog, 

 zamenjevanje opravil: med svoje obveznosti ne vključujte novih dejavnosti, dokler z 

urnika niste izbrisali katere od obstoječih, 

 koncentracija: opravljajte samo eno nalogo hkrati, 
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 sprostitev: sebe in drugih ne spravljajte se v stresne situacije, bodite pozorni na ljudi in 

situacije, ki ustvarjajo v vas pritisk, kakor tudi na lastne besede, dejanja in občutke, ki 

vam govorijo, da se odzivate stresno, 

 sprejemanje: sprejmite rezultate svojih naporov, kakršni koli so, 

 ravnovesje: delovne obveznosti uravnovesite z zasebnim življenjem.  

Ščuka (2008a, 56) med najpomembnejše preventivne aktivnosti posameznika uvršča redne 

zdravniške kontrole telesnega zdravja, zlasti stanja presnove maščobe in sladkorjev, delovanja 

srčno-žilnega sistema ter prebavil.  

Ker je osebnost oblikovana v treh razsežnostih, je tudi preventivno utrjevanje osebnostne 

podobe potrebno na treh ravneh: telesni (trening telesnega zdravja, fizične vzdržljivosti in 

čutnih zaznav), duševni (trening čustvene pismenosti, strokovno izobraževanje in učenje 

novih veščin) in duhovni (dograjevanje življenjskega sloga in privzemanje novih vedenjskih 

vzorcev). 

Če posameznik pri sebi zazna opozorilne znake za začetek izgorevanja, je najslabša možna 

reakcija, če ne ukrene nič, če pa ukrepa v smeri ponovne vzpostavitve življenjskega 

ravnovesja, lahko prepreči nadaljnje izgorevanje in adrenalni zlom. Smithova, Segalova in 

Segal (2012) navajajo nekaj nasvetov za preventivo pred izgorelostjo:  

 Začnite dan sproščujoče: namesto da skočite iz postelje takoj, ko se zbudite, ležite še vsaj 

petnajst minut in meditirajte, se blago raztezajte, pišite dnevnik ali berite nekaj, kar vas 

navdihuje. 

 Osvojite navade zdravega prehranjevanja, telovadbe in spanja. Če jeste pravilno, ste redno 

fizično aktivni in dovolj počivate, imate energijo in odpornost za obvladovanje 

življenjskih zahtev in konfliktov. 

 Postavite meje. Naučite se reči »ne« prošnjam za vaš čas. Če vam je to težko, se spomnite, 

da vam »ne« omogoča »da« za stvari, ki si jih resnično želite početi. 

 Vzemite si dnevni odmor od tehnologije. Vsak dan si rezervirajte čas, ko se popolnoma 

izklopite: izključite telefon, pustite pri miru računalnik in ne preverjajte elektronske pošte. 

 Negujte svojo ustvarjalnost, saj je lahko močno zdravilo proti izgorelosti. Poskusite nekaj 

novega, začnite zabaven projekt ali nadaljujte s svojim najljubšim hobijem.  

 Naučite se upravljati s stresom. Ko ste na poti k izgorelosti, se morda počutite nemočne, 

toda imate veliko več nadzora nad stresom, kot si mislite. Naučite se, kako vam 

upravljanje stresa lahko pomaga do ponovnega ravnotežja. 

Pšeničnyjeva (2008) navaja naslednje korake za preprečevanje izgorelosti: 

 preverjanje izgorelosti: če hočemo preprečiti izgorelost, moramo znati prepoznati njene 

znake na telesnem, čustvenem, vedenjskem in intelektualnem področju; 

 preverjanje okoliščin, ki pomenijo tveganje za izgorelost: ali naše življenje in delo 

predstavlja tveganje za izgorelost in v kolikšni meri; 
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 preverjanje osebnostnih značilnosti in vrednot, ki pomenijo tveganje za izgorelost: 

čustvena ranljivost, vestnost, odgovornost, aserativnost, anksioznost, depresivnost, 

predvsem pa storilnostno pogojena samopodoba predstavljajo večje tveganje za pojav 

izgorelosti; za spreminjanje slednje je včasih potrebna pomoč psihoterapevta; 

 razdelitev aktivnosti na tiste, ki vas izčrpavajo, in tiste, ki vam zapolnjujejo potrebe 

oziroma vračajo energijo: napišite ju v ločena seznama, nato pa ju uravnotežite – 

zmanjšajte obseg tistih aktivnosti, ki vas obremenjujejo, in povečajte obseg tistih, ki vas 

razbremenjujejo; 

 zagotavljanje zadostnega počitka: rekreacija sicer prinese sprostitev, vendar ne more 

nadomestiti počitka, zato redno, po možnosti vsak dan, namenite dovolj časa za počitek; 

 postavljanje omejitev in realnih ciljev: oboje je povezano – za doseganje realnih ciljev je 

treba marsikdaj komu reči ne, čeprav je to včasih težko; 

 prepoznavanje in nagrajevanje lastnih dosežkov: če se ne znati sami pohvaliti in nagraditi, 

ste odvisni od tujih pohval in nagrad, s čimer sporočate sebi in drugim, da je vaš dosežek 

manjši od tistega, kar morate še storiti.  

Tudi Schmiedel (2011, 148–150) predlaga zajeten nabor nasvetov za preprečevanje 

izgorevanja, med katerimi velja izpostaviti naslednje: 

 Opravite preiskave glede organskih vzrokov izčrpanosti. Zmanjšano delovanje ščitnice, 

sindrom apneje v spanju in slabokrvnost so samo tri od mnogih možnih diagnoz, ki se 

lahko skrivajo za navideznim izgorevanjem.  

 Poskrbite za dobro oskrbo z vitamini in minerali, najbolje s prehrano, po potrebi z 

multivitaminskimi in mineralnimi pripravki. 

 Vsaj en teden se odpovejte vsem napitkom in živilom, ki vsebujejo kofein. Po tem 

uživajte kofeinske napitke največ trikrat na teden.  

 Načrtno in zavestno uživajte alkohol, ne zlorabljajte ga za pomiritev ali dvig razpoloženja. 

 Če kadite, nehajte. Poiščite pomoč, če vam ne uspe na lastno pobudo. 

 Gibajte se. Ne odrekajte se gibanju, če ste izčrpani; potem boste še slabotnejši. Izberite 

obliko rekreacije, za katero niste preutrujeni in s katero se lahko dobro regenerirate. 

 Živite v sedanjem trenutku. Ne razmišljajte o negotovi prihodnosti, niti o boljših 

razmerah, ki jih bo morda nekoč prinesla usoda, če se bo neka stvar sama od sebe obrnila 

na bolje.  

 Bolj skrbite zase. Razvijte zdravo mero egoizma. Ni treba biti vedno vsem na razpolago.  

 Ne bodite preveč kritični do sebe.. Skušajte se potruditi po najboljših močeh, vendar se ne 

bo podrl svet, če kdaj ne boste dali od sebe vseh 100 %. 

Pšeničnyjeva (2011a) poleg vseh naštetih korakov v smislu preprečevanja izgorelosti navaja 

še nekaj specifičnih nasvetov za podjetnike in managerje: 

 dosledno pretehtajte prioritete in postavite meje glede obveznosti, 

 ločite med pomembnimi in nepomembnimi ter nujnimi in manj nujnimi obveznostmi, 
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 postavite mejo med delovnim in prostim časom, 

 če je test pokazal, da ste kandidat za izgorelost, se vključite v preventivni program ali s 

pomočjo trenerja (coacha) oblikujte svojo strategijo za ustrezno razporejanje obveznosti, 

spopadanje s stresnimi situacijami in nadomeščanje storilnosti z učinkovitostjo, 

 če se deloholizem in znamenja izčrpavanja kljub temu nadaljujejo, poiščite pomoč pri 

strokovnjaku – psihologu ali psihoterapevtu. 

3.6.2 Preventivni pristopi na ravni organizacije 

Preventiva v organizacijah se začne s prepoznavanjem potreb, s katerimi zaposleni vstopajo v 

delovno okolje, in analizo psiholoških okoliščin dela. Najboljši način za preprečevanje 

izgorelosti na delovnem mestu je povečevanje predanosti delu. Organizacija mora biti 

sposobna izkazovati enako stopnjo predanosti svojim zaposlenim, kakor jo zahteva od njih.  

Čeprav raziskave kažejo na neposredno povezavo med tveganjem za nastanek poklicne 

izgorelosti in osebnostnimi lastnostmi posameznika, se proučevanje vzrokov za to motnjo 

veliko ukvarja tudi s psihološkimi delovnimi okoliščinami. Na slednje lahko vpliva vodstvo 

organizacije in zaščiti zaposlene pred nevarnostjo poklicne izgorelosti, lahko pa celo ustvari 

takšne okoliščine, v katerih se bo zavzetost zaposlenih za delo močno povečala (Pšeničny in 

Findeisen 2005, 56). Povečevanje socialnega kapitala organizacije znižuje obremenjenost 

zaposlenih na psihološki, fizični in zdravstveni ravni, zmanjšuje pa tudi njihovo izgorelost 

(Gächter, Savage in Torgler 2011, 515). 

Preventiva v organizacijah se začne s prepoznavanjem potreb, s katerimi zaposleni vstopajo v 

delovno okolje, in analizo psiholoških okoliščin dela. Če je namreč odnos med organizacijo in 

zaposlenimi nerecipročen – če se od zaposlenih zahteva zavzetost in storilnost, zadovoljuje pa 

le malo njihovih potreb, organizacija slej ko prej izgubi najbolj odgovorne in zavzete 

sodelavce, ki se brez ustreznega nadomestila trudijo najdlje in najmočneje ter nazadnje 

izgorijo.  

Izguba najboljših kadrov predstavlja za organizacijo veliko, težko nadomestljivo izgubo, zato 

je odgovornost vodilnih, da ustvarijo pozitivne psihološke okoliščine dela, s katerimi sebe in 

ostale zaposlene zaščitijo pred izgorevanjem, hkrati pa povečajo njihovo zavzetost za delo in 

storilnost (Pšeničny in Perat 2010).  

Ščuka (2009) meni: »Dobro podjetje zna poskrbeti za celoten delovni proces, v katerem ima 

bistveno vlogo delavec. Vodstvo podjetja je odgovorno poučiti delavca o vseh pasteh 

izgorelosti na delovnem mestu. Žal pa je največkrat med najbolj izgorelimi prav vodstvo. 

Pomembno je pretehtati komunikacijske tokove v podjetju, tako vertikalne kot horizontalne, 

in šele nato razmišljati o ukrepih. To lahko opravi le zunanji strokovnjak ali strokovna ekipa.«  
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Vodilni delavci morajo zato poznati in prepoznavati znake izgorelosti, da vedo, kdaj je treba 

razbremeniti sodelavce in sebe, kako je prišlo do izgorevanja in kako odpraviti vzroke. Če 

tega ne storijo pravočasno, opozarjata Pšeničnyjeva in Perat (2010), se izgorelost začne širiti 

po organizaciji in nastane lahko velika škoda, saj so v družbi znanja zaposleni edina 

konkurenčna prednost, s katero si lahko organizacija zagotovi prednost na trgu. 

Intervencije, usmerjene k organizaciji, se navadno nanašajo na spremembe delovnih 

postopkov in povečevanje kontrole nad delom z vključevanjem zaposlenih v sprejemanje 

odločitev (Boštjančič 2010, 66).  

Najboljši način za preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu je povečevanje predanosti 

delu. Organizacija mora biti sposobna izkazovati enako stopnjo predanosti svojim 

zaposlenim, kakor jo zahteva od njih. To najlažje doseže tako, da čim bolj zmanjša šest 

neskladij med posameznikom in njegovim delom: preobremenjenost z delom, pomanjkanje 

nadzora, nezadostno nagrajevanje, razpad skupnosti, odsotnost poštenosti in nasprotujoče si 

vrednote (Maslach in Leiter 2002, 39 in 77). 

Individualni pristop Organizacijski pristop 

  

Začne se s posameznikom Začne se z managementom 

  

Postane skupinski projekt Postane organizacijski projekt 

  

Naveže se na organizacijo Naveže se na delavce 

  

Rezultat vpliva na sorodna neskladja 

 

Rezultat je proces 

Slika 10: Individualni in skupinski pristop k reševanju problemov 

Vir: Maslach in Leiter 2002, 80. 

Pri tem Maslachova in Leiter (2002, 80–81) opozarjata, da gre za proces, ki ni niti hiter niti 

rutinski. V principu je ta proces uporaben tako za obvladovanje kriznih situacij kot za njihovo 

preprečevanje, ne glede na to, ali ga vpelje posameznik ali management. Gre za celovit 

proces, kjer je problem neskladje, rešitev pa prilagoditev delovnega mesta posamezniku. 

Proces poteka v petih stopnjah (slika 10): začne se z individualno ali pobudo managementa, 

postane skupinski ali organizacijski projekt, naveže se na organizacijo ali zaposlene, vpliva na 

sorodna neskladja, bolj kot »srečen konec« pa je pomembna trajnost procesa.  

Ščuka (2008a, 55–56) med priporočenimi preventivnimi organizacijskimi pristopi omenja 

treninge s področja ustvarjalne komunikacije, redno medsebojno komuniciranje v obliki 

raportnih skupin, kolegijev in strokovne supervizije, predavanja o problematiki izgorelosti in 
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redno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. Vodstvu organizacije predlaga sodelovanje v 

terapevtskem klubu, v sklopu katerega potekajo srečanja s strokovnjaki, ki obvladajo klinično 

simptomatiko in vzroke izgorelosti ter znajo svetovati udeležencem ustrezen način reševanja 

težav na delovnem mestu in v osebnem življenju. 

Pšeničnyjeva in Findeisnova (2005, 54) poudarjata pomen izobraževanja za prepoznavanje in 

preprečevanje poklicne izgorelosti, ki naj ima več ciljev: 

 analizirati psihološke dejavnike dela v organizaciji, 

 prepoznati zgodnje faze poklicne izgorelosti pri posamezniku in sodelavcih ter jih 

preprečiti, 

 zadržati najboljše sodelavce na delovnih mestih, 

 ohranjati in razvijati motiviranost in zavzetost za delo pri zaposlenih, 

 zmanjšati stroške poslovanja in 

 povečati konkurenčnost organizacije. 

Model izobraževanja za prepoznavanje in preprečevanje poklicne izgorelosti ter hkrati razvoj 

zavzetosti za delo, ki ga predlagata Pšeničnyjeva in Findeisnova (2005, 63), ima jedrne 

module in module, ki so namenjeni posameznim ciljnim skupinam v organizaciji glede na 

predhodno analizirane potrebe. Jedrni moduli so: 

 prepoznavanje poklicne izgorelosti, njenih vzrokov, simptomov in posledic, 

 vpliv organiziranosti podjetij in drugih ekonomskih struktur na medsebojne odnose in 

komunikacijske delovne okoliščine, 

 analiza področij dela in z njimi povezanih psiholoških okoliščin, 

 doseganje zavzetosti za delo pri zaposlenih in 

 pravna podlaga za obravnavo poklicne izgorelosti. 

Ustrezne psihološke delovne okoliščine (priložnosti za komunikacijo, postopki sprejemanja 

odločitev, dajanje povratnih informacij, itd.) so podlaga za ustvarjanje, vzdrževanje in 

spodbujanje zavzetosti za delo, kar naredi organizacijo bolj konkurenčno.  

Ob tem je treba ločiti motiviranost za delo in zavzetost za delo. Zavzeti za delo so tisti, ki jim 

ni toliko pomemben cilj dela kot delo samo oziroma pot do cilja. Zavzetosti za delo tudi ni 

mogoče enačiti s tradicionalnim konceptom zadovoljstva pri delu ali zvestobe delovni 

organizaciji (Pšeničny in Findeisen 2005, 62). 

Pomen zavzetosti za delo izhaja iz teze (Maslach in Leiter 1997 v Pšeničny in Findeisen 2005, 

61), da je poklicna izgorelost na enem koncu daljice, na drugem koncu iste daljice pa se 

nahaja zavzetost za delo kot skrajno nasprotje izgorelosti. Zavzetost za delo je opredeljeno z 

nenavadno veliko energijo, poglobljenim vživljanjem v delo in sodelavce ter učinkovitostjo. 

Pomemben element v kontekstu preprečevanja izgorelosti na delovnem mestu je lahko tudi 

standardizacija dela. Čeprav se na prvi pogled zdi, da bi lahko imela z izgorelostjo pozitivno 
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povezavo, je raziskava med zaposlenimi v predelovalni industriji in storitvah (Hsieh in Hsieh 

2003, 608-609) pokazala, da standardizacija dela z izgorelostjo zaposlenih nima nobene 

neposredne povezave, lahko pa pomaga zaposlenim pri doseganju njihovih delovnih ciljev, 

zmanjšuje nedorečenosti vlog in konflikte ter tako povečuje delovno učinkovitost. 

3.6.3 Zdravljenje izgorelosti 

Zdravljenje sindroma adrenalne izgorelosti, katerega cilj je ponovno psihofizično ravnovesje, 

poteka v štirih fazah: razbremenitev, iskanje ravnovesja, ohranjanje ravnovesja in vračanje v 

dejavno življenje. Zdravljenje je lahko uspešno le, če je celostno in obsega tako lajšanje 

simptomov kot odpravljanje psihofizičnih posledic.  

Poklicna izgorelost se lahko pojavi pred vstopom v poklic, v času, ko posameznik izbere 

poklic, ob vstopu v poklic, ko se sooči z realnostjo, in sredi življenja, ko poklic že obvlada in 

se pojavi potreba po razvoju. Stanje izgorelosti je etapa v procesu spreminjanja posameznika. 

Nastanek bolezenskega stanja in prekinitev dela ga prisilita, da se zazre vase, česar, dokler je 

bilo delo v polnem teku, ni zmogel. Takemu posamezniku je treba pomagati, da ozavesti nove 

vrednote, ki nastanejo »s pomočjo« izgorelosti (Findeisen 2005, 42).  

Čas, ki je potreben, da izgoreli posameznik obnovi svoje delovne zmožnosti, je odvisen od 

podpore socialnega okolja, v vsakem primeru pa morata biti izpolnjena dva pogoja: najti mora 

način, da si odpočije, pri čemer ne sme biti ogroženo njegovo delovno mesto oziroma delo, in 

oblikovati mora nov načrt za svoje življenje. Ta načrt mora biti dovolj prožen, da se lahko 

vsak trenutek vrne na začetek, če ugotovi, da ni uresničljiv. Nekdo, ki je doživel izgorelost, 

namreč čuti, da se mora varovati. Če načrt ne uspe, se lahko zgodi, da posameznik povsem 

izgubi nadzor nad svojim življenjem (Findeisen 2005, 43–44).  

Pri posamezniku, ki izgoreva, se pojavlja vse več telesnih in psihičnih težav. Ko se zaradi tega 

oglasi pri zdravniku, za telesne težave navadno prejme simptomatska zdravila in navodilo, naj 

si odpočije. Pri psihičnih težavah (zmanjšana koncentracija, motnje spanca, depresivnost …) 

zdravnik najpogosteje predpiše pomirjevala ali antidepresive. V obdobju izgorevanja so 

antidepresivi sicer ustrezna pomoč, saj olajšajo neprijetne občutke in zavirajo pretirano 

izločanje kortizola (Pšeničny in Perat 2010), toda »če osebe med izgorevanjem, ko je kortizol 

povišan, zdravimo samo z antidepresivi in brez psihoterapevtske pomoči, lahko s tem samo 

pospešimo izgorevanje,« opozarja Pšeničnyjeva (Horvat 2007).  

Takšen posameznik se po zdravilih počuti bolje in spet zaznava več energije, zato nadaljuje z 

izčrpavanjem samega sebe, kar ga lahko pripelje do adrenalnega zloma. Iz tega razloga je 

treba tistemu, ki izgoreva, poleg zdravil omogočiti tudi strokovno svetovanje in terapevtsko 

pomoč. 
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Raziskave kažejo, da lahko antidepresivi neposredno po adrenalnem zlomu, ko je kortizol 

znižan pod normalno raven, poslabšajo počutje, ker kortizol še dodatno znižajo. Priporočljivo 

je samo kratkotrajno uživanje antidepresivov v dozah, manjših od običajnega dnevnega 

odmerka. Tako majhne doze v prvih tednih po zlomu omilijo depresivne znake, vsekakor pa 

je v tem času najbolj nujna psihoterapevtska pomoč, ki preprečuje, da bi posameznik po 

izboljšanju počutja spet zašel v proces izgorevanja (Horvat 2007). 

Zdravljenje sindroma adrenalne izgorelosti je uspešno le, če je celostno, kar pomeni, da 

obsega tako lajšanje simptomov kot odpravljanje psihofizičnih posledic. Cilj zdravljenja je 

doseči psihofizično ravnovesje in vzpostaviti rezilienco tj. zmožnost, da preživimo in da moč 

čustvenih sil uporabimo za gradnjo samega sebe, za zunanje in notranje spremembe (Pšeničny 

in Perat 2010). Zdravljenje poteka v štirih fazah: razbremenitev, iskanje ravnovesja, 

ohranjanje ravnovesja in vračanje v dejavno življenje. 

Razbremenitev 

Izgorelemu posamezniku je treba prvenstveno omogočiti odmik iz situacije, v kateri je prišlo 

do zloma, in ga zavarovati pred pritiski okolja, razlagata Bilban in Pšeničnyjeva (2007, 28). 

Neposredno po adrenalnem zlomu takšna oseba potrebuje predvsem občutek varnosti in 

sprejetosti ter mir. Ta faza traja nekaj tednov, lahko tudi nekaj mesecev, oziroma tako dolgo, 

dokler posameznik znova ne začuti volje do življenja.  

Vsa pozornost mora biti usmerjena v umiritev telesa in počitek, izgoreli pa mora imeti 

priložnost, da odkrito spregovori o sebi in svojih težavah, čustvih in občutkih. Terapevt mu 

pomaga narediti »življenjsko bilanco«, ovrednotiti dosežke in prepoznati nerecipročne 

situacije, ki so pripeljale do skrajne faze izgorelosti. Pomembno je, da ima izčrpani 

posameznik samo toliko stikov z bližnjimi, kolikor jih sam želi in potrebuje (Pšeničny in 

Perat 2010). 

Iskanje ravnovesja 

Z ozaveščanjem svojih pravih in ne lažnih potreb, ko so mu jih vcepili drugi, izgoreli 

posameznik pride v stik s samim seboj. Uči se prepoznavati in izražati svoje potrebe, zave se 

pomena njihovega zadovoljevanja in se seznani z možnimi načini njihovega uveljavljanja.  

Osrednji del terapije je namenjen prepoznavanju nezavednih obrambnih mehanizmov, zaradi 

katerih posameznik vstopa v nerecipročne odnose in situacije ter jih vzdržuje. Soočenje z 

njimi je po navedbah Pšeničnyjeve in Perata (2010) najzahtevnejši, vendar ključni del 

terapije, ker jih brez tega ni mogoče odpraviti in se zavarovati pred ponovnim izčrpanjem. 
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V tej fazi se posameznik tudi uči postopkov, ki mu pomagajo do boljšega počutja. Pomembno 

je, da sledi spremembam in ima pregled nad učinki rehabilitacije. Če je napredek opazen, je 

posameznik bolj motiviran za spreminjanje samega sebe, kar pospeši okrevanje.  

Ohranjanje ravnovesja 

Ta faza rehabilitacije, v kateri se v izgorelem posamezniku začne nabirati življenjska moč in 

vzdržljivost, se imenuje učenje rezilientnosti. Posameznik se uči, kako porabljati energijo tam, 

kjer bo naložba povrnjena. Uči se uporabljati strategije za uveljavljanje lastnih potreb in jih 

preizkuša, ob tem pa se sooča s pritiski okolja, da bi bilo spet vse po starem, da bi znova 

prevzel vsa bremena in zadovoljeval potrebe nekoga drugega, zato prihaja tudi do konfliktov. 

»To je obdobje, ko iščemo tudi nov odnos do življenja in novo poslovno pot, saj se pri 

mnogih izgorelih ljudeh pojavi močan odpor do vrnitve v staro delovno okolje in stare 

odnose,« pojasnjujeta Pšeničnyjeva in Perat (2010). Pri tem je pogosto potrebna pomoč 

strokovnjakov, ki svetujejo, kako uravnotežiti psihološke, poslovne, ekonomske in pravne 

situacije. Ko posamezniku znova uspe postaviti dolgoročne cilje in vzpostaviti notranjo 

motivacijo, je na pravi poti k okrevanju. 

Vračanje v dejavno življenje 

V bistvu to ni več faza odpravljanja posledic adrenalne izgorelosti. Posameznik vstopi vanjo, 

ko namesto nevrotičnih vzpostavi konstruktivne obrambne mehanizme. Sposoben se je 

spontano in pozitivno odzvati na vsako notranjo ali zunanjo spremembo, ozdravi pa takrat, ko 

so odpravljeni tako vzroki kot posledice izgorelosti.  

Če se tempo vračanja v dejavno življenje sproti prilagaja trenutnim zmožnostim posameznika, 

se te sčasoma povečajo in dosežejo raven pred adrenalnim zlomom ali jo celo presežejo 

(Pšeničny in Perat 2010). 

Rešitev za izgorelega posameznika je v menjavi delovnega mesta in/ali delovne organizacije, 

morda celo v menjavi poklica, kar pa ni enostavno, niti ni vsakomur dano. Zato izgorela oseba 

ob tem potrebuje podporo, svetovanje in spremljanje, pri čemer pa ne gre za običajno 

načrtovanje poklicne ali življenjske poti kakor tudi ne zgolj za psihološko svetovanje. Pogosto 

potrebuje takšna oseba tudi pravne in poslovne nasvete, psihoterapijo in družinsko terapijo, 

zato mora imeti svetovalec zelo širok referenčni okvir (Pšeničny in Findeisen 2005, 62). 

Pšeničnyjeva (2006b, 33) v utemeljitvi recipročnega modela izgorelosti (RMI) ugotavlja, da je 

za ločevanje med izgorevanjem in adrenalno izgorelostjo potrebno pri posameznikih, ki 

kažejo znake izgorelosti, testirati raven bazičnega kortizola. Tiste, ki kažejo znake 

izgorevanja ob povišanem kortizolu, je smotrno usmeriti v preventivne programe, da se 
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prepreči stopnjevanje motnje do faze adrenalnega zloma, za posameznike, ki kažejo znake 

izgorevanja ob znižanem kortizolu, pa je treba oblikovati celovite terapevtske programe, ki so 

usmerjeni na izgorelo osebo, njene bližnje in njeno delovno okolje. 

Bilban in Pšeničnyjeva (2007, 28) tistim, ki že čutijo izgorelost, priporočata naslednje ukrepe: 

 skrb zase oziroma lastni varovalni program: v svoje delo vključite tudi tako vrsto dela, ki 

vas sprošča, čim več časa preživite s svojo družino in se ukvarjajte s svojimi konjički; 

 določitev meja profesionalnega delovanja: delovni čas, število strank, zavračanje 

nerealnih zahtev …; 

 določitev ukrepov za obvladovanje stresa: pogovorite se z osebo, ki ji zaupate, lahko je 

tudi psihoterapevt, po potrebi se vključite v izobraževanje za preusmeritev poklicne 

kariere; 

 samoanaliza: določite svoje vrednote in cilje, kaj delate dobro, česa ne znate in česa ne 

marate; 

 premagajte kompleks, da so drugi boljši in da se to dogaja le vam: razvijte veščine, s 

katerimi boste obvladovali spremembe in ustvarili obrambni mehanizem za zaščito pred 

sindromom izgorelosti pri delu.  
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4 PODJETNIŠTVO 

Podjetništvo se nahaja v središču ekonomskega in družbenega razvoja, saj ustvarja nova 

delovna mesta. Najpogostejši motiv za podjetništvo je želja po neodvisnosti, kar v bistvu 

pomeni biti odgovoren za svojo kariero in svoje podjetje. Življenjski slog podjetnikov je 

specifičen, ker svoje osebno in družinsko življenje podredijo podjetniški ideji. Neprestano 

trdo delo, prežeto s stresom in negotovostjo, ustvarja pogoje za pojav izgorelosti. 

4.1 Opredelitev podjetništva 

V strokovni literaturi različni avtorji podjetništvo pojmujejo različno, kljub temu pa lahko v 

teh definicijah zasledimo nekatere skupne elemente: sprejemanje tveganja, ustvarjalnost, 

stopnja novosti, organiziranje in nagrade (Rajter idr. 2008, 11). 

Podjetništvo je proces, v katerega podjetniki vlagajo čas in napore ter prevzemajo finančna, 

psihična in družbena tveganja za ustvarjanje nečesa novega in vrednega. Za to prejmejo 

pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti (Gomezelj 

Omerzel, Antončič in Hisrich 2008, 24).  

Glas in Pšeničny (2000, 9) podjetništvo definirata kot dinamičen proces ustvarjanja dodane 

vrednosti, pri katerem posamezniki prevzemajo iniciativo za nove proizvode in nove načine 

poslovanja, organizirajo in reorganizirajo družbene in ekonomske mehanizme za bolj 

učinkovito rabo virov in pogojev ter prevzemajo tveganje za morebitni neuspeh.  

S pojmom podjetništvo so najpogosteje mišljene aktivnosti posameznikov, ki jih le-ti izvajajo z 

namenom zadovoljevanja potreb trga. Z omenjenimi aktivnostmi si posamezniki, ob osebnem 

prevzemanju tveganja, prizadevajo doseči čim večji finančni uspeh (Pšeničny idr. 2000, 6). 

Kovačeva, Šuster Erjavčeva in Hrenova (2005, 12) podjetništvo opredeljujejo kot sklop 

aktivnosti, ki jih organizira posameznik, da pripelje zaznano poslovno priložnost preko 

pridobitve potrebnih virov do uspešnega poslovnega podjema. Pri tem je podjem mišljen kot 

posel oziroma podjetje v njegovi vsebini in ne v njegovi pravni obliki. 

Mnogi povezujejo podjetništvo izključno z nastajanjem novih malih podjetij, katerih 

ustanovitelji so posamezniki – podjetniki, toda podjetnike lahko najdemo tako v malih kot v 

velikih podjetjih, tako v gospodarskem kot v negospodarskem sektorju. Podjetništvo je 

dejansko način razmišljanja, vedenja in ravnanja posameznikov, ki ustanavljajo podjetja ali pa 

delujejo podjetniško kot fizične osebe (Pšeničny idr. 2000, 148).  

Nenazadnje lahko podjetništvo razumemo tudi kot reševanje problemov. Koncept 

ustvarjalnega podjetništva se vedno začne pri problemu, s katerim se srečujejo posamezniki 

ali organizacije. Večji je problem, boljša je podlaga za poslovno idejo (Pompe 2011, 17).  
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4.1.1 Podjetnik 

Podjetnik je posameznik ali podjetniški tim, ki je sposoben prepoznati in izkoristiti poslovno 

priložnost, jo razviti v izvedljivo in tržno zanimivo idejo, vzpostaviti organizacijo za 

uresničitev poslovne ideje in z vložkom časa, denarja in spretnosti ob sodelovanju drugih 

ustvariti novo dodano vrednost. Pri tem prevzema tveganje na trgu in ob uspehu za svoje 

podjetniško ravnanje prejme nagrado (Pšeničny idr. 2000, 6–7).  

Podjetnik je ključni element podjetniškega procesa; le kakovosten, resen in zrel podjetnik 

lahko pripelje podjetje do uspeha (Rajter idr. 2008, 25). 

Podjetnik skuša tveganje predvideti vnaprej in se mu v čim večji meri izogniti z uporabo 

znanja, inovativnostjo in posluhom za potrebe trga. Gomezelj Omerzeljeva, Antončič in 

Hisrich (2008, 22) opozarjajo, da je njegova zelo pomembna vloga upravljanje in vodenje, 

velikokrat pa je podjetnik tudi inovator, saj mora znati podjetniško priložnost razviti v tržno 

zanimivo podjetniško idejo, pri tem pa zagotoviti sredstva in vire za realizacijo. 

V strokovni literaturi najdemo različne klasifikacije tipov podjetnikov, med katerimi je precej 

uveljavljena delitev na podjetnike z obrtniško identiteto (vodijo podjetja življenjskega stila), 

podjetnike, ki vodijo rastoča podjetja (dinamični podjetniki), in podjetniške managerje (vodijo 

zrela podjetja) (Pšeničny idr. 2000, 7).  

 

Slika 11: Inovator, promotor, podjetnik, manager 

Vir: Timmons 1994, 25. 

Kot je prikazano na sliki 11, Timmons (1994) razlikuje štiri tipe podjetnikov: 

 inovator ima veliko idej, vendar večine ne realizira zaradi pomanjkanja managerskih 

sposobnosti in znanj; 

 promotor je zmerno kreativen, nima pa dobrih managerskih sposobnosti in znanj; 
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 manager poseduje managerska in podjetniška znanja, vendar mu manjka kreativnih in 

inovativnih rešitev, bolj je usmerjen v učinkovitost in uspešnost; 

 podjetnik je ustvarjalen in sposoben manager: ko podjetje ustanovi, ga s svojimi 

sposobnostmi, znanji in izkušnjami tudi uspešno vodi. 

Kovačeva, Šuster Erjavčeva in Hrenova (2005, 47) navajajo osem umskih in fizičnih 

sposobnosti, ki naj bi jih imel in razvijal vsak podjetnik: 

 akcijska naravnanost – učinkovito definiranje in uresničevanje ciljev, 

 ustvarjalno mišljenje – vizualizacija zastavljenih ciljev, 

 produktivno analiziranje – spreminjanje zaznanih problemov v priložnosti, 

 ohranjanje mirnosti – obvladovanje strahu pred neuspehom, 

 sposobnost koncentracije – osredotočanje na zadane naloge, 

 čustvena moč – obvladovanje negativnih čustev, 

 povečanje energije – zdrav življenjski slog, 

 konsistentnost – sledenje osebnim vrednotam in ciljem. 

4.1.2 Pojavne oblike podjetništva 

Danes prevladujeta dve glavni delitvi podjetij: glede na njihovo velikost in glede na dinamiko 

njihove rasti, obstaja pa še vrsta drugih delitev. Glede na velikost slovenska zakonodaja loči 

mikro (do 10 zaposlenih in do dva milijona EUR letnega prometa), mala (10–50 zaposlenih in 

do 10 milijonov EUR letnega prometa), srednja (50–250 zaposlenih, do 50 milijonov EUR 

letnega prometa) in velika podjetja (več kot 250 zaposlenih, več kot 250 milijonov EUR 

letnega prometa). Glede na rast ločimo podjetja, ki zelo hitro rastejo (gazele), podjetja, ki 

rastejo, podjetja, ki stagnirajo ali upadajo, ter podjetja, ki odmirajo (Pšeničny idr. 2000, 150).  

Dinamično podjetništvo 

Dinamično podjetništvo v svojem bistvu predstavlja podjetja, ki stalno iščejo nove priložnosti 

in možnosti za svojo rast, kar se odraža v vseh njihovih poslovnih funkcijah. Dinamična 

podjetja imajo visoko tehnologijo, so globalno usmerjena, njihovi proizvodi pa pogosto 

nadomeščajo obstoječe proizvode na trgu (Šuštar 2011, 45). 

Notranje podjetništvo 

Notranje podjetništvo je definirano kot podjetništvo znotraj obstoječe organizacije. Glavne 

razsežnosti notranjega podjetništva Antončič (2008, 96) definira takole: novi posli (povezani 

z obstoječimi proizvodi ali trgi podjetja), nove organizacijske enote ali podjetja, inovacije 

proizvodov, tehnološke inovacije (uvajanje novih tehnologij in procesov), samoprenova 

(reorganizacija), prevzemanje tveganja (zasledovanje novih priložnosti) in proaktivnost. 
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Družinsko podjetništvo 

Družinsko podjetništvo ima v razvitem svetu velik pomen, saj družinska podjetja 

predstavljajo več kot tričetrtinski delež pri zaposlovanju in ustvarjanju bruto domačega 

proizvoda. Družinsko podjetje je v lasti in/ali pod nadzorom članov ene ali več družin, ki v 

tem podjetju praviloma tudi delajo.  

Prednosti družinskih podjetij so predanost poslu, fleksibilnost, dolgoročno razmišljanje in 

stabilna kultura, slabosti pa so čustveni vplivi na poslovanje, pomanjkanje profesionalizma in 

različni interesi družinskih članov (Rajter idr. 2008, 32–34). 

Družinska podjetja lahko glede na njihov poslovni model in proritete razvrstimo v štiri 

kategorije: »business-first«, »family-first«, »money-first« in »lifestyle-first« (Basu 2004, 12, 

14, 19). Podjetja, ki v ospredje postavljajo posel, praviloma težijo k neprestani rasti, dajejo 

poudarek inoviranju, imajo decentraliziran sistem odločanja in dopuščajo solastništvo izven 

družinskega kroga. »Family-first« podjetja, nasprotno, imajo centraliziran sistem odločanja, 

niso usmerjena v konstantno rast in inoviranje, zato se praviloma ne ukvarjajo z 

visokotehnološkimi dejavnostmi. Podjetja, ki delujejo po modelu »money-first«, prvenstveno 

težijo k doseganju ekonomskih oziroma finančnih ciljev v smislu višje dobičkonosti in 

krepitve družinskega bogastva, medtem ko je lastnikom »lifestyle« podjetij najbolj 

pomembno, da jim poslovanje omogoča želeni življenjski slog in družbeni status. 

Franšizing 

Po definiciji Evropske franšizne federacije je franšizing sistem trženja blaga in/ali storitev 

in/ali tehnologije, zasnovan na tesnem in stalnem sodelovanju med pravno in finančno 

ločenimi ter neodvisnimi podjetji, pri katerem franšizor (dajalec franšize) svojim franšizijem 

(jemalcem franšize) daje pravico in odgovornost, da uporabljajo preizkušene načine 

poslovanja v zameno za plačilo enkratnega franšiznega prispevka in provizije od prodaje ali 

dobička (Rajter idr. 2008, 38). Kot pojasnjuje Pšeničny s soavtorji (2000, 182–184), franšize 

temeljijo na enostavni dostopnosti, hitrosti storitve, zmerni ceni in visoki kakovosti.  

Žensko podjetništvo 

Žensko podjetništvo se od klasičnega razlikuje predvsem v tem, da tovrstna podjetja niso 

primarno usmerjena v ustvarjanje visokih dobičkov, temveč v ustvarjanje prihodkov, ki 

omogočajo solidno preživetje lastnici in zaposlenim (Rajter idr. 2008, 36).  

Najbolj pogosti razlogi, zaradi katerih se ženske v večjem številu ne odločajo za podjetništvo, 

so: strah pred neuspehom, pomanjkanje finančne podpore, neustrezno podjetniško okolje, 

pomanjkanje zaupanja vase in družinske obveznosti (Žagar 2011). 
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Podjetništvo na domu 

Podjetništvo na domu zaradi visokih stroškov delovnih mest v podjetjih in tehničnih ter 

organizacijskih možnosti, ki jih nudi sodobna informacijska in telekomunikacijska 

tehnologija, postaja model ekonomije prihodnosti. Podjetnik vodi svoje poslovanje od doma, 

kjer je običajno tudi sedež njegovega podjetja. Pri tem je lahko v delovnem razmerju pri 

delodajalcu ali pa sodeluje z njim na osnovi pogodbe (Pšeničny idr. 2000, 170–171).  

Elektronsko (spletno) podjetništvo 

Elektronsko (spletno) podjetništvo doživlja z razvojem različnih aplikacij in socialnih omrežij 

na svetovnem spletu izjemno hitro rast. Globalni spletni trg je odprt vsakomur, ne pozna ne 

velikosti ne dejavnosti ne lastništva podjetja, zanj nista pomembni niti nacionalnost niti 

politična opredelitev ponudnika ali odjemalca.  

Svetovni splet deluje v smeri vzpostavitve »popolne konkurence«, kot so jo v teoriji 

poimenovali klasični ekonomisti (Pšeničny idr. 2000, 195). Pri tej obliki podjetništva ne gre 

samo za spletno trženje ampak za elektronsko poslovanje podjetja v vseh njegovih vitalnih 

funkcijah. 

Kooperative 

Kooperative so oblika skupnega dela vsaj treh posameznikov za uresničitev poslovne zamisli. 

Temeljijo na prostovoljnem pristopu in izstopu oziroma odprtem članstvu, enakopravnem 

sodelovanju in upravljanju članov na podlagi pogodbe. Glede na dejavnost poznamo 

proizvodne in storitvene kooperative, glede na ekonomski učinek pa ločimo kratkoročno 

dobičkonosne, razvojne in nedobičkonosne oziroma socialne kooperative (Pšeničny idr. 2000, 

174). 

Socialno (družbeno) podjetništvo 

Socialno (družbeno) podjetništvo je poslovni model, v katerem je ekonomija podrejena 

socialnemu kapitalu, ki temelji na zaupanju. Socialna podjetja so lahko oblikovana kot 

društva, zavodi, ustanove, gospodarske združbe, zadruge in evropske zadruge ter druge prave 

osebe, njihov namen pa ni niti ustvarjanje dobička niti delitev premoženja oziroma dobička 

(Budal 2011).  

Kot razlaga Yunus (2009, 41), se dobički socialnih podjetij ne izplačujejo vlagateljem, ampak 

se vlagajo nazaj v podjetja, da se s tem izboljša položaj uporabnikov projektov v obliki nižjih 

cen, višje kakovosti storitev in večje dostopnosti. Zaradi tega je donosnost socialnih podjetij 

pomembna in potrebna.  
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S 1. januarjem 2012 se je v Sloveniji začel uporabljati Zakon o socialnem podjetništvu (Ur. l. 

RS št. 20/2011), ki kot primarni motiv delovanja socialnih podjetij navaja izvajanje družbeno 

koristnih dejavnosti in zaposlovanje težko zaposljivih oseb (Kunšek 2011).  

4.2 Pomen podjetništva za gospodarstvo Slovenije 

Podjetništvo se nahaja v središču ekonomskega in družbenega razvoja. Poseben pomen za 

oblikovanje družbene blaginje ima dinamično podjetništvo, ki je sposobno ustvarjati nova 

delovna mesta. To velja ne glede na razvojno stopnjo posamezne družbe, zlasti pomembno pa 

je podjetništvo v času krize in v okoljih, kjer je prišlo do izgube velikega števila delovnih 

mest (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011, 27), kot je primer v Sloveniji. 

4.2.1 Podjetništvo v Sloveniji 

Leta 2010 je bilo v Sloveniji podjetniško aktivnih okrog 115.000 ljudi. Podatke iz letnih 

poročil za omenjeno leto je predložilo 55.734 gospodarskih družb in 71.231 samostojnih 

podjetnikov posameznikov. Pri nas se sicer rojeva relativno malo podjetij, imamo relativno 

malo delujočih podjetij, prav tako pa se tudi relativno malo podjetnikov odloči za opustitev 

podjetniške aktivnosti. 

Raziskava GEM (Global Entrepreneurship Monitor), katere nekateri rezultati za leto 2010 

(Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011, 39–102) so predstavljeni v nadaljevanju, se osredotoča 

na odnos do podjetništva, vključevanje v podjetniške aktivnosti in aspiracije podjetnikov. 

Da bi se posameznik vključil v podjetništvo, mora zaznati primerno poslovno priložnost. V 

skupini inovacijskih gospodarstev, kamor sodi tudi Slovenija, je predlani delež delovno 

aktivnega prebivalstva, ki meni, da se bodo pojavile dobre poslovne priložnosti, znašal dobro 

tretjino, v Sloveniji pa le slabih 27 %, kar kaže na nadaljevanje negativnega trenda, ki se je 

začel po letu 2007.  

Delež tistih, ki zaznavajo poslovne priložnosti, a jih strah pred neuspehom odvrača od 

vključitve v podjetništvo, v inovacijskih gospodarstvih v povprečju znaša dobrih 33 %, v 

Sloveniji pa 27,5 %. Delež ljudi, ki nameravajo v prihodnjih treh letih ustanoviti lastno 

podjetje, v Sloveniji znaša 8,7 % in je pol odstotne točke nad povprečjem inovacijskih 

gospodarstev. 

Ljudje se za podjetništvo odločajo iz različnih razlogov – nekateri zato, ker nimajo nobene 

druge možnosti, nekateri pa zato, ker so našli dobro poslovno priložnost. V Sloveniji kljub 

gospodarski krizi ostaja podjetništvo iz priložnosti prevladujoča motivacija za vključevanje v 

podjetniški proces, vendar je delež nastajajočih in novih podjetnikov, ki so na samostojno pot 

stopili zaradi neodvisnosti in višjih dohodkov, v letu dni padel z 71 na 56,5 %. 
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Tako kot v preteklih letih je bilo v Sloveniji tudi leta 2010 najbolj produktivno starostno 

obdobje za ustanavljanje podjetij med 25. in 34. letom, kar je primerljivo z ostalimi državami. 

V nasprotju z moškimi so se ženske najbolj množično odločale za podjetništvo v starostnem 

obdobju od 35. do 44. leta, kar kaže na to, da so pogoji za podjetniško kariero za ženske manj 

ugodni kot za moške.  

Delež žensk v podjetništvu je pri nas izrazito nizek in še pada: leta 2010 je bilo med 

nastajajočimi in novimi podjetniki samo 24,2 % žensk, med ustaljenimi pa 28,7 %. 

Izobrazbena struktura podjetnikov v Sloveniji se je rahlo izboljšala. 

Glavni razlogi, zaradi katerih so podjetniki pri nas leta 2010 opustili svoje podjetje, so 

finančne narave, drugo delo ali poslovna priložnost ter nedobičkonosnost podjetja, medtem ko 

je v Evropi slednji razlog na prvem mestu, sledijo finančni razlogi, drugo delo oziroma 

poslovna priložnost pa je na tretjem mestu.  

Podjetnikova odločitev o tem, do kakšnega obsega namerava razvijati svoj posel, je ključni 

dejavnik za rast podjetja. V Sloveniji samo 18 % nastajajočih in novih podjetnikov izkazuje 

visoke aspiracije, med ustaljenimi podjetniki pa je takšnih le 4,1 %. 27 % novih in 

nastajajočih slovenskih podjetnikov dosega srednjo ali visoko stopnjo internacionalizacije, saj 

imajo več kot četrtino kupcev njihovih izdelkov in storitev v tujini.  

4.2.2 Rezultati poslovanja podjetnikov v Sloveniji v letu 2010 

Podatke iz letnih poročil za leto 2010 je AJPES, kot je navedeno v Informaciji o poslovanju 

gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2010 (AJPES 2011a, 3), predložilo 55.734 

gospodarskih družb (3,4 % več kakor za leto 2009), med katerimi je bilo 93 % mikro, 4,4 % 

malih, 1,4 % srednjih in 1,3 % velikih družb, poleg njih pa je podatke iz letnih poročil 

predložilo tudi 71.231 samostojnih podjetnikov posameznikov (1,8 % več kakor za leto 2009) 

(AJPES 2011b, 2). V raziskavi smo se omejili na mikro, mala in srednja podjetja ter 

samostojne podjetnike, ki predstavljajo glavnino podjetniškega potenciala v Sloveniji. 

Rezultati poslovanja gospodarskih družb 

Večino gospodarskih družb, 51.805 oziroma 93 % vseh, so predstavljale mikro družbe. 

Zaposlovale so 129.706 delavcev ali 28 % vseh zaposlenih v družbah. Z 20,2 milijarde EUR 

sredstev (20,1 % vseh) so mikro družbe v letu 2010 ustvarile 12,4 milijarde EUR čistih 

prihodkov od prodaje (17,4 % vseh), od tega 2,1 milijarde EUR na tujih trgih (9,7 % vseh).  

Neto dodana vrednost, ki so jo leta 2010 ustvarile mikro družbe, je znašala 3,4 milijarde EUR 

(20,2 % celotne neto dodane vrednosti gospodarskih družb), neto dodana vrednost na 

zaposlenega pa 25.934 EUR. Poslovno leto 2010 so mikro družbe zaključile s 311,3 milijoni 
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EUR neto čiste izgube, pri čemer je 81,6 % tega zneska izkazala ena sama družba iz 

Osrednjeslovenske regije. 

2.434 malih gospodarskih družb je v letu 2010 zaposlovalo 72.272 delavcev ali 15,6 % vseh, 

ustvarile so 9,4 milijarde EUR (13,1 % vseh) čistih prihodkov od prodaje, od tega 2,1 

milijarde EUR oziroma 9,6 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih, in imele 12,7 

milijarde EUR (12,7 % vseh) sredstev.  

Male družbe so ustvarile 2,4 milijarde EUR neto dodane vrednosti (14,5 %) oziroma 33.533 

EUR neto dodane vrednosti na zaposlenega, poslovno leto 2010 pa so sklenile s 35,9 milijona 

EUR neto čistega dobička.  

774 srednjih družb je leta 2010 zaposlovalo 75.511 delavcev (16,3 % vseh). S skoraj 10 

milijardami EUR sredstev (9,9 % vseh) so ustvarile skoraj 11 milijard EUR (15,4 % vseh) 

čistih prihodkov od prodaje, od tega so na tujih trgih ustvarile 3,1 milijarde EUR (14 % vseh) 

čistih prihodkov od prodaje.  

Neto dodana vrednost srednjih družb je znašala 2,5 milijarde EUR (15,2 % neto dodane 

vrednosti vseh gospodarskih družb), neto dodana vrednost na zaposlenega 33.614 EUR, neto 

čisti dobiček pa je znašal 88,3 milijona EUR. 

Gospodarske družbe se razvrščajo v 12 statističnih regij, med katerimi je najbolj razvita 

Osrednjeslovenska regija. V njej je bilo v letu 2010 44,6 % vseh družb, ki so zaposlovale 

37,3 % vseh delavcev in ustvarile 46,4 % vseh prihodkov. Na drugem mestu se nahaja 

Podravska regija, na tretjem mestu pa je Savinjska regija. 

 

Slika 12: Osnovni podatki o poslovanju družb v letu 2010 po regijah 

Vir: AJPES 2011a, 19. 
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Rezultati poslovanja samostojnih podjetnikov posameznikov 

Med 71.231 samostojnimi podjetniki posamezniki je bilo v letu 2010 največ – 61.919 oziroma 

86,9 % podjetnikov z 0–1 zaposlenimi. Pri njih je bilo zaposlenih 8.914 oziroma 17,7 % 

delavcev. Z 1,7 milijarde EUR sredstev (43,1 % vseh) so ustvarili dve milijarde EUR 

(42,2 %) čistih prihodkov od prodaje, neto podjetnikov dohodek pa je znašal 188,9 milijona 

EUR oziroma 69 % celotnega neto podjetnikovega dohodka v letu 2010.  

8.553 podjetnikov (12 %), ki so zaposlovali 2–9 delavcev, je imelo v letu 2010 29.242 

(58,1 %) zaposlenih. Z 1,6 milijarde EUR (39,4 %) sredstev so ustvarili 1,9 milijarde EUR 

(40,3 %) čistih prihodkov od prodaje in 64,2 (23,5 %) neto podjetnikovega dohodka. 

748 (1,1 %) podjetnikov je imelo 10–49 zaposlenih. V letu 2010 so zaposlovali 11.451 

(22,7 %) delavcev, s 663 milijoni EUR (16,7 %) sredstev so ustvarili 16,7-odstotni delež 

(793,7 milijona EUR) vseh čistih prihodkov od prodaje in 7,4-odstotni delež (20,3 milijona 

EUR) neto podjetnikovega dohodka v Sloveniji. 

11 samostojnih podjetnikov je zaposlovalo 50–250 ljudi, skupaj 729 oziroma 1,4 % vseh. 

Imeli so 30,8 milijona EUR (0,8 %) sredstev, s katerimi so ustvarili 36,5 milijona EUR 

(0,8 %) čistih prihodkov od prodaje in 318 tisoč EUR (0,1 %) neto podjetnikovega dohodka. 

Samostojni podjetniki posamezniki so v letu 2010 od skupno 4,8 milijarde EUR čistih 

prihodkov od prodaje 11,2 % le-teh ustvarili na tujih trgih. Skupna neto dodana vrednost je 

znašala 1,3 milijarde EUR, neto dodana vrednost na zaposlenega pa 26.767 EUR.  

Tako kot gospodarske družbe se tudi samostojni podjetniki razvrščajo v 12 statističnih regij. 

V letu 2010 je bilo največ (25,7 %) samostojnih podjetnikov v Osrednjeslovenski regiji, ki so 

z 21,4 % vseh delavcev ustvarili 22,7 % vseh prihodkov. V Podravski regiji je poslovalo 

15,6 % podjetnikov, ki so zaposlovali 16,9 % vseh delavcev in dosegli 16,2 % vseh 

prihodkov. V Savinjski regiji je bilo 11,8 % podjetnikov, ki so s 14,7 % vseh zaposlenih 

dosegli 14,9 % vseh prihodkov podjetnikov. 

 

Slika 13: Osnovni podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov v letu 2010 po regijah 

Vir: AJPES 2011b, 11. 
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V preglednici 3 je prikazan delež podjetništva (skupni delež mikro, malih in srednjih podjetij 

ter samostojnih podjetnikov posameznikov) v strukturi slovenskega gospodarstva. V letu 

2010 je slovensko podjetništvo po številu gospodarskih subjektov predstavljalo 99,4-odstotni 

delež, po številu zaposlenih v gospodarstvu pa 63,9-odstotni delež.  

Preglednica 3: Delež podjetništva v strukturi slovenskega gospodarstva 

 GD in SP GD MMS GD SP Podjetništvo Delež 

Število subjektov 126.965 55.734 55.013 71.231 126.244 99,4 

Število zaposlenih 512.979 462.643 277.489 50.336 327.825 63,9 

Čisti prihodki od 
prodaje (v 000 
EUR) 

76.078.228 71.323.539 32.758.711 4.754.689 37.513.400 49,3 

Čisti prihodki od 
prodaje na tujih 
trgih (v 000 EUR) 

22.422.907 21.890.382 7.293.488 532.525 7.826.013 34,9 

Vrednost aktive 
31. 12. 2010 (v 000 
EUR) 

104.280.732 100.306.373 42.831.197 3.974.359 46.805.556 44,9 

Neto dodana 
vrednost (v 000 
EUR) 

18.022.629 16.675.270 8.325.502 1.347.359 9.672.861 53,7 

Neto vrednost na 
zaposlenega (v 
EUR ) 

35.133 36.044 30.007 26.767 29.506  

Legenda: GD – vse gospodarske družbe; MMS GD – mikro, male in srednje gospodarske družbe; SP – 
samostojni podjetniki posamezniki; GD in SP – seštevek vrednosti GD in SP; Podjetništvo – seštevek 
vrednosti MMS GD in SP; Delež – delež podjetništva glede na gospodarstvo Slovenije. 

Vir: AJPES 2011a, 3–4; AJPES 2011b, 2. 

Neto dodana vrednost na zaposlenega v podjetniškem sektorju je leta 2010 znašala 29.506 

EUR in je bila za 16 odstotkov nižja od neto dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarstvu. 

Povečevanje dodane vrednosti je ena izmed ključnih nalog slovenskih podjetij, če želijo 

povečati svojo konkurenčno sposobnost in se dolgoročno uspešno kosati z mednarodno 

konkurenco (Vidic, Vadnjal in Knez 2008, 18). 

Posebej izrazit problem, s katerim se v času krize spopada slovensko gospodarstvo, je 

izjemno visoka zadolženost podjetij. Bolj zadolžena kot slovenska so bila po podatkih Banke 

Slovenije konec leta 2010 le podjetja v Grčiji, na Slovaškem in na Irskem, na primerljivo 

visoki ravni pa so bila španska, nemška in italijanska podjetja.  

Zlasti zaskrbljujoča je pri nas zadolženost malih in srednjih podjetij. Finančni vzvod, torej 

razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom, je namreč v teh podjetjih konec leta 2010 

znašal 205 %, kar je 61 odstotnih točk več kot v povprečju vseh nefinančnih podjetij (Repovž 

2011). 
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4.2.3 Vloga države pri izboljšanju konkurenčnosti podjetniškega sektorja 

Podjetja se morajo neprestano prilagajati spremembam v poslovnem okolju, če želijo ohraniti 

ali povečati svojo konkurenčnost. To je predvsem izziv podjetnikov in managerjev,  

pomembno vlogo pri tem pa ima tudi država, ki mora zagotavljati konkurenčno in stabilno 

ekonomsko okolje, hkrati pa mora voditi aktivno politiko usposabljanja podjetij in jih 

spodbujati k čim hitrejšemu prilagajanju strukturnim spremembam (Gomezelj Omerzel, 

Antončič in Hisrich 2008, 29). 

Vlada Republike Slovenije v dokumentu Konkurenčnost slovenskega gospodarstva (Vlada RS 

2011, 3) med drugim ugotavlja, da »med slabostmi na področju spodbujanja dejavnikov 

konkurenčnosti izstopa premalo učinkovita krepitev dejavnikov družbe znanja, ki se kaže 

zlasti v šibki in s podjetniškim sektorjem premalo povezani raziskovalno razvojni dejavnosti 

ter v relativno nizki učinkovitosti terciarnega izobraževanja, ki je prav tako premalo usklajena 

s povpraševanjem po diplomantih na trgu dela. Kljub temu, da je bilo nekaj napora 

usmerjenega v zmanjševanje administrativnih ovir za razvoj podjetništva, zapleteni 

birokratski postopki še vedno otežujejo nastanek podjetij in njihovo poslovanje.« 

Po drugi strani relativno tog trg dela ovira hitrejše ukinjanje nerentabilnih delov gospodarstva, 

kar ni omejitev le za hitrejši podjetniški razvoj, ampak tudi za neposredne tuje investicije. 

Poleg tega sta kratkoročno največji oviri za hitrejšo oživitev gospodarstva plačilna 

nedisciplina in nestabilen finančni sistem oziroma njegovo neučinkovito delovanje na 

področju zagotavljanja potrebnih virov financiranja podjetij.  

»Pri izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva je ključna aktivna vloga podjetniškega sektorja. 

Ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti so pomemben korak pri odpravljanju ovir za hitrejši 

razvoj in oblikovanju spodbudnejšega poslovnega okolja, ne morejo pa nadomestiti 

prizadevanja gospodarstva za izboljšanje svojih proizvodov in storitev, podjetniške iniciative, 

učinkovitega usmerjanja sredstev v raziskave in inovacije na podjetniški ravni in 

kakovostnega menedžmenta,« je še zapisano v vladnem dokumentu (Vlada RS 2011, 3). 

4.3 Podjetniški proces 

Vsak podjetniški proces se začne z idejo in konča z delujočim podjetjem, ki lahko uspešno 

posluje na dolgi rok ali pa že kratkoročno zaide v težave (Šuštar 2011, 29). Najpogostejši 

motiv za podjetništvo je želja po neodvisnosti, kar v bistvu pomeni biti odgovoren za svojo 

kariero in svoje podjetje (Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 2008, 33).  

Plutovi (1995, 18) podjetniški proces definirata kot proces (shematsko je prikazan na sliki 

14), v katerem podjetnik ali podjetniška skupina med množico podjetniških priložnosti 

oziroma idej izbere po njegovi ali njeni presoji najbolj uresničljivo in donosno ter zbere 

potrebne vire (ljudi, poslovna in finančna sredstva) za njeno realizacijo. 
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Slika 14: Kibernetska shema podjetniškega procesa 

Vir: Plut in Plut 1995, 16. 

4.3.1 Vizija in poslanstvo 

Ključna naloga podjetnika – ustanovitelja podjetja je, da sam ali skupaj z morebitnimi 

soustanovitelji opredeli, oblikuje in uresničuje vizijo podjetja. Vizija je projekcija stanja 

lastnega podjetja v prihodnost, kar pomeni, da podjetnik v viziji vnaprej predvideva, kakšno 

mesto si bo ustvaril na trgu v prihodnosti (Filion 1990 v Pšeničny idr. 2000, 119).  

Proces oblikovanja vizije se imenuje vizioniranje in izhaja iz domišljije ter praktičnih izkušenj 

posameznika. Oblikovanje vizije vsebuje štiri prvine, ki vplivajo ena na drugo: sistem 

odnosov (sposobnost vzpostavljanja in razvijanja odnosov), predstave (prizma, skozi katero 

posameznik gleda na svet), energija (čas in intenzivnost, s katero posameznik opravlja 

poklicne naloge) in vodilna vloga (sposobnost vodenja) (Pilko 1993). 

Dolgoročno vizijo oblikuje zelo malo podjetnikov (Filion 1991 v Pšeničny idr. 2000, 120). 

Ključnega pomena je, da se podjetnik o viziji pogovarja z zaposlenimi, poslovni partnerji in 

somišljeniki. 

Collins in Porras (1996 v Pšeničny idr. 2000, 122) sta razvila koncept vizije podjetja (slika 

15), ki je sestavljen iz avtentične ideologije in zamišljene podobe razvoja podjetja v 

prihodnosti. 

VIZIJA 

Avtentična ideologija Namen Poslanstvo 

Zamišljena podoba podjetja 

Slika 15: Koncept vizije 

Vir: Collins in Lazier 1996 v Pšeničny idr. 2000, 122. 

Avtentična ideologija opredeljuje značaj podjetja in s tem vpliva na njegove proizvode, 

marketing in tehnologijo, odraža tudi stil vodenja in organizacijsko kulturo. Ideologija zajema 

vrednote podjetja in njegov namen, tretji element vizije pa je poslanstvo, ki predstavlja 

vsesplošni cilj podjetja in stalno generira spremembe na poti k zamišljeni podobi podjetja. 
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4.3.2 Modeli podjetniškega procesa 

Podjetniški proces imenujemo tudi proces ustvarjanja nove vrednosti in je po Timmonsu 

(1999, 37–44) rezultat interakcije med podjetnikom oziroma ustanoviteljem (lastnikom), 

podjetniškimi priložnostmi in potrebnimi sredstvi ter njihovim kombiniranjem. Le z vsemi 

tremi elementi se lahko uresniči podjetniški podjem.  

Ključnega pomena je, da se vsi trije elementi podjetništva v nekem realnem času ujamejo, ko 

okno priložnosti (slika 16) daje možnosti za dobičkonosno realizacijo poslovne priložnosti. 

Okno priložnosti, nekateri ga imenujejo tudi tržna niša, je presek krivulje povpraševanja in 

krivulje ponudbe določenega proizvoda.  

V podjetniškem procesu niso izključeni vplivi okolja. Za podjetnika je pomembno 

predvidevanje bodočega povpraševanja in bodoče ponudbe, kajti prej ko bo s svojim 

proizvodom prišel na trg, večji tržni delež si bo lahko izboril, če pa bo zamudil, morda 

svojega proizvoda sploh ne bo mogel prodati (Pšeničny idr. 2000, 131). 

 

Slika 16: Okno priložnosti za uresničitev podjetniške priložnosti 

Vir: Timmons 1999, 84. 

Pšeničny s soavtorji (2000, 133–135) navaja še nekatere druge modele podjetniškega procesa. 

Dinamični model sloni na predpostavki, da na sprožitev podjetniškega dogodka oziroma 

sprejem odločitve vpliva vrsta osebnostnih, socioloških in drugih dejavnikov okolja, od 

katerih je odvisno, ali pride do podjetniškega podjema ali ne.  

Multidimenzionalni model podjetniški proces definira kot kompleksen proces, ki vključuje 

osebnost, okolje, organizacijo in proces razvoja podjema.  

Model podjetniške perspektive v ospredje postavlja količinsko, kakovostno, strateško in 

moralno-etično oceno, kako se tip podjetnika, tip podjetja in okolje ujemajo s podjetnikovo 

kariero, ki je glede na izkušnje lahko v različnih fazah svoje poti.  
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4.3.3 Faze v življenjskem ciklu podjetja 

Vsak produkt ima določen življenjski cikel. Enako velja tudi za podjetje, ki ga lahko 

smatramo kot produkt delovanja podjetnika. Življenjski cikel je za različne produkte različen, 

v večini primerov pa ima enake faze. Za začetkom sledi vzpon in nato razvoj vse do točke, ko 

se rast konča. Takrat praviloma življenjski cikel doseže svoj vrhunec, nato pa sledi faza 

upadanja oziroma krčenja in konec (Gomezelj Omerzel, Pavletič in Zirnstein 2008, 164). 

Največ podjetij se rodi in umre z enim proizvodom. To so lahko tudi zelo uspešna podjetja, 

celo gazele, najpogosteje pa so to podjetja z »obrtniško identiteto«, ki so odvisna od 

podjetnika – mojstra svojega poklica.  

Nekateri podjetniki se, ko zaznajo upad prodaje in dobička, lotijo razvoja novega proizvoda 

ali pa podjetje prodajo. Včasih je v takem primeru še dovolj časa, da podjetje z novim 

proizvodom in/ali novim lastnikom ponovno oživi. Najbolj dinamična podjetja, nasprotno, 

razvijajo nove proizvode nekaj korakov vnaprej. Za tako dinamično rast, ki je povezana z 

višjo stopnjo tveganja, morajo biti zagotovljeni pogoji: rastoči domači in tuji trgi, možnost 

širitve produkcije, zunanji viri za financiranje in kadri (Pšeničny idr. 2000, 138–140).  

 

Slika 17: Cikel rasti novega podjetja 

Vir: Gomezelj Omerzel, Pavletič in Zirnstein 2008, 164. 

4.4 Značilnosti podjetnikov v primerjavi z managerji 

Managerje si običajno predstavljamo kot najete poslovodje, praviloma v večjih podjetjih, kot 

podjetnike pa označujemo tiste, ki podjetja popeljejo od rojstva v določeno rast. Podjetniki so 

ponavadi, vsaj v zgodnjem obdobju delovanja podjetja, edini ali večinski lastniki, medtem ko 

je pri managerjih to prej izjema kot pravilo (Vidic, Vadnjal in Knez 2008, 17).  
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Vloga managerjev in podjetnikov je bolj podobna, če slednji zaposlujejo sodelavce, ki jih 

morajo voditi. Razliko bi lahko opredelili tako, da je podjetnik upravljavec in ravnatelj, ki ima 

specifične lastnosti, znanja in sposobnosti, da ravna podjetniško, medtem ko managerji 

delujejo bolj birokratsko oziroma administrativno (Stevenson in Cruikshank 1999, 294). 

V vsaki od faz življenjskega cikla podjetja so potrebna specifična znanja in sposobnosti za 

učinkovito in uspešno vodenje. S širjenjem posla oziroma rastjo obsega dejavnosti podjetja se 

povečuje obseg aktivnosti posameznega zaposlenega, zato je treba zaposliti dodatne ljudi ali 

pa zmanjšati obseg poslovanja, da ga lahko obvladuje obstoječa kadrovska zasedba (Šubelj 

2011, 84).  

Z rastjo podjetja in povečevanjem obsega poslovanja ter števila zaposlenih se povečuje tudi 

obseg potrebnih managerskih znanj, ki jih mora imeti podjetnik. Brez teh znanj se lahko 

zgodi, da podjetje iz različnih vzrokov propade (Pšeničny idr. 2000, 80). 

Filion podjetnike in managerje razlikuje glede na pristop in način delovanja (preglednica 4):  

Preglednica 4: Razlike med managerji in podjetniki 

Managerji Podjetniki 

- so učinkoviti in uspešni pri porabi sredstev, da 
bi dosegli cilje in naloge 

- se prilagajajo spremembam 

- njihov način dela predpostavlja racionalno 
analiziranje in načrtovanje 

- delujejo v okviru opredeljenega sistema in 
organizacije 

- vodijo procese z upoštevanjem vplivov okolja 

- postavijo vizijo in naloge ter poiščejo vire za 
realizacijo vizije 

- povzročajo spremembe 

- delujejo kreativno in uporabljajo domišljijo 

- definirajo naloge in pravila, ki oblikujejo 
organizacijo 

- oblikujejo procese na osnovi različnih 
možnosti, ki ji omogoča okolje 

Vir: Filion 1991 v Pšeničny idr. 2000, 81. 

Peter Drucker (2005, 2) ugotavlja, da se managerji navadno osredotočajo na vodenje drugih 

ljudi, vendar »voditi drugih ne morete, če ne znate najprej voditi samega sebe. Najbolj bistven 

in vitalen vir, ki ga imate kot vodilni in kot manager, ste vi sami. […] Če pogledam 

organizacije, za katere sem delal v svojem življenju, je razlika med uspešnimi in povprečnimi 

v tem, da znajo ljudje, ki vodijo uspešne organizacije, voditi predvsem sebe. Poznajo svoje 

prednosti in prav neverjetno je, kako malo ljudi ve, v čem so dobri.«  

4.5 Življenjski slog podjetnikov in izpostavljenost izgorevanju 

Življenjski slog podjetnikov je specifičen, ker svoje osebno in družinsko življenje podredijo 

podjetniški ideji. Mnogi podjetniki imajo zaradi tega manj stika z vsakdanjim življenjem, 

zapostavijo svoje telo, sprostitev in čustva, zaradi česar sodijo v skupino poklicev, ki so 

najbolj ogroženi, kar se tiče stresa in izgorelosti. 



79 

Posameznik pod vplivom življenjskih razmer in izkušenj oblikuje svoj življenjski slog od 

otroštva dalje. Ključni dejavniki, ki vplivajo na življenjski slog, so: vzorec obnašanja staršev, 

razmere v družini, izobraževanje, zdravstveno varstvo in ostali socialni ter okoljski dejavniki 

(Jan 2011).  

Z odločitvijo za podjetniško pot se življenjski slog posameznika praviloma bistveno spremeni, 

izjema so le podjetniki, ki so pred tem že opravljali vodstvene funkcije v drugih podjetjih. 

4.5.1 Značilnosti življenjskega sloga podjetnikov 

Rebernik in Rus (2004, 5) navajata rezultate raziskave, opravljene v ZDA, iz katerih izhaja, 

da povprečni delovni teden podjetnika traja 64 ur. Pri skoraj polovici podjemov je v obsegu 

21 ur soudeležen/a partner/ka nosilca dejavnosti, kar skupaj pomeni 85 ur.  

Večina ljudi s tem, ko se samozaposli, ne poveča svojih prihodkov. Trije najpomembnejši 

elementi uspeha so trdo delo, vztrajnost in motivacija, dodatna dva pomembna elementa, 

omenjena v raziskavi, sta poštenost in zdravje. Podpora partnerja/ke je pomemben dejavnik 

(ne)uspeha pri zagonu podjetja. 

Blaž Kos (2010) opozarja, da ima podjetništvo, tako kot vsaka stvar, svoje prednosti in 

slabosti. Prednosti podjetništva so: svobodno razporejanje časa, poseben življenjski slog, 

prilagodljiv delavnik, ugled v okolju ob finančnem uspehu, oblikovanje kroga znancev, 

zadovoljstvo pri samostojnem odločanju, zadovoljstvo ob ustvarjanju dela za druge, 

izkoriščanje lastne ustvarjalnosti, veliko novega znanja, delo na domu, delo z družinskimi 

člani (Mikrobiz.net 2010). 

V večini literature avtorji navajajo, da je največji problem podjetništva tveganje. Kos (2010), 

nasprotno, trdi, da je največji problem podjetništva velika mera negotovosti. Negotovost 

povzroča stres, stres pa veliko drugih problemov. Verjetnost uspeha je glede na statistiko 

majhna, po vsakem neuspehu se je treba pobrati, zato je podjetništvo samo za najbolj vztrajne.  

Poleg časa in energije podjetniki vložijo v uresničitev podjetniške ideje tudi lastna in/ali 

izposojena denarna sredstva. Finančno tveganje pa se ne nanaša le na podjetnikov denarni 

vložek, ampak tudi na možnost manjših in nerednih dohodkov.  

Poleg tega postati podjetnik pomeni tudi spremembo karierne poti. Kariera v današnjem času 

vse bolj postaja posameznikova življenjska pot, zato psihologi uvrščajo spremembo kariere 

med največje vire stresa in straha v sodobni družbi (Mikrobiz.net 2010). 

Večja je tržna niša, v kateri deluje podjetnik, večja in bolj ostra je konkurenca. Ko se 

pokažejo prvi rezultati, pridejo nove preizkušnje: zaposleni zahtevajo višjo plačo in dopust, 

dobavitelji višje cene, kupci nižje cene, država svoj delež, družina več pozornosti … Vse to 
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povzroča trenja in napetosti. Poleg tega si podjetnik ne more privoščiti »spanja na lovorikah«, 

kajti trg ne pozna počitka in ga sili v neprestani razvoj. A že ena večja napaka je lahko usodna 

ne glede na fazo rasti podjetja. Po vrhu življenjskega cikla je čas za nekaj novega, trg 

potrebuje novo dodano vrednost. Temu se ni mogoče izogniti, toda krivulja prodaje se lahko 

obrne navzdol veliko prej, kot pričakuje podjetnik. Veliko podjetij propade prav na ta način, 

navaja Kos (2010).  

Neprestano trdo delo, prežeto s stresom in negotovostjo, ustvarja pogoje za pojav izgorelosti. 

Prva negativna posledica neravnovesja so običajno zdravstveni problemi. Organi v telesu so 

kot členki verige, ki so zaradi stresa pod pritiskom, in ko je pritisk dovolj velik, najšibkejši 

člen poči. Vsak človek ima običajno nek organ, ki je šibkejši, in prav ta začne prvi opozarjati, 

da je čas za počitek. Če posameznik ne upošteva opozoril in ignorira svoje telo, slej kot prej 

zboli (Kos 2007).  

Drugo področje, ki slej kot prej začne trpeti, so odnosi z družinskimi člani in prijatelji. Že več 

raziskav je pokazalo, da ravno dobri odnosi z ljudmi največ prispevajo k sreči in zadovoljstvu 

posameznika. »To, da imamo z nekom dobre odnose, pa pomeni, da svojo energijo aktivno 

vlagamo v gradnjo odnosa. Če se ne posvečamo gradnji odnosov, na dolgi rok zagotovo 

ostanemo brez pravih prijateljev,« razlaga Kos (2007) in dodaja, da je najpomembnejši odnos 

izmed vseh seveda partnerstvo, kakovost partnerskega odnosa pa se meri v tem, koliko časa 

nekdo preživi s partnerjem na štiri oči ob pozitivnih čustvih.  

Naslednja skupina negativnih posledic, ki se lahko pojavijo zaradi prekomernih delovnih 

obremenitev, se nanaša na duhovno in osebnostno rast. Številni podjetniki zaradi utrujenosti 

prenehajo brati knjige, izgubljajo strateški pogled in so vedno bolj okupirani z operativnim 

delom. Namesto stalnega osebnega razvoja se ujamejo v vsakodnevno delo in nenehno 

obremenjenost s tem, da jih čaka še na desetine nedokončanih opravil (Kos 2007).  

Brian Tracy (2005) pravi, da nikoli ni dovolj časa, da bi naredili vse stvari, vedno pa je dovolj 

časa za najpomembnejše stvari.  

Nenazadnje je tu še področje kariere in denarja. Če podjetnik od začetka hitro napreduje, 

začne v nadaljevanju zaradi neaktivnosti njegova produktivnost padati. Brez dobre fizične 

kondicije veliko težje prenaša stresne situacije, po konfliktih se težko spravi nazaj v delovno 

stanje in še težje ohranja koncentracijo. Na ta način se začne njegov karierni upad, če ga prej 

ne pokoplje že kaj drugega.  

Z denarjem je situacija nekoliko drugačna, a še bolj obremenjujoča. Podjetnik namreč lahko 

doseže določen standard, ki se mu ne želi odreči, zato ga financira, čeprav z zadolževanjem. 

Tako je ujet v t. i. »podganjo dirko«, ko enostavno nima izbire – delo, delo in še enkrat delo, 

ne glede na to, ali v tem uživa ali ne (Kos 2007). 
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4.5.2 Deloholizem 

Čezmerno delo je edina zasvojenost, ki jo sodobna družba nagrajuje in ceni, čeprav prinaša s 

seboj čustveno odtujenost, slabo zdravstveno stanje in celo smrt. Za deloholike je značilno, da 

se ne preobremenjujejo samo na delovnem mestu, ampak tudi doma, kjer se v prostem času ne 

napolnijo z energijo, temveč ves čas delajo. 

Okolje nas nenehno ocenjuje po tem, kaj delamo in koliko delamo. Naučeni smo, da moramo 

nekaj delati, da bi sploh imeli kakšno vrednost in se dobro počutili. Več kot delamo, boljše 

mnenje imamo o sebi. Paradigma, da je več boljše, nas sili v čezmerno delo, čezmerno 

nalaganje dejavnosti in na koncu v izčrpanost. Ko skušamo narediti (pre)več, se v resnici 

programiramo za neuspeh, kajti nikoli ne moremo postoriti vsega (Zajc 2010).  

Pretirano mentalno, fizično in čustveno angažiranje za delo, ki je nesorazmerno z 

zadovoljstvom ob opravljenem delu in z rezultatom odnosa, v katerega posameznik vlaga, 

Pšeničnyjeva (v Šubic 2008) definira kot deloholizem. Vanj posameznika žene patološka 

notranja prisila – neke vrste strah, ki ga poskuša zmanjšati s pretiranim delom, a mu to ne 

uspeva. Ta strah izhaja iz storilnostno pogojevane samopodobe, izoblikovane s strani staršev 

pri vzgoji s pogojevano ljubeznijo in s poudarjanjem delavnosti kot vrednote.  

Pšeničnyjeva loči štiri tipe psihodinamik ali patoloških notranjih prisil, ki vodijo v 

deloholizem, ta pa lahko pripelje do izgorelosti: 

 narcisistična: ljudje s to obliko notranje prisile pričakujejo, da jih drugi brezpogojno in 

nekritično sprejemajo take, kot so, zato se deloholizem pri njih pojavi, ker se skušajo 

izogniti razvrednotenju, v bistvu pa jih je strah, da bodo zapuščeni, če ne bodo navzven 

izpadli kot najboljši;  

 globoko odvisna: posamezniki s to obliko notranje prisile pričakujejo, da drugi poskrbijo 

zanje in odločajo namesto njih, zato se pogosto pritožujejo zaradi pomanjkanjem socialne 

podpore in živijo v strahu in depresiji, ker drugi ne opazijo, koliko so naredili zanje; 

 shizoidna: ti ljudje se pritožujejo nad pomanjkanjem samostojnosti, premajhnim 

nadzorom nad okoliščinami in neustrezno komunikacijo, njihova storilnostna samopodoba 

izhaja iz prepričanja, da delajo, ker brez dela ne obstajajo, v deloholizem pa bežijo, ker 

jim omogoča vzdrževati stik s svetom brez intimnosti; 

 anankastična: posamezniki s to obliko notranje prisile se pritožujejo nad občutkom 

preobremenjenosti in pomanjkanjem vpliva na okoliščine; ker sami ne zmorejo zahtevati 

ustrezne nagrade za svoje delo, so razočarani in jezni, v ozadju njihovega bežanja v 

deloholizem pa je strah z občutki krivde, ker se želijo uveljaviti.  

Zajc (2010) deloholika opisuje kot osebo, ki se čustveno naveže na nadzor in moč, ki ju 

občuti pri prisilnem prizadevanju, da bi skozi delovno aktivnost dosegla odobravanje in 

uspeh. Delo je za deloholike droga, ki jih onesposobi, da bi občutili druga čustva. Tisti, ki so 

zasvojeni z delom, govorijo o tem, kaj in kako delajo, ne pa o tem, kako se počutijo.  
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Za deloholike je na splošno značilno, da se ne preobremenjujejo samo na delovnem mestu, 

ampak tudi doma, kjer se v prostem času ne napolnijo z energijo, temveč ves čas delajo in se 

na ta način družijo z ostalimi družinskimi člani (pospravljanje, delo na vrtu …), brezdelje in 

počitek jih delata nemirne, ne znajo postavljati meja (ne znajo reči ne), imajo nizko 

samopodobo, so odvisni od odnosov in se zatekajo v delo, ker se bojijo bližine (Jazbec 2011). 

Pšeničnyjeva (2009) na osnovi rezultatov raziskav in izkušenj iz prakse ugotavlja, da stalno 

podaljševanje delovnega časa ponavadi ni odraz dejanskih zahtev delovnega procesa, ampak 

posledica subjektivnih dejavnikov, ki, razen pri zavzetih za delo, lahko nakazujejo na osebne 

stiske ali težave v partnerskih in družinskih odnosih. Namesto da bi se spoprijeli s 

konfliktnimi situacijami, se jim izogibajo in upajo, da se bodo težave rešile same od sebe. 

Druga možnost je, da ima tak posameznik občutek, da ga doma ne upoštevajo, zato se mu je 

lažje umakniti v delo kot postaviti zahteve. 

Deloholični pristop k poslu in življenju nasploh ima tudi posredne negativne učinke. 

Kaufmanova (2005, 174) opozarja, da v organizacijah, kjer šef dela sedem dni v tednu, si ne 

vzame časa za oddih, se ne udeležuje družinskih dogodkov in si ne vzame časa za rekreacijo, 

takšnemu načinu življenja sledijo tudi podrejeni.  

Deloholiki so pogosto spoštovani člani družbe zaradi svoje zagnanosti, visoke storilnosti in 

ustvarjenega zaslužka, vendar večino tistih, ki trpijo za deloholizmom, čezmerno delo pripelje 

do propadlih zakonov in prijateljstev, resnih zdravstvenih težav in celo smrti. Družina, 

prijatelji, konjički, počitnice – vse je žrtvovano »delu«.  

Prvi rezultati nove raziskave Inštituta za razvoj človeških virov, ki še traja, kažejo, da 

najpogosteje in najmočneje izgorevajo deloholiki (Pšeničny 2011a), vendar deloholizma kot 

zasvojenosti s pretiranim delom sodobna družba ne dojema kot problem, ugotavlja Zajčeva 

(2010).  

Nekateri sociologi menijo, poroča Jovanović (2007) da bodo družbe, v katerih se je ohranila 

stara delitev časa na (osovraženo) delo in (osvobajajoči) prosti čas, zaostale in propadle. To se 

bo zgodilo zato, ker ne bodo vzgojile dovolj širokega sloja deloholikov, ki bi poganjali razvoj 

gospodarstva. Iz tega bi lahko sklepali, da kapitalistični sistem potrebuje deloholike, saj ga 

slednji ustvarjajo, vzdržujejo, hranijo in poganjajo.  

4.5.3 Izpostavljenost izgorevanju  

Življenjski slog podjetnikov je specifičen, ker svoje osebno in družinsko življenje podredijo 

podjetniški ideji. Mnogi podjetniki izgubijo stik z vsakdanjim življenjem, zapostavijo svoje 

telo, sprostitev in čustva. Zaradi navedenih razlogov sodijo, kot je pokazala večletna raziskava 

Inštituta za razvoj človeških virov (Pšeničny 2011a), v skupino poklicev, ki so najbolj 

ogroženi, kar se tiče stresa in izgorelosti.  
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Podjetništvo brez zdravih meja je lahko za posameznika uničujoče. Veliko podjetnikom 

razpade družina, nekateri se znajdejo pred osebnim in finančnim zlomom. Osnovni problem je 

v tem, da si mnogi posamezniki, ki začnejo s podjetništvom, za življenjski cilj postavijo 

materialni ali podjetniški cilj. V resnici bi morali najprej imeti osebni cilj, katerega posledica 

bi moral biti podjetniški cilj, materialni pa posledica doseganja prvih dveh (Krajnc in 

Kukovičič 2010). 

»Podjetniki delajo največjo napako, ko gledajo na podjetje kot na svojega otroka in ne na 

svojo lastnino,« je prepričan Krajnc (2010), Tavčar (2010) pa opozarja, da se morajo 

podjetniki zavedati, da so več kot podjetje, in da je poleg njihovega podjetja na svetu še 

mnogo drugih stvari. Mejaš (2010) dodaja: »Največje tveganje oziroma nevarnost za osebno 

krizo nastane, če podjetnik enači sebe in podjetje. To se lahko zgodi, ko dolgo intenzivno 

čustveno vlaga v svoje podjetje in razmišlja na način: podjetje sem jaz. Ob tem zabriše mejo 

med doživljanjem samega sebe in doživljanjem podjetja.« 

Gerber (2004, 85) opozarja podjetnike: »Vaše podjetje in vaše življenje nista isto. Podjetje ni 

odvisno od vas, pač pa živi lastno življenje, ločeno od vašega, in se ravna po svojih pravilih 

ter ima svoje cilje. Lahko ga pojmujemo kot organizem, ki je odvisen od tega, kako delujejo 

njegovi notranji organi. Njegova glavna naloga je najti in obdržati kupca. Ko boste spoznali, 

da podjetje ni smisel vašega življenja, temveč sredstvo preživljanja, se lahko podate na delo. 

Tako boste končno razumeli, da je vaša naloga delati za podjetje, ne pa v njem.«  

Kot navaja Kocmurjeva (2009), pride do izgorelosti zlasti pri posameznikih, ki so idealisti, 

občutljivi, topli, z veliko empatije, pretirano entuziastični, angažirani v odnosih z ljudmi, ki 

pa so ob tem notranje negotovi in se hitro poistovetijo z drugimi.  

Številni podjetniki trpijo zaradi izgorelosti različnih stopenj, a se tega sploh ne zavedajo. 

Nekateri znaki, ki lahko pomenijo izgorevanje, so: težave s koncentracijo, zanemarjanje 

družine ali priljubljenega športa ali konjička, posel prinaša več stresa kakor veselja, 

kreativnost upada, pojavljajo se težave pri sprejemanju odločitev in reševanju problemov 

(Raposo 2010). 

Visok delež izgorelih podjetnikov in managerjev Pšeničnyjeva (2011a) pojasnjuje z dejstvom, 

da je posameznik z več tveganimi osebnostmi lastnostmi (samovrednotenje po dosežkih, 

perfekcionizem, težave pri postavljanju in ohranjanju meja, težave pri prepuščanju nadzora) 

pogosteje pod stresom. Takšni posamezniki potrebujejo zunanja priznanja in se zato zanje 

nenehno (deloholično) trudijo. Že sam strah pred neuspehom je zanje lahko močan stres.  

Perfekcionisti od sebe in drugih pogosto pričakujejo preveč, zato so nemalokrat razočarani. 

Pod nenehnim stresom so tudi tisti, ki težko postavljajo zahteve, delegirajo delo in rečejo 

»ne« ter ne zmorejo zaupati drugim, kajti prav naštete značilnosti zelo ovirajo postopke 

vodenja in delegiranja. 
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Raziskava, opravljena med izvršnimi direktorji 464 evropskih in 536 britanskih podjetij 

(Sutherland in Cooper 1995, 28), je pokazala, da jih četrtina meni, da so visoko ali 

napovprečno izpostavljeni tveganju za izgorelost na delovnem mestu. V povprečju delajo 54 

ur tedensko, skoraj polovica pa jih zelo pogosto dela ob vikendih.  

Izgorevanje se običajno začne, ko omenjene notranje prisile sovpadajo z zunanjimi elementi, 

kar se pri podjetnikih in managerjih dogaja pogosto, saj so neprestano v stikih z drugimi 

ljudmi in njihovimi pričakovanji ter včasih tudi nasprotujočimi si zahtevami (kupci, 

dobavitelji, zaposleni …). Pogosto se soočajo z nezadovoljstvom in kritiko s strani drugih, 

poleg tega pa so v nenehnem tekmovanju s konkurenti, kolegi in tudi sami s seboj. Strah pred 

nezadostnim rezultatom lahko vodi v pretirano delo in izčrpavanje (Pšeničny 2011a). 

Raziskava, izvedena med managerji (Zopiatis in Constanti 2010, 300, 303, 313), katere namen 

je bil ugotoviti, ali obstaja značilna povezava med slogom vodenja in izgorelostjo, je 

pokazala, da je transformacijsko vodenje, kjer vodja poišče vzvode za motivacijo zaposlenih v 

njihovih potrebah po samopotrjevanju in samouresničevanju, značilno pozitivno povezano z 

osebnimi dosežki, negativno pa s čustveno izčrpanostjo in depersonalizacijo. Transakcijsko 

vodenje, kjer vodja podrejene nagrajuje ali kaznuje, odvisno od njihovih rezultatov, je 

značilno pozitivno povezano z osebnimi dosežki, negativno vendar neznačilno pa s čustveno 

izčrpanostjo in depersonalizacijo. Tretji slog vodenja, imenovan »laissez-faire«, ki ga 

karakterizira pasiven pristop in izogibanje odločitvam, je pozitivno povezan s čustveno 

izčrpanostjo in depersonalizacijo, posamezniki s takšnim slogom vodenja po izkazujejo višjo 

stopnjo izgorelosti.  

Lovše (2012) meni, da je najboljša preventiva pred izgorevanjem zdrav življenjski slog, zato 

podjetnikom in managerjem svetuje: 

 dnevno 8 ur dela, 8 ur prostega časa in 8 ur spanja, 

 vsak dan 1 uro samo zase, za svoj konjiček, počitek in sprostitev, 

 5 dnevnih obrokov kalorično uravnotežene (varovalne) hrane, 

 trikrat tedensko telesno aktivnost z obremenitvami v aerobnem področju v trajanju 45–60 

minut, 

 preživljanje prostega časa v krogu družine in prijateljev, 

 udeležbo na delavnicah s področij retorike in medosebne komunikacije, obvladovanja 

stresa, zdrave prehrane, tehnik sproščanja in rekreacije, 

 spremembe pogojev pri delih, ki povzročajo stres, 

 enkrat letno preventivni managerski pregled.  
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5 RAZISKAVA  

5.1 Metodologija raziskave 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili metodo zbiranja podatkov z anketnim vprašalnikom. 

Pridobljene podatke smo obdelali z uporabo programskega orodja SPSS. V skladu z 

zastavljenimi hipotezami, namenom in cilji raziskave smo uporabili deskriptivno in 

inferenčno statistiko. 

Pridobljene podatke smo uredili v obliki tabel, analiza podatkov pa je predstavljena tudi v 

grafični obliki. V praktičnem delu magistrske naloge smo na podlagi anketnih vprašalnikov 

opravili empirično analizo. Zaključni del naloge smo izvedli z metodo komparacije in 

oblikovali sklep. 

5.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

Stres in izgorelost postajata poglavitni poklicni bolezni 21. stoletja, ki najbolj ogrožata 

delovna mesta (Ščuka 2008a, 51). Prva vseslovenska raziskava o izgorelosti na splošni 

populaciji leta 2006 je pokazala, da se sindrom izgorelosti pri nas pojavlja v podobnem 

obsegu kot v drugih evropskih državah: skoraj dve tretjini Slovencev doživlja znake 

izgorevanja; slaba tretjina jih zaznava začetne znake oziroma prvo stopnjo izgorevanja, 22 % 

jih kaže znake druge stopnje izgorevanja, slaba desetina pa je izgorelih (Pšeničny 2007a). 

Sodeč po rezultatih omenjene raziskave so v Sloveniji ženske in moški enako ogroženi, prav 

tako osebe vseh starosti in vseh izobrazbenih skupin. Najvišjo povprečno stopnjo izgorelosti 

so izkazali managerji, takoj za njimi so se uvrstili samostojni podjetniki. Med managerji je 

tudi največ izgorelih – 20 odstotkov. Medsebojne primerjave po demografskih podatkih so 

pokazale, da je stopnja izgorelosti pri ženskah na vodilnih delovnih mestih in pri samostojnih 

podjetnicah precej višja kot pri moških na primerljivih delovnih mestih. 

Življenjski slog je po mnenju Ščuke (2009) ključni dejavnik za pojav izgorelosti. Življenjski 

slog podjetnikov je specifičen, ker svoje osebno in družinsko življenje podredijo podjetniški 

ideji. Mnogi podjetniki imajo zaradi tega manj stika z vsakdanjim življenjem, zapostavijo 

svoje telo, sprostitev in čustva. Podjetništvo brez zdravih meja je lahko za posameznika 

uničujoče. Številnim podjetnikom razpade družina, nekateri se znajdejo pred osebnim in 

finančnim zlomom (Krajnc in Kukovičič 2010). 

Zaradi navedenih razlogov sodijo podjetniki in managerji, kot je pokazala večletna raziskava 

Inštituta za razvoj človeških virov (Pšeničny 2011a), v skupino poklicev, ki so najbolj 

ogroženi, kar se tiče stresa in izgorelosti. Kot navaja Kocmurjeva (2009), pride do izgorelosti 

zlasti pri posameznikih, ki so idealisti, občutljivi, topli, z veliko empatije, pretirano 
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entuziastični, angažirani v odnosih z ljudmi, ki pa so ob tem notranje negotovi in se hitro 

poistovetijo z drugimi. Prvi rezultati nove raziskave omenjenega inštituta kažejo, da 

najpogosteje in najmočneje izgorevajo deloholiki (Pšeničny 2011a). 

Po mnenju Ščuke (2008a, 56) je edino pravo zdravilo za izgorelost sprememba življenjskega 

sloga, zelo pomembna pa je preventiva na vseh treh osebnostnih ravneh: telesni, duševni in 

duhovni. Findeisnova (2005, 50) izpostavlja pomen preprečevanja izgorelosti tudi zaradi 

škode, ki nastane v podjetjih zaradi izčrpanosti nosilcev dejavnosti in ostalih ključnih kadrov; 

čeprav največkrat delo ne zastane povsem, se praviloma v takih primerih močno zmanjša 

dohodek podjetij. 

5.3 Cilji raziskave  

Cilji magistrske naloge: 

 preučiti slovensko in tujo strokovno in znanstveno literaturo na področju izgorelosti in 

življenjskega sloga podjetnikov na splošno in v Sloveniji; 

 ugotoviti, ali podjetniki v Sloveniji kažejo znake izgorelosti; 

 ugotoviti, kakšen življenjski slog imajo podjetniki v Sloveniji; 

 ugotoviti, v kolikšni meri elementi življenjskega sloga vplivajo na izgorelost podjetnikov 

v Sloveniji; 

 ugotoviti, kako dejavnost podjetja vpliva na izgorelost podjetnikov v Sloveniji; 

 ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike med podjetniki po posameznih 

statističnih regijah v Sloveniji; 

 ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike med podjetniki in podjetnicami; 

 analizirati in interpretirati rezultate ter predlagati rešitve za izboljšanje obstoječega stanja. 

5.4 Hipoteze 

Temeljne hipoteze so bile oblikovane na osnovi preučene literature in na osnovi ugotovitev 

avtorjev del, ki so uporabljena za teoretični del naloge. 

Hipoteza 1: Elementi življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje stresa, 

uporaba drog) statistično značilno vplivajo na izgorelost podjetnikov v Sloveniji. 

Hipoteza 2: Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma – med podjetniki in 

podjetnicami – pri doživljanju izgorelosti. 

Hipoteza 3: Obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med podjetniki v 

različnih statističnih regijah v Sloveniji. 
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5.5 Opis vzorca 

V letu 2010 je po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

(AJPES) v Sloveniji poslovalo 55.734 gospodarskih družb, med katerimi je bilo, upoštevajoč 

kriterije v 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 65/2009), 51.805 mikro, 

2.434 malih, 774 srednjih in 721 velikih gospodarskih družb. V letu 2010 je v Sloveniji 

poslovalo tudi 71.242 samostojnih podjetnikov posameznikov, med katerimi je bilo 71.231 

majhnih in 11 srednjih (za razvrščanje samostojnih podjetnikov po velikosti veljajo enaka 

merila kot za gospodarske družbe).  

Anketiranje je bilo izvedeno na vzorcu podjetnikov, ki je bil oblikovan iz podatkovne baze 

Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), v kateri so zajeti vsi registrirani poslovni subjekti v 

državi. Populacijo so tvorili samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja 

podjetja – skupaj 126.255 poslovnih subjektov. Pri oblikovanju vzorca iz omenjene 

populacije smo uporabili dva kriterija: da ima poslovni subjekt naslov elektronske pošte in da 

ima vsaj enega zaposlenega. Prvi pogoj je bil potreben zato, da smo lahko anketo izvedli z 

uporabo elektronske pošte, drugi pogoj pa zato, da smo izločili poslovne subjekte, ki služijo 

lastnikom zgolj za dopolnilno dejavnost ali obstajajo samo »na papirju«. Na ta način smo 

dobili vzorec z 19.791 poslovnimi subjekti, katerim je bilo po elektronski pošti poslano vabilo 

k sodelovanju s povezavo na spletno stran z vprašalnikom. 

5.6 Omejitve raziskave 

V raziskavi smo se omejili na izgorelost na delovnem mestu in življenjski slog anketirancev. 

Omejitev je bila tudi ta, da vsi podjetniki ne bodo pripravljeni odgovarjati na vprašanja glede 

njihovega zasebnega življenja. 

5.7 Anketni vprašalnik 

Za ugotavljanje izgorelosti smo uporabili instrument Vprašalnik izgorelosti MBI-ES (Maslach 

in Jackson 1986), ki ugotavlja tri dimenzije izgorelosti (čustveno izčrpanost, 

depersonalizacijo in osebno izpolnitev). Vprašalnik MBI (angl. Maslach Burnout Inventory) 

obsega 22 postavk, ki opisujejo občutja, povezana z delom. Podjetniki so se na petstopenjski 

lestvici opredelili od ocene 0 (nikoli) do ocene 4 (vsak dan). Drugi del vprašalnika smo 

priredili po vprašalniku Z zdravjem povezan življenjski slog 2008 (Inštitut za varovanje 

zdravja Republike Slovenije 2010). 

V uvodnem delu vprašalnika od anketiranca pridobimo nekaj osnovnih podatkov o spolu, 

starosti, statusu, izobrazbi, kako dolgo se ukvarja s podjetništvom in kakšna je njegova 

skupna delovna doba. Sledijo vprašanja o podjetju: kakšna je njegova pravnoorganizacijska 

oblika, v kateri statistični regiji posluje in kako je veliko (število zaposlenih). 
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V nadaljevanju vprašalnika so nanizane trditve o izgorelosti, do katerih se anketiranec 

opredeli z uporabo Likertove lestvice. Sledijo vprašanja o zdravstvenem stanju podjetnika, s 

katerimi pridemo do odgovorov glede morebitne prisotnosti bolezni, ki so povezane z 

izgorelostjo, uporabe zdravil, prisotnosti in obvladovanja stresa, spanja in kajenja. 

V delu vprašalnika, ki se nanaša na prehranjevalne navade podjetnika, pridobimo podatke o 

frekvenci in sestavi njegovih dnevnih obrokov, pitju vode, kave in alkohola, pa tudi o telesni 

višini in masi ter samopodobi. Zadnji sklop vprašanj se nanaša na gibanje oziroma vrsto 

rekreacije ter čas, ki ga v ta namen porablja anketiranec. 

5.8 Potek raziskave 

Izmed 19.791 naslovnikov elektronske pošte, katerim je bil poslan dopis z vabilom za 

sodelovanje v anketi, je dopis prebralo oziroma ga vsaj odprlo 3.018 prejemnikov (15,25 %). 

Na spletno povezavo, kjer se je nahajal anketni vprašalnik, je kliknilo 2.163 prejemnikov 

(10,93 %), anketo je začelo izpolnjevati 1.905 prejemnikov (9,62 %), delno je vprašalnik 

izpolnilo 1.903 prejemnikov (9,61 %), na vsa vprašanja v vprašalniku pa je odgovorilo 1.276 

anketirancev oziroma 6,45 %.  
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

6.1 Prikaz in interpretacija podatkov 

Med 1.903 anketiranci je bilo 1.045 oseb oz. 54,9 % moškega spola, 858 oseb oz. 45,1 % pa 

ženskega spola.  

Preglednica 5:  Struktura udeležencev raziskave po starosti  

Starostni razred Število Delež v % 

do 29 let 101 5,3

30–39 let 565 29,7

40–49 let 700 36,8

50–59 let 454 23,9

nad 60 let 83 4,4

Skupaj 1.903 100

 

Največje število podjetnikov, ki so sodelovali v raziskavi, je poročenih (1.149 oz. 60,4 %), 

četrtina (476) jih živi v izvenzakonski skupnosti, 175 oz. 9,2 % je samskih, 89 oz. 4,7 % je 

ločenih, 14 oz. 0,7 % pa je ovdovelih. 

Preglednica 6:  Struktura udeležencev raziskave glede na izobrazbo 

Dokončana šola Število Delež v % 

poklicna šola ali manj 58 3,1

srednja šola 596 32,3

višja šola 320 17,4

visoka šola 244 13,2

univerzitetna diploma 485 26,3

magisterij 124 6,7

doktorat 17 0,9

Skupaj 1.844 100

 

Preglednica 7:  Struktura udeležencev raziskave glede na trajanje podjetniške 
dejavnosti 

Dolžina podjetniške dejavnosti  Število Delež v % 

do 5 let 292 15,8

6–10 let 388 21,0

11–20 let 751 40,7

21 let ali več 413 22,4

Skupaj 1.844 100
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Najbolj številčno so bili med anketiranci zastopani podjetniki z 21–30 let delovne dobre (592 

oz. 32,9 %) in podjetniki z 11–20 let delovne dobe (557 oz. 30,9 %). Sledijo podjetniki z 31 

ali več let delovne dobe (338 oz. 18,8 %), podjetniki s 6 do 10 let delovne dobe (207 oz. 

11,5 %), najmanj (108 oz. 6 %) pa je v raziskavi sodelovalo podjetnikov z do pet let delovne 

dobe. 

Glede na velikost podjetja je v raziskavi sodelovalo največ (1.234 oz. 69,6 %) mikro 

podjetnikov (1 do 10 zaposlenih). Malih podjetnikov z 11 do 50 zaposlenimi je bilo 392 oz. 

22,1 %, srednjih podjetnikov z 51 do 250 zaposlenimi je bilo 131 oz. 7,4 %, na vprašanja v 

anketi pa je odgovarjalo tudi 16 (0,9 %) velikih podjetnikov z več kot 250 zaposlenimi. 

Preglednica 8:  Struktura udeležencev raziskave glede na glavno dejavnost podjetja 

Glavna dejavnost podjetja po SKD Število Delež v % 

kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 29 1,7

rudarstvo 2 0,1

predelovalne dejavnosti 175 10,0

oskrba z električno energijo, plinom in paro 9 0,5

oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 29 1,7

gradbeništvo 176 10,0

trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 207 11,8

promet in skladiščenje 84 4,8

gostinstvo 42 2,4

informacijske in komunikacijske dejavnosti 162 9,2

finančne in zavarovalniške dejavnosti 98 5,6

poslovanje z nepremičninami 40 2,3

strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 131 7,5

druge raznovrstne poslovne dejavnosti 160 9,1

izobraževanje 44 2,5

zdravstvo in socialno varstvo 27 1,5

kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 18 1,0

druge dejavnosti 321 18,3

Skupaj 1.754 100
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Preglednica 9:  Struktura udeležencev raziskave glede na sedež podjetja po regijah 

Regija, v kateri je podjetje registrirano Število Delež v % 

Gorenjska 185 10,4

Goriška 82 4,6

Jugovzhodna Slovenija 82 4,6

Koroška 43 2,4

Notranjsko-kraška 60 3,4

Obalno-kraška 102 5,8

Osrednjeslovenska 695 39,2

Podravska 221 12,5

Pomurska 50 2,8

Savinjska 198 11,2

Spodnjeposavska 34 1,9

Zasavska 21 1,2

Skupaj 1.773 100

 

Preglednica 10: Struktura udeležencev raziskave glede na pravnoorganizacijsko obliko 

Pravnoorganizacijska oblika podjetja Število  Delež v % 

samostojni podjetnik posameznik (s. p.) 269 14,9

družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) 44 2,4

družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 1.385 76,9

delniška družba (d. d.) 50 2,8

komanditna družba (k. d.) 4 0,2

drugo 49 2,7

Skupaj 1.801 100

 

Na vprašanja o izgorelosti so udeleženci raziskave odgovarjali z uporabo 5-stopenjske 

Likertove lestvice, pri čemer je odgovor 0 pomenil nikoli, odgovor 1 nekajkrat na leto, 

odgovor 2 občasno vsak mesec, odgovor 3 občasno vsak teden in odgovor 4 vsak dan. 

Povprečne ocene pri posameznih vprašanjih so prikazane na sliki 18. 

Pri tem velja opozoriti na dejstvo, da imamo na ravni posameznih trditev opraviti z ordinalno 

mersko ravnjo. Presledki med kategorijami na merski lestvici niso enaki, zato je potrebno 

povprečne ocene obravnavati relativno v tem smislu, da najvišja povprečna ocena pri 

odgovoru »Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega« pomeni, da anketiranci v 

povprečju najbolj pogosto čutijo tako, najnižja povprečna ocena pri odgovoru »Ni mi dosti 

mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim« pa pomeni, da anketiranci v povprečju najbolj 

redko čutijo tako. 
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Slika 18: Povprečne ocene pri vprašanjih o izgorelosti udeležencev raziskave 

770 oz. 55,5 % udeležencev raziskave je v zadnjem letu (12 mesecih) dni čutilo bolečine v 

križu, 747 oz. 53,8 % pa je čutilo bolečine v vratu in ramenih. Glavobol je imelo 587 

udeležencev oz. 42,3 %, nespečnost je mučila 574 oz. 41,4 % udeležencev, z depresijo se jih 

je spopadalo 467 oz. 33,6 %, bolečine v drugih sklepih pa je imelo 379 oz. 27,3 % 

udeležencev. Delež tistih, ki so imeli druge zdravstvene težave, je nižji: bolečine v prsih med 

telesno dejavnostjo 307 (22,1 %), otekanje nog 234 (16,9 %), vztrajne napade kašlja z 

izkašljevanjem sluzi 220 (15,9 %), zaprtje 175 (12,6 %), alergije 167 (12,0 %), zobobol 126 

(9,1 %), težave pri uriniranju – moški – 65 (4,7 %), nobene od naštetih zdravstvenih težav pa 

ni imelo 108 udeležencev oz. 7,8 %. 
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Preglednica 11: Bolezni, ki jih je pri udeležencih raziskave ugotovil zdravnik 
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zvišan krvni tlak – več kot 140/90 mm Hg – hipertenzija 78 5,8 190 14,1

zvišan holesterol – več kot 5 mmol/l – 
hiperholesteroloremija 

152 11,3 204 15,1

sladkorna bolezen – diabetes  24 1,8  32 2,4

prebolela srčna kap – miokardni infarkt 4 0,3 13 1,0

bolečina v prsih pri mirovanju ali med telesno 
dejavnostjo – angina pektoris 

68 5,0 32 2,4

srčno popuščanje 29 2,2 21 1,6

možganska kap 2 0,1 10 0,7

bolezni in okvare hrbtenice 92 6,8 246 18,2

bolezni sklepov – artritis ali artroze 58 4,3 61 4,5

kronični bronhitis, emfizem (KOPB) 12 0,9 30 2,2

bronhialna astma 16 1,2 50 3,7

razjeda (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku 41 3,0 106 7,9

jetrna ciroza 4 0,3 3 0,2

depresija 60 4,4 62 4,6

bolezen ščitnice 22 1,6 47 3,5

 

536 oz. 40,0 % anketirancev je v zadnjem letu uživalo vitamine in minerale, 508 (37,9 %) jih 

je jemalo zdravila proti glavobolu, 341 (25,4 %) jih je uživalo zeliščne pripravke, 288 

(21,5 %) jih je jemalo zdravila proti drugim bolečinam, 196 oz. 14,6 % jih je jemalo zdravila 

proti kašlju, 171 (12,8 %) pa jih je jemalo zdravila za znižanje krvnega tlaka. Delež 

anketirancev, ki so jemali druga zdravila, je bil nižji od 10 %, in sicer: pomirjevala ali/in 

uspavala 125 (9,3 %), zdravila za znižanje holesterola v krvi 90 (6,7 %), antidepresivi 73 

(5,4 %) in kontracepcijska sredstva 72 (5,4 %). Nobenih zdravil ali dodatkov ni uživalo 353 

oz. 26,3 % anketirancev. 

Udeleženci raziskave so bili v zadnjem letu zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela ali 

nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti v povprečju 4,1 dni. 

Skoraj polovica udeležencev raziskave (631 oz. 47,1 %) je svoje trenutno zdravstveno stanje 

ocenila kot dobro, 410 (30,6 %) kot srednje, 236 (17,6 %) kot zelo dobro, 53 (4,0 %) kot 

slabo, manj kot en odstotek (10 oz. 0,7 %) udeležencev pa kot zelo slabo. 

Na vprašanje »Kako po vašem mnenju skrbite za svoje zdravje« je slaba polovica 

anketirancev 615 oz. 46,0 %) odgovorila, da bolj malo oziroma premalo, 541 oz. 40,4 % jih 
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po lastnem mnenju za svoje zdravje skrbi kar dobro, 97 (7,2 %) jih za svoje zdravje skrbi zelo 

dobro, 79 (5,9 %) za svoje zdravje skoraj nič ne skrbi, 6 (0,4 %) pa jih na to vprašanje ni 

znalo odgovoriti. 

Na vprašanje »Kako pogosto se počutite napete, pod stresom in velikim pritiskom« so 

udeleženci raziskave odgovorili takole: občasno 580 (43,3 %), pogosto 451 (33,7 %), zelo 

redko 202 (15,1 %), vsak dan 86 (6,4 %) in nikoli 19 (1,4 %).  

Med razlogi za napetost, stres in velik pritisk je velika večina anketirancev (1.102 oz. 86,7 %) 

navedla obremenitve na delovnem mestu, sledijo pa: problemi v družini (256 oz. 20,1 %), 

slabi materialni pogoji za življenje (211 oz. 16,6 %), slabi odnosi s sodelavci (129 oz. 

10,1 %), osamljenost (85 oz. 6,7 %) in hrupno okolje (80 oz. 6,3 %). 

Napetosti, stres in pritiske v življenju 862 (64,9 %) udeležencev raziskave obvladuje z nekaj 

truda, 275 (20,7 %) jih obvladuje z večjim naporom, 127 (9,6 %) jih obvladuje zlahka, 61 

(4,6 %) jih obvladuje s hudimi težavami, medtem ko štirje (0,3 %) živijo neznosno življenje, 

saj napetosti, stresa in pritiskov ne obvladujejo. 

Med metodami za obvladovanje stresa je največ sodelujočih v raziskavi (767 oz. 58 %) 

navedlo urjenje fizične kondicije, na drugo mesto (574 oz. 43,4 %) se je uvrstila uravnotežena 

prehrana in vzdrževanje optimalne telesne teže, sledijo pa: meditacija in/ali joga (179 oz. 

13,5 %), zmanjšanje kajenja, uživanja kofeina in alkohola (134 oz. 10,1 %) in avtogeni 

trening (132 oz. 10,0 %). 311 odgovorov (23,5 %) anketirancev se je nanašalo na druge, manj 

pogoste metode obvladovanja stresa. 

Nekaj prijateljev, ki jih lahko obiščejo kadarkoli, imajo 904 (68,3 %) anketiranci, veliko 

takšnih prijateljev ima 227 (17,1 %) anketirancev, 112 (8,5 %) udeležencev raziskave ima 

enega takšnega prijatelja, 81 (6,1 %) udeležencev raziskave pa nobenega.  

Kot zelo hrupno dojema svoje bivalno okolje 19 (1,4 %) sodelujočih v anketi, kot srednje 

hrupno 257 (19,4 %) anketirancev, kot malo hrupno 432 (32,6 %), skoraj polovici 

anketirancev (616 oz. 46,5 %) pa se okolje, v katerem bivajo, sploh ne zdi hrupno. 

757 oz. 57,2 % udeležencev raziskave dnevno spi 6 do 7 ur, 301 oz. 22,7 % jih spi 8 ur, 207 

oz. 15,6 % jih spi manj kot 6 ur, 59 oz. 4,5 % pa več kot 8 ur. 

Po mnenju udeležencev raziskave k slabemu zdravju in visoki umrljivosti prebivalcev 

Slovenije najbolj prispeva stres; tako se je izreklo 447 oz. 33,9 % sodelujočih. 214 (16,2 %) 

anketirancev v tej vlogi prepoznava nepravilno prehrano, 181 (13,7 %) premalo gibanja, 106 

(8,0 %) prekomerno uživanje alkohola, 76 (5,8 %) slabe življenjske pogoje, 71 (5,4 %) dedne 

dejavnike, 57 (4,3 %) debelost, 47 (3,6 %) kajenje, 44 ( 3,3 %) tvegano vedenje na cesti, 16 

(1,2 %) slabo dostopnost zdravstvenih storitev, 11 (0,8 %) naporno telesno delo, 48 (3,6 %) 
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anketirancev pa je navedlo druge dejavnike, ki po njihovem mnenju najbolj prispevajo k 

slabemu zdravju in umrljivosti. 

Med sodelujočimi v raziskavi je bila dobra polovica (675 oz. 51,3 %) podjetnikov, ki ne 

kadijo in tudi nikoli niso, četrtina (326 oz. 24,8 %) je bila kadilcev, preostala slaba četrtina 

(316 oz. 24,0 %) pa je bila bivših kadilcev. Kadilci v povprečju pokadijo 13,3 cigarete/cigare 

dnevno. 

Udeleženci raziskave pojejo v povprečju 3,2 obroka dnevno. 

Preglednica 12: Pogostost uživanja dnevnih obrokov  

Obrok 
Pogostost 

vsak dan 4–6x na teden 1–3x na teden nikoli 

zajtrk 617 

47,3 %

132 

10,1 %

312 

23,9 % 

244 

18,7 %

dopoldanska malica 332 

25,5 %

234 

18,0 %

312 

23,9 % 

425 

32,6 %

kosilo 808 

62,1 %

236 

18,1 %

200 

15,4 % 

57 

4,4 %

popoldanska malica 154 

11,8 %

114 

8,8 %

336 

25,8 % 

697 

53,6 %

večerja 581 

44,6 %

259 

19,9 %

351 

27,0 % 

111 

8,5 %

priložnostni obrok (na primer ob 
gledanju TV-programa) 

109 

8,4 %

100 

7,7 %

628 

48,3 % 

463 

35,6 %

 

Zajtrk skoraj tri četrtine (966 oz. 74,1 %) udeležencev raziskave, ki ga uživajo, poje doma. 

Zdoma zajtrkuje 92 (7,0 %) anketirancev, 246 (18,9 %) pa jih ne zajtrkuje. Dopoldansko 

malico doma poje 156 (12,0 %) udeležencev raziskave, izven doma 731 (56,1 %) 

anketirancev, medtem ko jih 415 (31,9 %) dopoldan malice ne uživa. 717 (55,1 %) 

sodelujočih v anketi kosi doma, 516 (39,7 %) izven doma, 68 (5,2 %) pa nima kosila. 

Popoldanska malica je v povprečju najbolj redek obrok: doma ga uživa 423 (32,5 %) 

anketirancev, izven doma 182 (14,0 %), obroka pa ne uživa 696 (53,5 %) udeležencev 

raziskave. Velika večina sodelujočih podjetnikov (1.141 oz. 87,6 %) večerja doma, izven 

doma jih večerja 44 (3,4 %), brez večerje pa je redno 117 (9,0 %) anketirancev. 
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Preglednica 13: Pogostost uživanja posameznih živil 

Živila nikoli 
1–3x na 
mesec 

1–3x na 
teden 

4–6x na 
teden 

1x na dan 
več kot 
1x na 
dan 

mleko in mlečni izdelki 
(mleko, jogurte, sire ...) 

56 

4,3 % 

146 

11,3 %

337 

26,2 %

267 

20,7 %

353 

27,4 % 

129 

10,0 %

sveže sadje 13 

1,0 % 

99 

7,7 %

300 

23,3 %

291 

22,6 %

338 

26,3 % 

245 

19,1 %

predelano sadje (kompoti, 
marmelade ...) 

216 

16,8 % 

623 

48,5 %

319 

24,8 %

85 

6,6 %

39 

3,0 % 

3 

0,2 %

100 % sadni sokovi 192 

14,9 % 

454 

35,3 %

284 

22,1 %

147 

11,4 %

144 

11,2 % 

64 

5,0 %

sveža zelenjava 18 

1,4 % 

86 

6,7 %

334 

26,0 %

412 

32,1 %

333 

25,9 % 

102 

7,9 %

predelana zelenjava 
(kuhana, dušena ...) 

23 

1,8 % 

151 

11,8 %

499 

38,8 %

368 

28,6 %

205 

16,0 % 

39 

3,0 %

perutnina (piščančje, 
puranje meso) 

88 

6,8 % 

281 

21,9 %

726 

56,5 %

157 

12,2 %

25 

1,9 % 

8 

0,6 %

rdeče meso (svinjina, 
govedina, konjsko meso) 

94 

7,3 % 

346 

26,9 %

681 

53,0 %

139 

10,8 %

19 

1,5 % 

6 

0,5 %

ribe in morski sadeži 78 

6,1 % 

774 

60,2 %

385 

30,0 %

40 

3,1 %

6 

0,5 % 

2 

0,2 %

krompir, riž, testenine 10 

0,8 % 

120 

9,3 %

570 

44,4 %

404 

31,4 %

168 

13,1 % 

13 

1,0 %

jajca kot samostojna jed 196 

15,3 % 

782 

60,9 %

270 

21,0 %

28 

2,2 %

8 

0,6 % 

1 

0,1 %

žita (kosmiči, kaše ...) 229 

17,8 % 

415 

32,3 %

318 

24,7 %

184 

14,3 %

122 

9,5 % 

17 

1,3 %
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Preglednica 14: Pogostost uživanja posameznih jedi in pijač 

Jedi in pijače nikoli 
1–3x na 
mesec 

1–3x na teden 4–6x na teden vsak dan 

ocvrte jedi 170 

13,2 %

791 

61,6 %

301 

23,4 %

20 

1,6 % 

2 

0,2 %

sendviči, hot dog, pica, 
burek 

127 

9,9 %

790 

61,6 %

291 

22,7 %

62 

4,8 % 

12 

0,9 %

gotove jedi iz pločevink, 
juhe iz koncentratov ...  

634 

49,5 %

547 

42,7 %

95 

7,4 %

4 

0,3 % 

2 

0,2 %

suhomesnati izdelki (šunka, 
pršut ...) 

111 

8,7 %

603 

47,0 %

465 

36,3 %

93 

7,3 % 

10 

0,8 %

drugi mesni izdelki (salame, 
paštete ...)  

135 

10,5 %

534 

41,7 %

502 

39,2 %

97 

7,6 % 

14 

1,1 %

pecivo, sladice, slaščice 51 

4,0 %

479 

37,4 %

530 

41,3 %

162 

12,6 % 

60 

4,7 %

bomboni, čokolada 107 

8,3 %

500 

39,0 %

433 

33,8 %

167 

13,0 % 

75 

5,9 %

aromatizirane gazirane in 
negazirane brezalkoholne 
pijače (kole, ledeni čaj ...) 

434 

33,9 %

436 

34,0 %

254 

19,8 %

98 

7,6 % 

60 

4,7 %

 

Na vprašanje, koliko vode običajno popijejo na dan, je 416 (32,0 %) udeležencev raziskave 

odgovorilo, da popijejo pol do enega litra, 389 (29,9 %) jih popije liter do dva vode dnevno, 

185 (14,2 %) jih popije dva do pet decilitrov vode na dan, 152 (11,7 %) jih dnevno popije dva 

litra vode ali več, 136 (10,5 %) ji popije do dva decilitra vode na dan, 23 (1,8 %) anketirancev 

pa vode sploh ne pije. 

Udeleženci raziskave v povprečju dnevno spijejo 1,97 skodelic kave in 0,72 skodelic čaja. 

Večina udeležencev raziskave (853 oz. 66,5 %) v povprečju zaužije 1 do 3 enote sveže ali 

kuhane zelenjave na dan, 336 oz. 26,2 % jih v povprečju zaužije manj kot eno enoto zelenjave 

dnevno, 94 oz. 4,9 % pa v povprečju več kot 3 enote zelenjave dnevno. 

Na vprašanje, če so v zadnjem letu popili kozarec katere od alkoholnih pijač, je 1.198 

(93,3 %) udeležencev raziskave odgovorilo pritrdilno, 86 (6,7 %) pa nikalno. 348 (27,1 %) 

anketirancev je v zadnjem letu pilo alkoholne pijače enkrat do dvakrat na teden, 258 (20,1 %) 

dvakrat do trikrat na mesec, 235 (18,3 %) nekajkrat na leto, 176 (13,7 %) tri- do šestkrat na 

teden, 131 (10,2 %) enkrat na mesec, 62 (4,8 %) vsak dan, 73 (5,7 %) anketirancev pa nikoli.  

Več kot polovica (656 oz. 51,1 %) udeležencev raziskave v zadnjem letu ob eni priložnosti ni 

popila 6 ali več alkoholnih pijač, 392 oz. 30,6 % jih je takšno količino popilo nekajkrat v tem 

času, 111 oz. 8,7 % jih je 6 ali več alkoholnih pijač ob eni priložnosti popilo enkrat na mesec, 
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72 oz. 5,6 % dvakrat do trikrat na mesec, 37 oz. 2,9 % enkrat na teden, 13 oziroma en 

odstotek dvakrat do trikrat na teden, 2 oz. 0,2 % pa vsak dan.  

500 (39,1 %) udeležencev raziskave je v zadnjem letu ob eni priložnosti nekajkrat popilo 4 ali 

več alkoholnih pijač, 493 (38,5 %) jih v tem času ni nikoli popilo toliko alkoholnih pijač, 128 

(10,0 %) jih je v zadnjem letu popilo 4 ali več alkoholnih pijač ob eni priložnosti enkrat na 

mesec, 92 (7,2 %) dva- do trikrat na mesec, 40 (3,1 %) enkrat na teden, 24 (1,9 %) dva- do 

trikrat na teden, trije (0,2 %) pa vsak dan. 

Povprečna telesna teža udeležencev raziskave je bila 80,0 kg. Večina udeležencev (714 oz. 

55,8 %) bi rada bila bolj vitke postave, 521 oz. 40,7 % jih je zadovoljnih s svojo telesno težo, 

petindvajsetim (2,0 %) je vseeno, 20 (1,6 %) pa bi jih rado pridobilo na telesni teži. 

364 (28,4 %) udeleženih v raziskavi ima mesto zaposlitve 2 do 10 km stran od mesta bivanja, 

336 (26,3 %) jih stanuje manj kot pol kilometra stran od mesta zaposlitve, 292 (22,8 %) jih 

stanuje 10 do 30 km stran od mesta zaposlitve, 189 (14,8 %) ima mesto bivanja od pol do dva 

kilometra stran od mesta zaposlitve, 99 (7,7 %) pa jih stanuje več kot 30 km stran od 

trenutnega mesta bivanja.  

Skoraj tri četrtine anketirancev (945 oz. 73,9 %) običajno pride na delovno mesto z osebnim 

avtomobilom ali drugim motornim prevoznim sredstvom, slaba četrtina (310 oz. 24,3 %) jih 

pride na delo peš, 12 (0,9 %) jih pride z javnim prevozom (z avtobusom, vlakom …), 11 

(0,9 %) pa se jih na delo in z dela vozi s kolesom. 

Na vprašanje, če so telesno dejavni, sta skoraj dve tretjini (827 oz. 64,8 %) udeležencev 

raziskave odgovorili, da sta telesno dejavni brez omejitev. Slaba četrtina (312 oz. 24,4 %) 

udeležencev ni telesno dejavna kljub temu, da nima omejitev. 124 (9,7 %) udeležencev je 

telesno dejavnih kljub omejitvam, 10 (0,8 %) jih ni telesno dejavnih zaradi bolezni, štirje 

(0,3 %) pa niso telesno dejavni zaradi invalidnosti. 
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Preglednica 15: Najpogostejši rekreativni športi podjetnikov 

Šport Število Delež v % 

kolesarjenje 568 44,5

hitra hoja 544 42,6

smučanje 517 40,5

planinarjenje 352 27,6

tek 324 25,4

plavanje 318 24,9

tenis 145 11,4

ples 138 10,8

jutranja gimnastika 130 10,2

rolanje 95 7,4

aerobika 81 6,3

pilates 67 5,3

golf 60 4,7

tai-chi ali druge vzhodnjaške veščine 53 4,2

drugi športi 371 29,1

Skupaj 1.276 100

 

V povprečju imajo udeleženci raziskave tedensko 2,9 dni tovrstne telesne dejavnosti. Dve 

tretjini (847 oz. 66,5 %) udeležencev se dnevno rekreativno giblje 30 minut ali več, preostala 

tretjina (426 oz. 33,5 %) pa manj kot 30 minut.  

6.2 Analiza podatkov in preverjanje hipotez 

Osrednji namen naloge je bil raziskati izgorelost podjetnikov v Sloveniji in ugotoviti, kako 

nanjo vpliva njihov življenjski slog. Namen raziskave je bil pridobiti rezultate, ki bi lahko 

imeli praktično vrednost za preprečevanje izgorelosti pri podjetnikih. 

Izhodišče raziskave je bilo ugotavljanje izgorelosti pri udeležencih raziskave, zaradi večje 

praktične vrednosti pa smo želeli ugotoviti tudi stopnjo izgorelosti. Med vsemi anketiranci je 

bilo treba identificirati posameznike, ki glede na ostale odstopajo v značilnih simptomih 

izgorelosti, zato je bilo treba poiskati značilnosti, ki najbolje identificirajo pojem izgorelosti. 

6.2.1 Opis uporabljenih analitičnih metod 

Pri analizi smo uporabili metode osnovne statistične analize, metodo glavnih komponent 

(PCA), multiplo linearno regresijo in diskriminantno analizo.  
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Metoda glavnih komponent 

Metoda glavnih komponent (Principal Component Analysis ali PCA) analizira medsebojno 

soodvisnost spremenljivk z namenom, da se število spremenljivk zmanjša. Pri tem osnovni 

nabor spremenljivk preslikamo v množico spremenljivk, ki jih imenujemo glavne 

komponente. Glavne komponente se izražajo kot linearna kombinacija osnovnih spremenljivk 

in ohranjajo njihovo skupno variabilnost (vpliv).  

PCA je podobna faktorski analizi, vendar slednja prikaže samo tisti del variance, ki je skupen 

vsem spremenljivkam, medtem ko se PCA ukvarja tudi s specifično oz. tisto varianco, ki je 

značilna za vsako posamezno spremenljivko. Razlika je tudi v tem, da faktorska analiza 

ustvari latentne, pravzaprav neobstoječe »faktorje«, ki razkrivajo strukturo spremenljivk, PCA 

pa ustvari nove realne spremenljivke – glavne komponente, ki jih lahko imenujemo »uteženo 

povprečje«, ker je prispevek vsake posamezne spremenljivke enak njeni pomembnosti glede 

na ostale. 

Pri regresijski analizi potrebujemo celotno varianco spremenljivk, skupno in specifično, zato 

je v tem primeru PCA bolj primerna kot faktorska analiza. Metoda je uspešna, kadar prvih 

nekaj glavnih komponent pojasni velik del celotne variance osnovnih spremenljivk (nad 

60 %), ostale pa dosti manj. 

Multipla regresijska analiza 

Z regresijsko analizo ugotavljamo medsebojno odvisnost med dvema ali več skupinami 

spremenljivk. V kolikor obstaja med opazovanimi spremenljivkami odvisnost, je mogoče 

zapisati regresijsko enačbo. Zanesljivost regresijske funkcije ugotavljamo z F-testom 

(preglednica ANOVA), zanesljivost parcialnih regresijskih koeficientov pa s t-testom. 

Značilnosti testov morajo imeti vrednosti pod 0,05. 

Prvi kazalnik uspešnosti metode je determinacijski koeficient. Predstavlja delež variance v 

odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo v neodvisnih spremenljivkah oz. 

koliko % vpliva na odvisno spremenljivko (posledico) je pojasnjeno z neodvisnimi 

spremenljivkami (vzroki). Ko ugotovimo dovolj velik determinacijski koeficient, lahko 

smiselno interpretiramo parcialne regresijske koeficiente v enačbi, ki pomenijo moč vpliva 

posamezne neodvisne spremenljivke na odvisno: pod 0,1 je vpliv šibek, nad 0,3 močan. 

Preverimo, če so izpolnjene predpostavke, na katerih temelji regresijska analiza: 

 neodvisne spremenljivke med seboj niso premočno korelirane, kar preverimo z Variance 

Inflation Factor (VIF); 

 homoskedastičnost pomeni, da mora biti varianca rezidualov konstantna za vse vrednosti 

odvisne spremenljivke; 

 reziduali (ostanki) morajo biti nekorelirani. 
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Preverimo grafa: histogram (ploščina pod Gausovo krivuljo mora biti bistveno večja kot nad 

njo) in normal P-P graf, kjer mora biti krivulja dovolj blizu premici.  

Uporabimo naprednejšo metodo vključevanja spremenljivk – stepwise, ki vključi v model 

samo tiste (neodvisne) spremenljivke, ki so statistično značilne. Začne s tisto spremenljivko, 

ki je najbolj vplivna. Vsako naslednjo spremenljivko vključi in izključi v model ter testira, ali 

je model boljši z njo ali brez nje.  

Metoda stepwise je precej odporna na multikolinearnost, ki se pojavi takrat, ko je kakšna 

neodvisna spremenljivka linearna kombinacija drugih neodvisnih spremenljivk. Posledica v 

tem primeru je, da so regresijski koeficienti in njihove standardne napake nezanesljive. 

Diskriminantna analiza 

Diskriminantna analiza je primerna metoda za proučevanje odvisnosti, kadar je odvisna 

spremenljivka opisna, neodvisne spremenljivke pa številske. Cilji diskriminantne analize so: 

oblikovanje diskriminantne funkcije kot linearne kombinacije izbranih neodvisnih 

spremenljivk tako, da le-ta v čim večji meri omogoči razlikovanje med skupinami, 

ugotavljanje, ali obstajajo značilne razlike med skupinami z vidika izbranih neodvisnih 

spremenljivk, določitev prispevka neodvisnih spremenljivk k razlikovanju med skupinami in 

razvrščanje enot v skupine na osnovi diskriminantne funkcije ter vrednosti neodvisnih 

spremenljivk. 

Diskriminantna analiza je podobna multipli regresijski analizi, le da je v tem primeru odvisna 

spremenljivka opisna. Z diskriminantno analizo ugotavljamo in pojasnjujemo razlike med 

skupinami.  

Da ugotovimo, katere spremenljivke največ prispevajo k razlikovanju med skupinami, 

oblikujemo novo spremenljivko – diskriminantno funkcijo. Oblikujemo jo tako, da se 

vrednosti enot, izračunane z diskriminantno funkcijo, v skupinah med seboj v največji možni 

meri razlikujejo.  

Analiza variance naj bi za tako oblikovane nove vrednosti enot pokazala značilne razlike med 

povprečnimi vrednostmi proučevanih skupin. Za ugotavljanje učinkovitosti diskriminantne 

funkcije uporabljamo statistiko Wilks' lambda. 

6.2.2 Ugotavljanje izgorelosti 

Najprej smo s KMO in Bartlettovim testom preverili, ali je povezanost spremenljivk iz dela 

vprašalnika, ki se nanaša na izgorelost, dovolj velika, da je smiselno nadomestiti izhodiščne 

spremenljivke z glavnimi komponentami. Kot je razvidno iz priloge 2, sta oba pogoja za 
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uspešno redukcijo izhodiščnih spremenljivk izpolnjena: KMO je 0,922 (> 0,6), značilnost 

oziroma stopnja tveganja Bartlett testa je 0,000 (< 0,05).  

Izračun komunalitet, ki predstavljajo delež variabilnosti posameznih spremenljivk, vključenih 

v model, ki jih lahko pojasnimo z vplivom glavnih komponent, je dal vrednosti v razponu od 

0,682 do 0,291 (priloga 2). Pri zelo velikih vzorcih, nad 500 – kot v našem primeru, so 

pomembne vse komunalitete, ki imajo višjo vrednost kot 0,3.  

Na osnovi preglednice pojasnjenih varianc, nahaja se v prilogi 2, izberemo prve tri 

komponente, ki imajo lastno vrednost višjo od 1, njihov skupni delež pojasnjenih varianc pa 

znaša 51,2 %. Ker je naš glavni namen razkrivanje strukture spremenljivk, je omenjeni delež 

sprejemljiv, čeprav je manjši od 60 %. 

Izhodiščna matrika faktorskih uteži (priloga 3) pokaže strukturo, ki jo je težko interpretirati, 

zato se odločimo za metodo poševne rotacije, ki nam da matriko »pattern« uteži (priloga 3). Iz 

omenjene matrike lahko razberemo, da je 1. komponenta močno pozitivno povezana s 

spremenljivkami »Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela« (0,856), »Počutim se izrabljen/-a 

ob koncu delovnega dne« (0,832), »Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela« 

(0,829), »Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči« (0,805), »Počutim se utrujen/-a, ko 

zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim delovnim dnevom« (0,766), »Moja služba me 

spravlja v duševno stisko« (0,670) in »Imam občutek, da v službi pretrdo delam« (0,627), z 

nekaterimi spremenljivkami pa je povezana negativno, najbolj s »Počutim se poln/-a energije 

(-0,541).  

Komponenta 2 je močno pozitivno povezana s spremenljivkami »Pri svojem delu sem 

naredil/-a že mnogo koristnega (0,753), »Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na 

življenje drugih ljudi« (0,731), »Podjetništvo me poživlja« (0,682) in »Zelo učinkovito se 

ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno« (0,656), z nekaterimi pa tudi negativno, 

vendar je povezava šibka.  

Komponenta 3 je močno pozitivno povezana s spremenljivkami »Ni mi dosti mar, kaj se 

dogaja nekaterim zaposlenim« (0,745), »Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi 

neosebno, kot z objekti (0,697) in »Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem 

podjetnik« (0,691), negativna povezanost z nekaterimi spremenljivkami pa je šibka. 

Zaradi namena, da pri udeležencih raziskave ne ugotovimo samo prisotnosti oziroma 

odsotnosti izgorelosti, ampak tudi stopnjo izgorelosti (pri tistih, ki z odgovori na vprašanja v 

anketnem vprašalniku kažejo značilne simptome), smo kreirali indeks izgorelosti.  

Metodo kreiranja indeksa smo povzeli po metodi, ki jo londonski inštitut Legatum uporablja 

za oblikovanje indeksa prosperitete (Legatum Institute 2011, 38–41). Metoda oblikovanja 

indeksa izgorelosti je shematsko prikazana na sliki 19. 
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Slika 19: Grafična predstavitev metode oblikovanja indeksa izgorelosti 

Pri izbiri odvisnih spremenljivk za regresijsko analizo smo upoštevali dva kriterija: teorijo in 

rezultate PCA. Izbrali smo tiste spremenljivke, ki najbolje ustrezajo teoretičnemu konceptu, 

opisanem v poglavjih 3.4.1, 3.4.2 in 3.4.3, in imajo hkrati največjo faktorsko utež (največji 

pomen glede na ostale). 

Prvo stopnjo izgorelosti – izčrpanost (deloholizem in utrujenost) najbolje predstavljata 

spremenljivki: »Počutim se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim 

delovnim dnevom« in »Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim«. 

Drugo stopnjo izgorelosti – ujetost (občutek ujetosti in nemoči) najbolje predstavljata 

spremenljivki (z obratnim predznakom): »Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo 

koristnega« in »Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno«. 

Spremenljivki kasneje pomnožimo z minus 1. 

Tretjo stopnjo izgorelosti – adrenalno izgorelost (nihanje med deloholizmom in izčrpanim 

mirovanjem ter občutek vse večjega razvrednotenja) najbolje predstavljata spremenljivki: 

»Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela« in »Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega 

dela«. 
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Neodvisne številske spremenljivke so: 

 »Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne.« 

 »Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih.« 

 »Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, kot z objekti.« 

 »Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno.« 

 »Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje drugih ljudi.« 

 »Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem podjetnik.« 

 »Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam.« 

 »Počutim se poln/-a energije.« 

 »Moja služba me spravlja v duševno stisko.« 

 »Imam občutek, da v službi pretrdo delam.« 

 »Neposredno delo z ljudmi je zame preveč obremenjujoče.« 

 »Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje.« 

 »Podjetništvo me poživlja.« 

 »Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči.« 

 »Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme.« 

 »Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od svojih problemov.« 

 »Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči.« 

 »Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje« 

 »Kako pogosto se počutite napete, pod stresom in velikim pritiskom« 

 »Kako po vašem mnenju skrbite za svoje zdravje« 

Ker so nekatere spremenljivke dihotomne (0 = ni prisoten, 1 = prisoten), jih je treba združiti v 

eno samo spremenljivko, zato smo kreirali naslednji spremenljivki: 

 »indeks bolečine« z združevanjem spremenljivk: bolečine v prsih med telesno 

dejavnostjo, bolečine v križu, bolečine v vratu/ramenih, bolečine v drugih sklepih, 

bolečine v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris), glavobol; 

 »indeks težav s prebavili« z združevanjem spremenljivk: zaprtje, razjeda (ulkus) na 

želodcu ali dvanajstniku, jetrna ciroza, bolezen ščitnice. 

Dihotomne spremenljivke oziroma t. i. dummy spremenljivke, ki se posamezno vključujejo v 

regresijski model, so: 

 zvišan krvni tlak – več kot 140/90 mm Hg (hipertenzija), 

 sladkorna bolezen (diabetes), 

 prebolela srčna kap (miokardni infarkt), 

 nespečnost, 

 depresivno stanje (potrtost, žalost), 

 vztrajni napadi kašlja z izkašljevanjem sluzi, 

 alergija. 
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Ker so spremenljivke na različnih merskih lestvicah, jih je treba standardizirati. Vsaka 

spremenljivka je predstavljena s svojo z–vrednostjo (z je število odklonov). Dihotomne 

spremenljivke se ne standardizirajo, da ohranijo svoje vrednosti. 

Ustvarimo 6 regresijskih modelov, po dva za vsako stopnjo izgorelosti. Vsaka ocenjena 

regresijska enačba 1 1 2 2 3 3 ...y x x x            je osnova za izračun indeksa izgorelosti. 

Program SPSS za vsako enoto vzorca izračuna vrednost y (Standardized Predicted Value).  

Normalnost ostankov in homoskedastičnost preverimo s histogramom in grafom normal P-P. 

Nove spremenljivke, ustvarjene z regresijo, so različno kvalitetne in vsebujejo večjo ali 

manjšo napako. Zato jih je treba utežiti. Utež je mera povezanosti med odvisno in izbranimi 

neodvisnimi spremenljivkami. Tako dobimo 3 različne podindekse, ki vsak zase predstavljajo 

dimenzijo posamezne stopnje izgorevanja. 

Posamezne podindekse združimo v novo spremenljivko, ki jo poimenujemo indeks 

izgorelosti. Podindekse je treba pravilno predznačiti (+/-). Pri združevanju smo izhajali iz 

domneve, da vsaka naslednja stopnja izgorelosti vsebuje prejšnjo. 

Ker uporabljena metoda stepwise postopoma vključuje neodvisne spremenljivke, je vsaka od 

šestih preglednic korelacijskih in determinacijskih koeficientov sestavljena iz toliko vrstic, 

kolikor je statistično značilnih spremenljivk. V regresijskih enačbah smo uporabili zadnjega 

izmed koeficientov, ki opisuje celoten regresijski model. Preglednice regresijskih analiz iz 

programa SPSS se nahajajo v prilogah 4, 5, 6, 7, 8 in 9. 

Podindeks »izčrpanost« 

Pri preverjanju vpliva izbranih neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko »Počutim 

se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim delovnim dnevom« smo 

ugotovili, da največji prispevek (38,2 %) k pojasnitvi tega regresijskega modela prispeva 

spremenljivka »Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne«, ki je tudi najmočnejša 

(0,287) in pozitivna. Nadaljnjih 8,5 % pojasnitve prispeva spremenljivka »Počutim se, kot da 

sem na koncu svojih moči«, ki je prav tako relativno močna (0,209) in pozitivna. Močna 

(0,262) je tudi dihotomna spremenljivka »prebolela srčna kap (miokardni infarkt)«, ki pa je 

zelo malo prisotna (0,3 %).  

Ostale spremenljivke skupaj prispevajo preostali delež pojasnitve do celotnih 52,3 % in so vse 

pozitivne z izjemo »Počutim se poln/-a energije« in »Podjetništvo me poživlja«, ki imata 

negativen vpliv. 

Skupni korelacijski koeficient v prvem regresijskem modelu znaša 0,726. 
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Slika 20: Histogram in normal P-P graf prvega regresijskega modela  

Najmočnejši vpliv (0,268) na odvisno spremenljivko »Ni mi dosti mar, kaj se dogaja 

nekaterim zaposlenim« v drugem regresijskem modelu ima neodvisna spremenljivka »Čutim, 

da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, kot z objekti«, ki predstavlja največji, 16,2-

odstotni delež variance, ki je pojasnjena z variabilnostjo neodvisnih spremenljivk. Drugi 

največji delež (5,6 %) k pojasnitvi tega regresijskega modela prispeva »Postal/-a sem bolj 

neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem podjetnik«, ki je tudi druga najmočnejša pozitivna 

neodvisna spremenljivka (0,192). Kot močno negativna (-0,231) se kaže dihotomna 

spremenljivka »alergija«, ki pa ni močno prisotna (0,7 %). Negativne neodvisne 

spremenljivke v tem modelu so še »Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih«, »vztrajni 

napadi kašlja z izkašljevanjem sluzi« in »depresivno stanje (potrtost, žalost)«. Skupni delež 

pojasnjene variance v odvisni spremenljivki znaša 28,0 %.  

Skupni korelacijski koeficient v drugem regresijskem modelu znaša 0,534. 

 

Slika 21: Histogram in normal P-P graf drugega regresijskega modela  

Uteževanje podindeksa »izčrpanost«: 
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i1st = 0,726 * ZPRE_1 + 0,534 * ZPRE_2, 

pri čemer je i1st izbrano ime za podindeks prve stopnje izgorelosti, 0,726 koeficient 

korelacije, razviden iz priloge 4, 0,534 koeficient korelacije, razviden iz priloge 5, PRE_1 

shranjena standardizirana predvidena vrednost prve ocenjene regresijske enačbe, PRE_2 

shranjena standardizirana predvidena vrednost druge ocenjene regresijske enačbe. 

Podindeks »ujetost« 

Pri preverjanju vpliva izbranih neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko »Pri 

svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega« se je izkazalo, da največji prispevek 

(23,5 %) k pojasnitvi tega regresijskega modela prispeva spremenljivka »Podjetništvo me 

poživlja«, ki je tudi najmočnejša (0,292) in pozitivna. Neodvisna spremenljivka »Čutim, da s 

svojim delom pozitivno vplivam na življenje drugih ljudi« je podobno močna in pozitivna 

(0,248), vendar bistveno manj prisotna (8,4 %).  

Ostale neodvisne spremenljivke, med katerimi so vse, razen »Moja služba me spravlja v 

duševno stisko« (-0,081), pozitivne, skupaj pojasnjujejo preostali 3,4-odstotni delež variance 

v odvisni spremenljivki. Skupni delež pojasnjene variance znaša 35,3 %. 

Skupni korelacijski koeficient v tretjem regresijskem modelu znaša 0,598. 

 

Slika 22: Histogram in normal P-P graf tretjega regresijskega modela  

Pri četrtem regresijskem modelu, kjer smo ugotavljali vpliv na odvisno spremenljivko »Zelo 

učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno«, največji delež (11,2 %) k 

pojasnitvi prispeva neodvisna spremenljivka »Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na 

druge ljudi«, ki je pozitivna, ni pa najmočnejša (0,148).  

Kot najmočnejša neodvisna spremenljivka (0,170) se je izkazala »Pri svojem delu zelo 

umirjeno rešujem čustvene probleme«, ki k pojasnitvi tega modela prispeva drugi največji 
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delež (4,2 %). Relativno močna (0,156) je tudi spremenljivka »Počutim se poln/-a energije«, 

ki pa je v primerjavi s prej omenjenima bistveno manj prisotna (0,5 %).  

Ostale neodvisne spremenljivke, med katerimi ni negativnih, skupaj pojasnjujejo preostalih 

4,7 % variance v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z njihovo variabilnostjo. Skupni 

delež pojasnjene variance znaša 20,6 %. 

Skupni korelacijski koeficient v četrtem regresijskem modelu znaša 0,460. 

 

Slika 23: Histogram in normal P-P graf četrtega regresijskega modela 

Uteževanje podindeksa »ujetost«: 

i2st = 0,598 * ZPRE_3 + 0,460 * ZPRE_4, 

pri čerem je i2st izbrano ime za podindeks druge stopnje izgorelosti, 0,598 koeficient 

korelacije razviden iz priloge 6, 0,460 koeficient korelacije razviden iz priloge 7, PRE_3 

shranjena standardizirana predvidena vrednost tretje ocenjene regresijske enačbe, PRE_4 

shranjena standardizirana predvidena vrednost četrte ocenjene regresijske enačbe. 

Podindeks »adrenalna izgorelost« 

Na odvisno spremenljivko »Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela« v petem regresijskem 

modelu ima najmočnejši vpliv (0,286) neodvisna spremenljivka »Počutim se, kot da sem na 

koncu svojih moči«, ki predstavlja tudi največji delež variance (48,2 %), ki je pojasnjena z 

variabilnostjo neodvisnih spremenljivk. Neodvisna spremenljivka »Počutim se izrabljen/-a ob 

koncu delovnega dne« je skoraj tako močna (0,259), vendar je njen delež variance v odvisni 

spremenljivki bistveno nižji (9,6 %). Ostale neodvisne spremenljivke skupaj tvorijo 5,4 % 

variance, ki je pojasnjena z njihovo variabilnostjo. Omeniti velja še spremenljivko »Počutim 

se poln/-a energije«, ki je edina v tem modelu negativna (-0,066). Skupni delež pojasnjene 

variance znaša 63,2 %. 
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Skupni korelacijski koeficient v petem regresijskem modelu znaša 0,797. 

 

Slika 24: Histogram in normal P-P graf petega regresijskega modela 

Pri šestem regresijskem modelu smo ugotavljali vpliv na odvisno spremenljivko »Počutim se 

čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela«. Daleč največji delež (49,5 %) k pojasnitvi tega 

modela prispeva neodvisna spremenljivka »Počutim se izrabljen/-a ob konce delovnega dne«, 

ki je pozitivna in najmočnejša (0,413). Druga najmočnejša (0,133) neodvisna spremenljivka je 

»Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči«, ki se po deležu pojasnjene variance (2,3 %) 

uvršča na tretje mesto, za spremenljivko »Moja služba me spravlja v duševno stisko«, ki 

predstavlja 5,5-odstotni delež variance in je po jakosti (0,121) tretja po vrsti. Edina neodvisna 

spremenljivka z negativnim predznakom (-0,046) v tem modelu je »Počutim se poln/-a 

energije«. Skupni delež pojasnjene variance znaša 59,6 %, kar pomeni, da ostale 

spremenljivke, poleg prvih treh, predstavljajo 2,3 % variance v odvisni spremenljivki, ki je 

pojasnjena z variabilnostjo neodvisnih spremenljivk. 

Skupni korelacijski koeficient v šestem regresijskem modelu znaša 0,774. 

 

Slika 25: Histogram in normal P-P graf šestega regresijskega modela 
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Uteževanje podindeksa »adrenalna izgorelost«: 

i3st = 0,797 * ZPRE_5 + 0,774 * ZPRE_6, 

pri čemer je i3st izbrano ime za podindeks tretje stopnje izgorelosti, 0,797 koeficient 

korelacije, razviden iz priloge 8, 0,774 koeficient korelacije, razviden iz priloge 9, PRE_4 

shranjena standardizirana predvidena vrednost tretje ocenjene regresijske enačbe, PRE_5 

shranjena standardizirana predvidena vrednost četrte ocenjene regresijske enačbe. 

Podindekse i1st (izčrpanost), i2st (ujetost) in i3st (adrenalna izgorelost) združimo v novo 

spremenljivko IR, ki jo poimenujemo indeks izgorelosti.  

IR = i1st - i2st + i3st 

Tako ustvarjena spremenljivka je številska in normalno porazdeljena. Z njenim 

razdeljevanjem nato ustvarimo še eno spremenljivko »standard nine« oziroma »stanine«, 

razdeljeno v 9 razredov, ki so vsi enake širine (0,5 z).  

V prvih šest razredov se uvrščajo udeleženci raziskave, ki ne kažejo (dovolj) znakov 

izgorelosti, v 7. razred se uvrščajo podjetniki, ki kažejo simptome 1. stopnje izgorelosti 

(izčrpanost), v 8. razred se uvrščajo podjetniki, ki kažejo simptome 2. stopnje izgorelosti 

(ujetost), v 9. razred pa se uvrščajo najbolj izgoreli podjetniki oziroma tisti, ki kažejo znake 3. 

stopnje – adrenalne izgorelosti. 

Spremenljivka »standard nine«, razdeljena v 9 razredov, je prikazana na sliki 26. 

 

Slika 26: Spremenljivka »standard nine« oz. »stanine« 

Vir: Schuyler 2012. 
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Kot je razvidno iz preglednice 16 (izpis iz SPSS), je bilo v prvih šest razredov uvrščenih 823 

oz. 64,9 % udeležencev, ki jih glede na izražene simptome ne moremo obravnavati kot 

izgorele. V sedmi razred s prvo stopnjo izgorelosti je bilo uvrščenih 88 podjetnikov (6,9 %), v 

osmi razred z drugo stopnjo izgorelosti 101 podjetnik (8,0 %), v deveti razred s tretjo stopnjo 

izgorelosti pa 257 podjetnikov (20,3 %).  

Delež podjetnikov, ki izgorevajo, torej predstavlja dobro tretjino (35,1 %), preseneča pa delež 

podjetnikov z najvišjo stopnjo izgorelosti, ki je večji od seštevka deležev podjetnikov, ki 

izgorevajo na prvi in drugi stopnji.  

Znotraj populacije izgorelih podjetnikov predstavljajo tisti na prvi stopnji 19,7-odstotni delež, 

tisti na drugi stopnji 22,6-odstotni delež, tisti na tretji stopnji izgorelosti pa 57,6-odstotni 

delež. 

Preglednica 16: Uvrstitev udeležencev raziskave po razredih glede na indeks izgorelosti 

Indeks stopnje izgorelosti 1–9 

  
Frekvenca Odstotek

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni 1,00 295 23,1 23,2 23,2

2,00 97 7,6 7,6 30,9

3,00 114 8,9 9,0 39,9

4,00 110 8,6 8,7 48,5

5,00 103 8,1 8,1 56,7

6,00 104 8,2 8,2 64,9

prva stopnja izčrpanost 88 6,9 6,9 71,8

druga stopnja ujetost 101 7,9 8,0 79,7

tretja stopnja izgorelost 257 20,1 20,3 100,0

Skupno 1269 99,5 100,0  

Manjkajoči  7 0,5    

Skupno 1276 100,0    

Z diskriminantno analizo preverimo, ali obstajajo značilne razlike med posameznimi devetimi 

razredi z vidika izbranih neodvisnih spremenljivk, kakšen je prispevek slednjih k razlikovanju 

med razredi in ustreznost razvrščanja posameznikov v razrede. 

S programom SPSS najprej izračunamo lastne vrednosti (Eigenvalues) posameznih 

diskriminantnih funkcij. Lastna vrednost predstavlja razmerje med vsoto kvadratov med 

skupinami in vsoto kvadratov znotraj posameznih skupin. Večja je lastna vrednost, boljša je 

diskriminantna funkcija.  

Kot je razvidno iz preglednice v prilogi 10, SPSS v našem primeru izračuna osem funkcij, 

izmed katerih ima prva daleč največjo lastno vrednost (10,866) in daleč največji odstotek 

pojasnjenosti.  
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Wilks' lambda je enaka količniku med vsoto kvadratov znotraj skupin in celotno vsoto 

kvadratov. Njene vrednosti so med 0 in 1, pri čemer vrednost blizu 1 pomeni, da aritmetične 

sredine diskriminantnih vrednosti med skupinami niso značilno različne, vrednost bližje 0 pa 

da so. Vrednost hi-kvadrat uporabimo za test ničelne hipoteze, da so aritmetične sredine 

diskriminantnih vrednosti skupin enake. 

Kot je razvidno iz preglednice v prilogi 10, znaša Wilks' lambda za prvo funkcijo 0,073 (blizu 

0), ostale funkcije imajo omenjeno vrednost blizu 1. Ničelno hipotezo o enakosti aritmetičnih 

sredin diskriminantnih vrednosti skupin lahko na podlagi hi-kvadrat testa zavrnemo za prvi 

dve funkciji, kjer je stopnja tveganja zanemarljiva (Sig. = 0,000). Na podlagi navedenih 

ugotovitev lahko sklepamo, da prva funkcija omogoča razlikovanje med razredi. 

Koeficiente diskriminantne funkcije, ki so razvidni iz preglednice v prilogi 11, si razlagamo 

podobno kot regresijske koeficiente pri regresijski analizi: kažejo relativni pomen 

spremenljivk pri razlikovanju med razredi. Spremenljivke s večjo vrednostjo koeficienta 

prispevajo več k razlikovanju med razredi in obratno.  

Iz omenjene preglednice lahko razberemo, da imajo pri prvi funkciji najmočnejše koeficiente 

s pozitivnim predznakom spremenljivke »Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne« 

(1,048), »Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči« (0,706) in »Moja služba me spravlja 

v duševno stisko« (0,508), najmočnejše koeficiente z negativnim predznakom, kar pomeni, da 

vrednost spremenljivke z naraščanjem izgorelosti pada, pa imajo »Počutim se poln energije« 

(-0,540), »Podjetništvo me poživlja« (-0,466) in »Čutim, da s svojim delom pozitivno 

vplivam na življenje drugih ljudi« (-0,336). 

SPSS uvršča enote v razrede s pomočjo Fisherjevih funkcij, ki so izračunane za vsako 

skupino oziroma razred posebej. Enoto uvrsti v tisti razred, ki ima najvišjo vrednost funkcije.  

Dobimo klasifikacijsko matriko (priloga 12), iz katere je razvidno, koliko obravnavanih enot 

je bilo pravilno uvrščenih. Uspešnost klasifikacije je prikazana s količnikom med pravilno 

uvrščenimi enotami in skupnim številom enot. V našem primeru je bilo pravilno uvrščenih v 

razrede 72,9 % enot (podjetnikov).  

Razsevni grafikon na sliki 27 kaže položaj posamezne enote oziroma razreda glede na prvo in 

drugo diskriminantno funkcijo ter razlike med razredi, upoštevajoč spremenljivke, povezane z 

omenjenima funkcijama. 
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Slika 27: Položaj posameznih enot in razredov glede na 1. in 2. diskriminantno funkcijo 

6.3 Preverjanje hipotez 

6.3.1 Preverjanje hipoteze 1 

Hipoteza 1: Elementi življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje stresa, 

uporaba drog) statistično značilno vplivajo na izgorelost podjetnikov v Sloveniji. 

Ker življenjski slog tvori več elementov (prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje stresa, 

uporaba drog), postavimo hipotezo za vsakega izmed njih. 

Prehrana 

Hipoteza 1.1: Prehrana kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na 

izgorelost podjetnikov v Sloveniji. 

Pri testiranju omenjene hipoteze vključimo spremenljivke »zajtrk«, »dopoldanska malica«, 

»kosilo«, »popoldanska malica« in »večerja«. Najprej opravimo redukcijo spremenljivk z 

metodo PCA. Bartlett in KMO test (priloga 13) pokaže, da je smiselno nadomestiti izhodiščne 

spremenljivke z glavnimi komponentami. Oba pogoja za redukcijo sta namreč izpolnjena: 

značilnost Bartlett testa je 0,000, KMO je 0,745. 
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Izračun komunalitet (priloga 13), ki povedo, kolikšen delež variabilnosti posameznih 

spremenljivk, vključenih v model, lahko pojasnimo z glavnimi komponentami, je dal 

vrednosti v razponu od 0,666 do 0,512. Na podlagi preglednice skupnih pojasnjenih varianc 

(priloga 13) se odločimo za prvi dve komponenti, ki imata lastno vrednost več kot 1 in skupaj 

predstavljata 63,6-odstotni delež skupnih pojasnjenih varianc, kar je zadovoljivo. 

Izhodiščna matrika faktorskih uteži (priloga 13) pokaže strukturo, ki jo težko komentiramo, 

zato se odločimo za poševno rotacijo, s katero dobimo matriko »pattern« uteži (priloga 13). 

Matrika pri prvi komponenti pokaže močno pozitivno povezavo s spremenljivkama 

»dopoldanska malica« (0,811) in »popoldanska malica« (0,809), zato to komponento 

poimenujemo »malice«. Pri drugi komponenti poševna rotacija pokaže pozitivno povezavo s 

spremenljivkami »zajtrk« (0,729), »kosilo« (0,715) in »večerja« (0,459), zato jo 

poimenujemo »glavni obroki«. 

Z analizo variance ANOVA (priloga 14), ki je namenjena preizkušanju razlik med 

aritmetičnimi sredinami za več neodvisnih vzorcev, primerjamo varianco med skupinami in 

varianco znotraj skupin. F-test pokaže značilne razlike pri zanemarljivi stopnji tveganja med 

posameznimi skupinami podjetnikov tako pri primerjavi neodvisne spremenljivke »glavni 

obroki« kot primerjavi neodvisne spremenljivke »malice« z indeksom izgorelosti. 

Iz slike 28 je razvidno, da podjetniki, ki kažejo znake izgorelosti (na vseh stopnjah), v 

povprečju redkeje uživajo glavne obroke kot podjetniki, ki jih ne obravnavamo kot izgorele. 

 

Slika 28: Rednost uživanja glavnih obrokov in izgorelost podjetnikov 
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Iz slike 29 lahko razberemo, da podjetniki, ki kažejo znake izgorelosti, v povprečju manj 

redno malicajo kot podjetniki, ki ne kažejo izrazitih znakov izgorelosti. 

 

Slika 29: Rednost uživanja malic in izgorelost podjetnikov 

Odvisnost med intervalnimi spremenljivkami, na osnovi katere lahko potrdimo ali zavrnemo 

postavljeno hipotezo, preverimo s korelacijsko analizo, ki nam daje odgovor glede jakosti in 

smeri medsebojne povezave spremenljivk. 

Iz korelacijske matrike v prilogi 15 lahko razberemo, da sta pogostost uživanja zajtrka in 

stopnja izgorelosti v šibki pozitivni povezavi (Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,152), 

vendar moramo upoštevati, da je bila lestvica odgovorov na vprašanje »Kako pogosto uživate 

naštete dnevne obroke« v anketnem vprašalniku padajoča, kar pomeni, da je najmanj točk 

prejel odgovor »vsak dan«, največ točk pa odgovor »nikoli«. Iz tega razloga pri zanemarljivi 

stopnji tveganja (Sig. (2-tailed) = 0,000) sklepamo, da sta spremenljivki »zajtrk« in »indeks 

izgorelosti« šibko negativno povezani. 

Podobno šibko negativno oziroma obratno povezavo (Pearsonov korelacijski koeficient znaša 

od 0,083 do 0,128) z indeksom izgorelosti lahko v isti korelacijski matriki ugotovimo tudi pri 

spremenljivkah »popoldanska malica«, »dopoldanska malica« in »kosilo«, medtem ko pri 

spremenljivki »večerja« zaradi previsoke stopnje tveganja (Sig. (2-tailed) = 0,534 > 0,05) ne 

moremo sklepati o statistično značilni povezavi. 

Povezava spremenljivke »priložnostni obrok« z indeksom izgorelosti se v korelacijski matriki 

kaže kot šibko negativna, vendar je zaradi prej opisane padajoče lestvice v anketnem 

vprašalniku (najmanj točk za odgovor »vsak dan«, največ točk za odgovor »nikoli«) šibko 
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pozitivna. Ob zanemarljivi stopnji tveganja (Sig. (2-tailed) = 0,000) lahko sklepamo, da je 

stopnja izgorelosti podjetnikov, ki uživajo priložnostne obroke, na primer ob gledanju 

televizije, v povprečju višja kot pri podjetnikih, ki tovrstnih prigrizkov ne uživajo. 

Zanimiva je tudi povezava med pogostostjo uživanja posameznih vrst hrane in indeksom 

izgorelosti, ki jo prikazuje korelacijska matrika v prilogi 16. Statistično značilna povezava 

med omenjenima spremenljivkama se pri sprejemljivi ali zanemarljivi stopnji tveganja 

izkazuje pri uživanju: 

 svežega sadja (šibka negativna povezava -0,203), 

 100-odstotnih sadnih sokov (zelo šibka negativna povezava -0,093), 

 sveže zelenjave (šibka negativna povezava -0,180), 

 perutnine (šibka pozitivna povezava 0,109), 

 drugih mesnih izdelkov – salam, paštet, hrenovk … (šibka pozitivna povezava 0,130), 

 rib in morskih sadežev (zelo šibka negativna povezava -0,067), 

 krompirja, riža in testenin (zelo šibka pozitivna povezava 0,072), 

 jajc kot samostojne jedi (zelo šibka negativna povezava 0,091), 

 žita – kosmičev, kaš … (zelo šibka negativna povezava -0,062), 

 ocvrtih jedi (šibka pozitivna povezava 0,111), 

 sendvičev, pic, burekov … (šibka pozitivna povezava 0,105), 

 gotovih jedi iz pločevink (šibka pozitivna povezava 0,137), 

 bombonov in čokolade (zelo šibka pozitivna povezava 0,064), 

 aromatiziranih brezalkoholnih pijač (zelo šibka pozitivna povezava 0,088). 

Iz omenjene matrike je tudi razvidno (Sig. (2-tailed) = 0,000), da je količina zaužite sveže ali 

kuhane zelenjave v šibki obratni povezavi (-0,155) z indeksom izgorelosti. 

Povezava indeksa telesne mase in indeksa izgorelosti (priloga 15) je pri udeležencih raziskave 

šibka in pozitivna (0,066). Pri sprejemljivi 1,9-odstotni stopnji tveganja lahko sklepamo, da je 

indeks telesne mase v povprečju višji pri podjetnikih, ki izkazujejo višjo stopnjo izgorelosti. 

Upoštevajoč zgoraj navedene ugotovitve, lahko potrdimo hipotezo 1.1 in trdimo, da prehrana 

kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na izgorelost podjetnikov v 

Sloveniji. 

Telesna dejavnost 

Hipoteza 1.2: Telesna dejavnost kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na 

izgorelost podjetnikov v Sloveniji. 

Da bi lahko preverili povezanost dveh intervalnih spremenljivk, oblikujemo indeks športne 

aktivnosti, v katerega zajamemo ponujene športne panoge iz 46. vprašanja v anketnem 
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vprašalniku: tek, hitro hojo, aerobiko, tenis, golf, jutranjo gimnastiko, plavanje, smučanje, 

kolesarjenje, rolanje, pilates, ples, planinarjenje in tai-chi ali druge vzhodnjaške veščine. 

Ukvarjanje z vsakim od naštetih športov je ovrednoteno z eno točko, kar pomeni več točk za 

ukvarjanje z več panogami. 

Z analizo variance ANOVA primerjamo varianco med skupinami in varianco znotraj skupin. 

F-test pokaže značilne razlike pri zanemarljivi stopnji tveganja med posameznimi skupinami 

podjetnikov pri primerjavi indeksa športne dejavnosti z indeksom izgorelosti. 

Iz korelacijske matrike razberemo, da znaša korelacijski koeficient med indeksom športne 

dejavnosti in indeksom izgorelosti -0,169, kar pomeni, da gre za negativno povezavo, ki je 

šibka, vendar statistično značilna, saj je stopnja tveganja zanemarljiva (Sig. (2-

tailed) = 0,000). Na tej osnovi lahko potrdimo hipotezo 1.2 in trdimo, da telesna (športna) 

dejavnost kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na izgorelost podjetnikov 

v Sloveniji. 

Preglednica ANOVA in korelacijska matrika iz programa SPSS se nahajata v prilogi 17. 

Iz slike 30 je razvidno, da so podjetniki, ki kažejo znake izgorelosti (na vseh treh stopnjah), v 

povprečju manj telesno dejavni kot podjetniki, ki ne kažejo izrazitih znakov izgorelosti. 

 

Slika 30: Obseg športne dejavnosti in izgorelost podjetnikov 
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Obvladovanje stresa 

Hipoteza 1.3: Obvladovanje stresa kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva 

na izgorelost podjetnikov v Sloveniji. 

Indeks obvladovanja stresa smo oblikovali kot seštevek metod, ki jih posamezniki uporabljajo 

za obvladovanje stresa in so navedene pri 21. vprašanju v anketnem vprašalniku: zmanjšanje 

kajenja, uživanja kofeina in alkohola, urjenje fizične kondicije, meditacija, joga, avtogeni 

trening, uravnotežena prehrana in vzdrževanje optimalne telesne teže ter drugo. 

Analiza variance ANOVA (priloga 18) oziroma F-test pokaže značilne razlike pri sprejemljivi 

stopnji tveganja 1,5 % med posameznimi skupinami podjetnikov pri primerjavi indeksa 

obvladovanja stresa z indeksom izgorelosti. Korelacijska matrika (priloga 18) pokaže, da 

znaša korelacijski koeficient med indeksom obvladovanja stresa in indeksom izgorelosti  

-0,089, kar pomeni, da gre za zelo šibko a statistično značilno negativno povezavo (Sig. (2-

tailed) = 0,002). Glede na to lahko potrdimo hipotezo 1.3 in trdimo, da obvladovanje stresa 

kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na izgorelost podjetnikov. 

Dodatni argument za potrditev hipoteze 1.3 predstavlja ugotovljena povezava med 

spremenljivko »Kako pogosto se počutite napete, pod stresom in velikim pritiskom« in 

indeksom izgorelosti (priloga 18). Pearsonov korelacijski koeficient pri zanemarljivi stopnji 

tveganja (Sig. (2-tailed) = 0,000) znaša 0,676, kar pomeni, da je povezava močna in pozitivna, 

torej lahko sklepamo, da podjetniki, ki slabše obvladujejo stres, v povprečju bolj izgorevajo 

kot tisti, ki so pri obvladovanju stresa bolj učinkoviti. 

 

Slika 31: Obvladovanje stresa in izgorelost podjetnikov 
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Iz slike 31 je razvidno, da podjetniki, ki kažejo znake izgorelosti na drugi in tretji stopnji, v 

povprečju uporabljajo manj metod za obvladovanje stresa kot podjetniki, ki ne kažejo izrazitih 

znakov izgorelosti. 

Uporaba drog 

Hipoteza 1.4: Uporaba drog kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na 

izgorelost podjetnikov v Sloveniji. 

Pri preverjanju vpliva uporabe drog na izgorelost podjetnikov v Sloveniji se omejimo na 

kajenje, uživanje prave kave in pravega čaja ter alkoholnih pijač, o čemer smo v anketnem 

vprašalniku spraševali udeležence raziskave. 

Ker pri preverjanju vpliva kajenja na izgorelost podjetnikov primerjamo povezanost med 

nominalnimi in ordinalnimi spremenljivkami, uporabimo metodo kontingenčne tabele 

(CROSSTABS). Kontingenčne tabele so večrazsežnostne frekvenčne porazdelitve, ki 

omogočajo sklepanje o povezanosti navadno dveh spremenljivk. Preglednica se nahaja v 

prilogi 19. 

Ugotovimo lahko, da je med kadilci največ (75 oz. 24,2 %) tistih, ki se uvrščajo v tretjo, 

najvišjo stopnjo izgorelosti. Sledijo kadilci, ki v povprečju sploh ne kažejo znakov 

izgorevanja, teh je 64 oz. 20,6 %, na tretje mesto pa se uvrščajo kadilci, ki se uvrščajo v drugo 

stopnjo izgorevanja, teh je 34 oz. 11,0 %. Kadilcev, ki se uvrščajo v prvo stopnjo izgorelosti, 

je 24 in predstavljajo 7,7-odstotni delež. 

Med nekadilci, ki nikoli niso kadili, je največ (156 oz. 24,1 %) takih, ki v povprečju ne kažejo 

znakov izgorevanja. Zanimivo je, da so po številu (125 oz. 19,3 %) takoj za njimi nekadilci, ki 

kažejo najvišjo stopnjo izgorelosti, tistih, ki se uvršajo v drugo stopnjo izgorelosti, je 51 in 

predstavljajo 7,9-odstotni delež, nekadilcev s prvo stopnjo izgorelosti pa je 44 oz. 6,8 %. 

Pri nekadilcih, ki so nekdaj kadili, je največ (75 oz. 24,1 %) takih, ki v povprečju ne kažejo 

znakov izgorevanja, sledijo bivši kadilci, ki so najbolj izgoreli (57 oz. 18,3 %), tretji po 

številu (32 oz. 10,3 %) pa so tisti, ki se v indeksu izgorelosti uvrščajo v drugi razred. 

Nekdanjih kadilcev z drugo stopnjo izgorelosti je najmanj – 16 (5,1 %), tistih s prvo stopnjo 

izgorelosti pa je le nekaj več – 20 (6,4 %). 

Korelacijska analiza, s katero smo primerjali smer in jakost povezave uživanja drog z 

izgorelostjo podjetnikov, izraženo v indeksu izgorelosti (priloga 20), je pokazala statistično 

značilno povezavo samo med uživanjem alkoholnih pijač in stopnjo izgorelosti, in sicer: 

 srednje močno pozitivno povezavo (0,307) pri zanemarljivi stopnji tveganja (Sig. (2-

tailed) = 0,000) pri podjetnikih, ki so v zadnjem letu ob eni priložnosti popili 4 ali več 

alkoholnih pijač,  
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 srednje močno pozitivno povezavo (0,319) pri zanemarljivi stopnji tveganja (Sig. (2-

tailed) = 0,000) pri podjetnikih, ki so v zadnjem letu ob eni priložnosti popili 6 ali več 

alkoholnih pijač. 

Na osnovi navedenih analiz lahko hipotezo 1.4, da uporaba drog kot element življenjskega 

sloga statistično značilno vpliva na izgorelost podjetnikov v Sloveniji, potrdimo le za uživanje 

alkoholnih pijač, ne pa tudi za kajenje in pitje prave kave ter pravega čaja. 

Korelacijska analiza, s katero smo ugotavljali medsebojno povezanost posameznih 

spremenljivk uživanja drog (priloga 21), je pri sprejemljivi stopnji tveganja pokazala: 

 šibko pozitivno povezavo (0,133) med pitjem prave kave in pitjem 6 ali več alkoholnih 

pijač ob eni priložnosti v zadnjem letu (Sig. (2-tailed) = 0,005), 

 šibko pozitivno povezavo (0,150) med pitjem prave kave in pitjem 4 ali več alkoholnih 

pijač ob eni priložnosti v zadnjem letu (Sig. (2-tailed) = 0,001), 

 srednje močno pozitivno povezavo (0,392) med pitjem prave kave in kajenjem (Sig. (2-

tailed) = 0,000). 

Sprejmemo sklep, da elementi življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje 

stresa in uživanje alkoholnih pijač) statistično značilno vplivajo na izgorelost podjetnikov v 

Sloveniji. S tem je hipoteza 1 v pretežni meri potrjena, ne moremo pa je potrditi za preostali 

segment uživanja drog (kajenje, pitje prave kave in pravega čaja). 

6.3.2 Preverjanje hipoteze 2 

Hipoteza 2: Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma – med podjetniki in 

podjetnicami – pri doživljanju izgorelosti. 

Hipotezo preverjamo s primerjavo (t-testom) dveh neodvisnih vzorcev, v našem primeru 

moških in žensk, ki so sodelovali v raziskavi. S t-testom preverjamo, če je povprečna vrednost 

iste spremenljivke v eni skupini enot različna od povprečne vrednosti v drugi skupini enot.  

Ločimo dva načina primerjav povprečij med skupinama: če sta varianci v obeh skupinah 

enaki in če je varianca v eni skupini različna od variance v drugi skupini. Rezultati, ki nam 

omogočajo sklepanje o domnevi, se iz SPSS izpišejo posebej za primer, če sta varianci v obeh 

skupinah enaki (1. vrstica v preglednici), in za primer, če nista enaki (2. vrstica v preglednici). 

Na osnovi pregleda rezultatov oziroma primerjave varianc ugotovimo, katera od možnosti je 

prava. 

Na vprašanje o njihovem spolu so v anketnem vprašalniku odgovorili skupno 1.903 

anketiranci, vendar smo pri t-testu upoštevali samo tiste, ki so izpolnili vprašalnik v celoti, teh 

pa je bilo 1.269, od tega 708 moških in 561 žensk (priloga 22).  
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Postavimo ničelno hipotezo, da sta varianci odvisne spremenljivke v obeh skupinah enaki. Če 

ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, upoštevamo rezultate v prvi vrstici tabele, če pa ničelno 

hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo alternativno, da sta varianci odvisne spremenljivke 

različni, upoštevamo rezultate v drugi vrstici. Ničelno hipotezo preverjamo z uporabo F-

statistike oziroma Levenovega testa in stopnje značilnosti. V našem primeru, kot je razvidno 

iz priloge 22, stopnja značilnosti Sig. = 0,111 presega sprejemljivo mejo 5 %, zato ničelne 

hipoteze o enakosti varianc ne moremo zavrniti. 

Pri t-testu preizkušamo ničelno hipotezo, da sta povprečji odvisne spremenljivke v skupinah 

enaki. Test pokaže majhno razliko »v korist« skupine moških (Mean Difference = 0,01235), 

ker pa je stopnja značilnosti previsoka (Sig. (2-tailed) = 0,918), ničelne hipoteze ne moremo 

zavrniti. To pomeni, da hipoteze 2, da pri doživljanju izgorelosti obstajajo statistično značilne 

razlike med podjetniki in podjetnicami, ne moremo potrditi. 

Dodatni preizkus smo opravili na populaciji anketirancev, ki se uvrščajo v 7., 8. in 9. razred in 

torej izkazujejo znake izgorelosti. Teh je po zgoraj omenjenem kriteriju 446 oziroma 261 

moških in 185 žensk (priloga 23). 

Ničelne hipoteze, da sta varianci odvisne spremenljivke v obeh skupinah enaki, ki jo 

preverimo z uporabo Levenovega testa (priloga 23), ne moremo zavrniti, ker je stopnja 

značilnosti previsoka (Sig. = 0,990). Upoštevamo 1. vrstico rezultatov t-testa in ugotovimo, 

da obstaja nekoliko večja razlika med povprečji obeh skupin (Mean Difference = -0,05155), 

tokrat »v korist« žensk, vendar je stopnja značilnosti znova previsoka (Sig. (2-

tailed) = 0,666), da bi bila razlika statistično značilna. 

6.3.3 Preverjanje hipoteze 3 

Hipoteza 3: Obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med podjetniki v 

različnih statističnih regijah v Sloveniji. 

Iz preglednice v prilogi 24 je razvidno, da je bilo največ udeležencev raziskave (514 oz. 

40,5 %) iz Osrednjeslovenske regije, kar je ob znanem dejstvu, da je v tej regiji registriranih 

največ poslovnih subjektov, pričakovano in govori v prid teritorialno ustrezni zastopanosti 

podjetnikov v vzorcu. Po številu so bili na drugem mestu podjetniki iz Podravske regije (149 

oz. 11,7 %), na tretjem mestu pa podjetniki iz Savinjske regije (141 oz. 11,1 %). Najmanjši 

delež so predstavljali podjetniki iz Zasavske regije, teh je bilo deset oziroma 0,8 %. 

Za preverjanje tretje hipoteze smo izbrali analizo variance ANOVA, s katero analiziramo 

značilnost razlik med povprečnimi vrednostmi za več kot dva vzorca, pri čemer so vzorci med 

seboj neodvisni. Celotno variiranje vrednosti, merjeno s povprečnim kvadratnim odklonom 

vrednosti od aritmetične sredine oziroma varianco, razdelimo na variiranje vrednosti zaradi 
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razlik znotraj vzorcev in na variiranje vrednosti zaradi razlik med vzorci, nato pa obe sestavini 

variance primerjamo med seboj.  

Postavimo ničelno hipotezo, da se variance med posameznimi regijami ne razlikujejo. Analiza 

variance oziroma F-test (priloga 24) pokaže, da lahko pri dovolj nizki stopnji tveganja 

(Sig. = 0,017) zavrnemo ničelno hipotezo o enakosti varianc in sprejmemo alternativno, da 

obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med podjetniki v različnih 

statističnih regijah v Sloveniji.  

Razlike med povprečnimi indeksi izgorelosti po posameznih slovenskih statističnih regijah 

prikazuje slika 32. Izrazito nadpovprečen indeks izgorelosti izkazujejo podjetniki iz 

Notranjsko-kraške in Pomurske regije, v povprečju daleč najnižji indeks izgorelosti pa 

izkazujejo podjetniki iz Koroške regije. 

 

Slika 32: Povprečni indeks izgorelosti podjetnikov po statističnih regijah 

Signifikantna vrednost F-testa nam pove, da obstajajo statistično značilne razlike pri 

doživljanju izgorelosti med podjetniki v različnih statističnih regijah in da lahko zavrnemo 

ničelno hipotezo, ne vemo pa, katere regije v Sloveniji se med seboj značilno razlikujejo. Da 

bi to ugotovili, opravimo dodatno analizo, imenovano post hoc test. 

Izbrali smo Tukey's Honestly Significant Difference, imenovan tudi HSD-test, ki se pogosto 

uporablja na področju raziskav o vedenjskih in psiholoških značilnostih, ko analiza variance 

ANOVA ne nudi zadostnih odgovorov. Post hoc test lahko izvedemo le v primeru, če je 

vrednost predhodnega F-testa signifikantna. 
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S Tukeyjevo metodo primerjamo povprečje vsake skupine (regije) s povprečji ostalih skupin. 

Kot je razvidno iz preglednice 25, post hoc test pokaže značilne razlike pri sprejemljivi 

stopnji tveganja med Koroško in Notranjsko-kraško regijo (Sig. = 0,03), Koroško in 

Osrednjeslovensko regijo (Sig. = 0,045), Koroško in Podravsko regijo (Sig. = 0,17) in 

Koroško ter Pomursko regijo (Sig. = 0,006). Zanimivo je, da HSD-test ne pokaže statistično 

značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med podjetniki v Koroški in Goriški regiji glede na 

to, da goriški podjetniki, podobno kot podravski, pomurski, notranjskokraški in 

osrednjeslovenski, izkazujejo nadpovprečen indeks izgorelosti. 

6.4 Ključne ugotovitve empiričnega dela 

V empiričnem delu naloge smo analizirali odgovore, pridobljene z anketnim vprašalnikom, in 

testirali zastavljene hipoteze, pri čemer smo sledili osrednjemu namenu: raziskati izgorelost 

na delovnem mestu podjetnikov v Sloveniji in ugotoviti, kako nanjo vpliva njihov življenjski 

slog. Hkrati smo želeli pri udeležencih raziskave, ki kažejo znake izgorelosti, ugotoviti 

stopnjo njihove izgorelosti, upoštevajoč pri tem strokovne kriterije, opisane v teoretičnem 

delu naloge. 

Na osnovi analize odgovorov na anketni vprašalnik smo ugotovili, da smo uspeli z njim zajeti 

reprezentativen vzorec, tako po številu sodelujočih v raziskavi kakor tudi glede na njihovo 

strukturo po spolu, pravnoorganizacijski obliki podjetja, dejavnosti, sedežu podjetja itd. 

Življenjski slog tvorijo izraziti vzorci z zdravjem povezanega obnašanja: prehrana, telesna 

dejavnost, obvladovanje stresa, uporaba drog (alkohol, tobak, ilegalne droge), spolnost, 

spanje, ustna higiena in skrb za varnost. V raziskavi smo se omejili na prve štiri elemente. 

Iz odgovorov na vprašanja o prehrani v anketnem vprašalniku lahko ugotovimo, da je 

najpogostejši dnevni obrok podjetnikov kosilo – vsak dan ga uživa 62,1 % udeležencev 

raziskave, medtem ko je delež tistih, ki malicajo dopoldne, le dobra četrtina (25,5 %), delež 

tistih, ki malicajo popoldne, pa le dobra desetina (11,8 %). Večina podjetnikov torej ne sledi 

priporočilu o petih dnevih obrokih, ki ga navajamo v teoretičnem delu naloge. 

Priporočeno dnevno količino 2 litra vode, ki naj bi jo zaužili s pitjem, dosega po podatkih iz 

naše raziskave le slaba sedmina (13,5 %) podjetnikov. Slaba četrtina (24,7 %) podjetnikov 

zaužije v povprečju dnevno celo manj kot pol litra vode. 

Dve tretjini udeležencev raziskave (66,5 %) se dnevno rekreativno giblje pol ure ali več, ostali 

manj, na vrhu lestvice najpogostejših rekreativnih športov podjetnikov pa sta kolesarjenje in 

hitra hoja. Čeprav teorija jasno definira, da sta šport in telesna vadba različni vrsti telesne 

dejavnosti z različnimi cilji, lahko prepostavljamo, da se večina podjetnikov z rekreativnimi 

športnimi aktivnostmi ukvarja z namenom izboljšanje telesne pripravljenosti in zdravja, kar je 

bistvo telesne vadbe, ne da bi imeli tekmovalne ambicije. 
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Kljub relativno velikemu deležu telesno aktivnih podjetnikov jih več kot polovica vseh 

sodelujočih v raziskavi čuti bolečine v križu, vratu in ramenih, kar je očiten znak statičnega, 

pretežno sedečega dela. Slaba polovica (47,1 %) udeležencev raziskave ocenjuje svoje zdravje 

kot dobro, vendar jih več kot tretjina (37,19 %) jemlje zdravila proti glavobolu, več kot petina 

(21,5 %) pa tudi proti drugim bolečinam. Delež tistih, ki po lastnem mnenju preslabo skrbijo 

za svoje zdravje, dosega skoraj polovico (46,0 %). 

Slaba desetina (9,6 %) podjetnikov zlahka obvladuje napetosti, stres in pritiske, skoraj dve 

tretjini (64,9 %) z nekaj truda, slaba dvajsetina (4,6 %) pa le s hudimi težavami. Več kot 

polovica (58,0 %) udeležencev raziskave uporablja za obvladovanje stresa telesno vadbo, 

sledita uravnoteženo prehranjevanje in vzdrževanje optimalne telesne teže. 

Podjetniki, ki kadijo, teh je bilo v naši raziskavi skoraj četrtina (24,8 %) v povprečju pokadijo 

13,3 cigarete dnevno. Več kot tri četrtine (76,0 %) podjetnikov uživa alkoholne pijače vsaj 

enkrat mesečno, slaba polovica (45,6 %) vsaj enkrat tedensko, slabih pet odstotkov (4,8 %) pa 

vsak dan. 

Da bi raziskali izgorelost podjetnikov in ugotovili, kako nanjo vpliva njihov življenjski slog, 

ter hkrati pri udeležencih raziskave, ki kažejo znake izgorelosti, ugotovili stopnjo njihove 

izgorelosti, smo kot odvisno spremenljivko oblikovali indeks izgorelosti. Nato smo z 

razdeljevanjem indeksa izgorelosti, ki je številska in normalno porazdeljena spremenljivka, 

ustvarili še eno spremenljivko, razdeljeno v devet razredov enake širine.  

V 9. razred smo uvrstili podjetnike, ki kažejo znake 3. stopnje izgorelosti (adrenalna 

izgorelost), v 8. razred smo uvrstili podjetnike, ki kažejo simptome 2. stopnje izgorelosti 

(ujetost), v 7. razred pa podjetnike, ki kažejo simptome 1. stopnje izgorelosti (izčrpanost). V 

prvih šest razredov so se uvrstili udeleženci raziskave, ki ne kažejo (dovolj) znakov 

izgorelosti.  

65%

7%

8%

20%

ostali

1 stopnja izčrpanost

2 stopnja ujetost

3 stopnja izgorelost

 

Slika 33: Deleži udeležencev raziskave glede na njihov indeks izgorelosti 
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Kot je razvidno iz slike 33, smo imeli v raziskavi 65 % udeležencev, ki jih glede na izražene 

simptome ne moremo obravnavati kot izgorele, v 7. razred s prvo stopnjo izgorelosti je bilo 

uvrščenih 7 % podjetnikov, v 8. razred z drugo stopnjo izgorelosti 8 % podjetnikov, v 9. 

razred s tretjo stopnjo izgorelosti pa 20 % podjetnikov. Delež tistih, ki izgorevajo, predstavlja 

dobro tretjino oz. 35 %. Znotraj populacije podjetnikov, ki izgorevajo, predstavljajo tisti na 

prvi stopnji 20-odstotni delež, tisti na drugi stopnji 23-odstotni delež, tisti na tretji stopnji pa 

57-odstotni delež. Ustreznost klasifikacije podjetnikov po posameznih razredih smo potrdili z 

diskriminantno analizo.  

6.4.1 Ključne ugotovitve pri testiranju hipoteze 1 

Prvo hipotezo, da elementi življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje 

stresa in uživanje drog) statistično značilno vplivajo na izgorelost podjetnikov, smo preverili 

ločeno – za vsak element posebej. 

Vpliv prehrane na izgorelost podjetnikov 

Z analizo variance smo ugotovili, da podjetniki, ki kažejo znake izgorelosti (na vseh treh 

stopnjah), v povprečju redkeje uživajo glavne obroke (zajtrk, kosilo, večerja) kot podjetniki, 

ki jih ne obravnavamo kot izgorele. Na enak način smo ugotovili tudi, da podjetniki, ki kažejo 

znake izgorelosti (na vseh treh stopnjah), v povprečju manj redno malicajo kot podjetniki, ki 

ne kažejo izrazitih znakov izgorelosti. 

S korelacijsko analizo smo ugotovili šibko negativno povezavo med spremenljivkami 

»zajtrk«, »dopoldanska malica«, »kosilo« in »popoldanska malica« in indeksom izgorelosti, 

pri spremenljivki »večerja« pa zaradi previsoke stopnje tveganja nismo mogli sklepati o 

statistično značilni povezavi. Sklepamo torej, da je stopnja izgorelosti podjetnikov, ki redneje 

zajtrkujejo, malicajo in kosijo, v povprečju nižja kot pri podjetnikih, ki omenjene obroke 

uživajo manj redno. Povezava spremenljivke »priložnostni obrok« z indeksom izgorelosti se 

je v analizi izkazala kot šibko pozitivna, na osnovi česar sklepamo, da je stopnja izgorelosti 

podjetnikov, ki uživajo priložnostne obroke, na primer pri gledanju televizije, v povprečju 

višja kot pri podjetnikih, ki tovrstnih obrokov ne uživajo. 

Čeprav v teoretičnem delu naloge opisani indeks telesne mase ne predstavlja absolutnega 

merila za zdravo prehranjevanje, njegova vloga pri analiziranju življenjskega sloga populacije 

ni zanemarljiva, zato velja omeniti ugotovitev v raziskavi, da je indeks telesne mase v 

povprečju višji pri podjetnikih, ki izkazujejo višjo stopnjo izgorelosti. 

Upoštevajoč navedene ugotovitve, vključno s statistično značilnimi povezavami med 

nekaterimi vrstami hrane in indeksom izgorelosti, smo potrdili hipotezo 1.1, da prehrana kot 

element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na izgorelost podjetnikov v Sloveniji.  
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Vpliv telesne dejavnosti na izgorelost podjetnikov 

Da bi lahko preverili vpliv telesne dejavnosti na izgorelost udeležencev raziskave, smo 

oblikovali indeks športne aktivnosti, v katerega smo vključili športne zvrsti iz 46. vprašanja v 

anketnem vprašalniku: tek, hitro hojo, aerobiko, tenis, golf, jutranjo gimnastiko, plavanje, 

smučanje, kolesarjenje, rolanje, pilates, ples, planinarjenje in tai-chi ali druge vzhodnjaške 

veščine.  

Z analizo variance smo ugotovili, da so podjetniki, ki kažejo znake izgorelosti (na vseh treh 

stopnjah), v povprečju manj telesno dejavni kot podjetniki, ki ne kažejo izrazitih znakov 

izgorelosti. S korelacijsko analizo smo ugotovili, da je povezava med indeksom športne 

dejavnosti in indeksom izgorelosti šibka in negativna, vendar statistično značilna. Na tej 

osnovi smo potrdili hipotezo 1.2, da telesna (športna) dejavnost kot element življenjskega 

sloga statistično značilno vpliva na izgorelost podjetnikov. 

Vpliv obvladovanja stresa na izgorelost podjetnikov 

Da bi preverili vpliv obvladovanja stresa na izgorelost udeležencev raziskave, smo oblikovali 

indeks obvladovanja stresa kot seštevek metod, ki jih posamezniki uporabljajo za 

obvladovanje stresa in so navedene pri 21. vprašanju v anketnem vprašalniku: zmanjšanje 

kajenja, uživanja kofeina in alkohola, urjenje fizične kondicije, meditacija, joga, avtogeni 

trening, uravnotežena prehrana in vzdrževanje optimalne telesne teže ter drugo. 

Za analizo variance smo ugotovili, da podjetniki, ki kažejo znake izgorelosti na drugi in tretji 

stopnji, v povprečju uporabljajo manj metod za obvladovanje stresa kot podjetniki, ki ne 

kažejo izrazitih znakov izgorelosti. Korelacijska analiza je pokazala zelo šibko a statistično 

značilno negativno povezavo med indeksom obvladovanja stresa in indeksom izgorelosti. 

Glede na to smo potrdili hipotezo 1.3, da obvladovanje stresa kot element življenjskega sloga 

statistično značilno vpliva na izgorelost podjetnikov. 

Dodatni argument za potrditev hipoteze 1.3 predstavlja ugotovljena povezava med 

spremenljivko »Kako pogosto se počutite napete, pod stresom in velikim pritiskom« in 

indeksom izgorelosti, ki je močno pozitivna, zato sklepamo, da podjetniki, ki slabše 

obvladujejo stres, zaradi česar se bolj pogosto počutijo napeti, pod stresom in velikim 

pritiskom, v povprečju bolj izgorevajo kot tisti, ki so pri obvladovanju stresa bolj učinkoviti. 

Vpliv uporabe drog na izgorelost podjetnikov 

Pri preverjanju vpliva uporabe drog na izgorelost podjetnikov smo se omejili na kajenje, 

uživanje prave kave in pravega čaja ter alkoholnih pijač, o čemer smo v anketnem vprašalniku 

spraševali udeležence raziskave. 
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Z metodo kontingenčne tabele smo ugotovili, da je med kadilci največ (24,2 %) tistih, ki se 

uvrščajo v tretjo, najvišjo stopnjo izgorelosti. Sledijo kadilci, ki v povprečju sploh ne kažejo 

znakov izgorevanja (20,6 %), na tretje mesto se po deležu uvrščajo kadilci z drugo stopnjo 

izgorelosti (11,0 %), 7,7 % pa je kadilcev, ki se uvrščajo v prvo stopnjo izgorelosti. 

Med nekadilci, ki nikoli niso kadili, je največ (24,1 %) takih, ki v povprečju ne kažejo znakov 

izgorevanja. Po deležu (19,3 %) so takoj za njimi nekadilci, ki kažejo najvišjo stopnjo 

izgorelosti, tistih, ki se uvršajo v drugo stopnjo izgorelosti, je 7,9 %, nekadilcev s prvo 

stopnjo izgorelosti pa je 6,8 %. 

Pri nekadilcih, ki so nekdaj kadili, je največ (24,1 %) takih, ki v povprečju ne kažejo znakov 

izgorevanja, sledijo bivši kadilci, ki so najbolj izgoreli (18,3 %), tretji po deležu (10,3 %) pa 

so tisti, ki se v indeksu izgorelosti uvrščajo v drugi razred. Nekdanjih kadilcev z drugo 

stopnjo izgorelosti je najmanj (5,1 %), tistih s prvo stopnjo izgorelosti pa le nekaj več (6,4 %). 

Korelacijska analiza, s katero smo primerjali smer in jakost povezave uživanja drog z 

izgorelostjo podjetnikov, izraženo v indeksu izgorelosti, je pokazala statistično značilno 

povezavo, in sicer srednje močno ter pozitivno, samo med uživanjem alkoholnih pijač in 

stopnjo izgorelosti. 

Na osnovi navedenih analiz smo lahko hipotezo 1.4, da uporaba drog kot element 

življenjskega sloga statistično značilno vpliva na izgorelost podjetnikov v Sloveniji, potrdili le 

za uživanje alkoholnih pijač, ne pa tudi za kajenje in pitje prave kave ter pravega čaja. 

Korelacijska analiza, s katero smo ugotavljali medsebojno povezanost posameznih 

spremenljivk uživanja drog, je pokazala šibko pozitivno povezavo med pitjem prave kave in 

pitjem alkoholnih pijač ter srednje močno pozitivno povezavo med pitjem prave kave in 

kajenjem. 

Ob zaključku testiranja hipoteze 1 smo sprejeli sklep, da elementi življenjskega sloga 

(prehrana, telesna dejavnost, obvladovanje stresa in uživanje alkoholnih pijač) statistično 

značilno vplivajo na izgorelost podjetnikov v Sloveniji. Hipoteza 1 je tako v pretežni meri 

potrjena, ni pa potrjena za preostali segment uživanja drog (kajenje, pitje prave kave in 

pravega čaja). 

6.4.2 Ključne ugotovitve pri testiranju hipoteze 2 

Hipotezo 2, da obstajajo statistično značilne razlike med spoloma – med podjetniki in 

podjetnicami – pri doživljanju izgorelosti, smo preverili s primerjavo dveh neodvisnih 

vzorcev (t-testom), moških in žensk, ki so sodelovali v raziskavi. Upoštevali smo samo 

odgovore anketirancev, ki so izpolnili vprašalnik v celoti; teh je bilo 1.269, od tega 708 

moških in 561 žensk.  
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Pri t-testu preizkušamo ničelno hipotezo, da sta povprečji odvisne spremenljivke v skupinah 

enaki. Test je pokazal majhno razliko, na osnovi katere bi lahko sklepali, da so v povprečju 

podjetniki bolj izgoreli kot podjetnice, vendar ničelne hipoteze zaradi previsoke stopnje 

tveganja nismo mogli zavrniti. Zaradi tega hipoteze 2, da pri doživljanju izgorelosti obstajajo 

statistično značilne razlike med podjetniki in podjetnicami, nismo mogli potrditi. 

Dodatni preizkus smo opravili na populaciji anketirancev, ki se uvrščajo v 7., 8. in 9. razred in 

torej izkazujejo znake izgorelosti. Teh je po zgoraj omenjenem kriteriju 446 oziroma 261 

(58,5 %) moških in 185 (41,5 %) žensk. T-test je pokazal nekoliko večjo razliko med 

povprečji obeh skupin, na osnovi katere bi lahko sklepali, da so v povprečju podjetnice bolj 

izgorele kot podjetniki, vendar je bila stopnja značilnosti znova previsoka, da bi bila razlika 

statistično značilna. 

6.4.3 Ključne ugotovitve pri testiranju hipoteze 3 

Za preverjanje tretje hipoteze, da obstajajo statistično značilne razlike pri doživljanju 

izgorelosti med podjetniki v različnih statističnih regijah v Sloveniji, smo izbrali analizo 

variance, na osnovi katere smo pri sprejemljivi stopnji tveganja zavrnili ničelno hipotezo o 

enakosti varianc in sprejeli alternativno, torej hipotezo 3, da obstajajo statistično značilne 

razlike pri doživljanju izgorelosti med podjetniki v različnih statističnih regijah v Sloveniji.  

Izrazito nadpovprečen indeks izgorelosti izkazujejo podjetniki iz Notranjsko-kraške in 

Pomurske regije, nadpovprečen je tudi indeks izgorelosti podravskih in goriških podjetnikov, 

medtem ko je indeks izgorelosti podjetnikov v Osrednjeslovenski regiji skoraj na ravni 

slovenskega povprečja. V ostalih statističnih regijah je indeks izgorelosti podjetnikov 

podpovprečen, v povprečju daleč najnižji indeks izgorelosti pa izkazujejo podjetniki iz 

Koroške regije. 

Da bi ugotovili, med katerimi regijami v Sloveniji obstajajo statistično značilne razlike pri 

doživljanju izgorelosti med podjetniki, smo opravili post hoc test, za katerega smo uporabili 

Tukeyjevo metodo. Test je pokazal značilne razlike pri sprejemljivi stopnji tveganja med 

Koroško in Notranjsko-kraško, med Koroško in Osrednjeslovensko, med Koroško in 

Podravsko ter med Koroško ter Pomursko regijo.  

6.5 Predlogi in smernice za izboljšave 

Vstop v podjetništvo za vsakega posameznika pomeni spremembo življenjskega sloga, le-ta 

pa je po mnenju nekaterih strokovnjakov ključni dejavnik za pojav izgorelosti, ki v povezavi s 

stresom postaja poglavitna poklicna bolezen 21. stoletja. Iz tega razloga bi morala širša 

družbena skupnost, ne zgolj pristojni državni organi, še v večji meri kot doslej osveščati ljudi, 

zlasti pa podjetnike, ki sodijo po tej plati med bolj izpostavljene družbene skupine, o pomenu 
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zdravega načina prehranjevanja, telesne dejavnosti, obvladovanja stresa in ostalih elementov, 

ki, če se pojavljajo konsistentno v določenem času, tvorijo življenjski slog. 

Kot lahko razberemo iz raziskave GEM, katere izsledki so podrobneje prestavljeni v 

teoretičnem delu naloge, v Sloveniji v času gospodarske in finančne krize le še dobra polovica 

novih podjetnikov nastane zaradi lastne želje in ambicije po neodvisnosti in višjih dohodkih, 

preostali so t. i. podjetniki po sili, ki so torej to postali zgolj zaradi tega, ker je bila to bolj ali 

manj edina pot za zagotovitev oziroma ohranitev virov za lastno eksistenco. 

Poslovno okolje v Sloveniji kljub deklarativno drugačnim uradnim stališčem vlade in 

parlamenta ni posebej naklonjeno razvoju podjetništva, prav tako je podjetništvu relativno 

nenaklonjeno javno mnenje, saj mnogi podjetnike enačijo z managerji, ki so z neuspelimi 

»tajkunskimi« prevzemi povzročili propadanje nekdaj uspešnih podjetij, zapiranje velikega 

števila delovnih mest in težave v bankah, ki so financirale tovrstne prevzeme. 

K vsemu omenjenemu je treba prišteti visoko zadolženost podjetij, ki povečuje negotovost in 

otežuje poslovanje podjetnikov ter zanje pomeni dodaten vir stresa, ki je poglavitni vzrok za 

nastanek izgorelosti, če ga posameznik ne zna ali ne zmore obvladovati.  

Do izgorevanja pride zlasti pri podjetnikih, ki so perfekcionisti, entuziasti in deloholiki. 

Slednje v pretirano delo žene predvsem storilnostno pogojevana samopodoba, oblikovana v 

času njihove vzgoje s pogojevano ljubeznijo staršev ali s poudarjanjem delavnosti kot 

najpomembnejše vrednote. 

Ukrepi za izboljšave na tem področju so mogoči na osebni in organizacijski ravni. Na osebni 

ravni najboljša pot k zmanjševanju pojava izgorelosti pri podjetnikih, kakor tudi preventive, 

vodi v smeri uravnoteženega, torej zdravega, aktivnega življenjskega sloga, ki pa v osnovi 

terja jasno razmejitev med lastno zasebnostjo in podjetjem. Najslabše je, če podjetniki svoje 

podjetje obravnavajo kot svojega otroka, ne pa kot orodje za preživljanje. 

Zdrav življenjski slog, ki naj bi ga živeli podjetniki, pomeni uravnoteženo dnevno razmerje 

med delom, prostim časom in počitkom, načrtovan čas za osebno rast in hobije, pet dnevnih 

obrokov kalorično uravnotežene varovalne hrane in pitje zadostne količine vode, vsaj trikrat 

tedensko redno telesno dejavnost aerobnega tipa v trajanju vsaj 45 minut, preživljanje 

prostega časa v krogu najdražjih oseb, izobraževanje na področju medosebne komunikacije, 

obvladovanja stresa, zdrave prehrane, tehnik sproščanja in rekreacije, ustvarjanje pogojev za 

manj stresno delo in periodični preventivni zdravniški pregledi (Lovše 2012). 

Da podjetnik spremeni svoj življenjski slog, mora imeti za to dovolj velik motiv. Ni dobro, če 

so ta motiv zdravstvene, družinske ali kakšne druge težave, saj to pomeni, da gre že za 

kurativni ukrep, toda bolj kot to je pomembno, da je spremembo mogoče narediti pred kakšno 

nepopravljivo posledico, ki je lahko tudi usodna. 
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Prej omenjeno delavnost kot najpomembnejšo vrednoto pri deloholikih mora zamenjati 

zdravje, saj brez zdravja in polnih psihofizičnih sposobnosti, ki jih lahko uporablja zdrav 

človek, ni mogoče dosegati najboljših rezultatov, za katere si tako zagnano prizadevajo v 

povprečju najbolj izgoreli podjetniki.  

Dolgoročnega zdravja ni mogoče ohranjati z nezdravim življenjskom slogom, torej imajo tudi 

s storilnostjo (pre)obremenjeni podjetniki več kot dober razlog za spremembe svojih vzorcev 

obnašanja. Pri tovrstnih spremembah je ključnega pomena vztrajnost in podpora najožjega 

(družinskega) okolja podjetnika, saj so le redki tisti, ki se uspejo spremeniti »čez noč« 

oziroma v prvem poskusu. 

Na organizacijski ravni bi morale pomen zdravja in zdravega življenjskega sloga v večji meri, 

predvsem pa kontinuirano, predstavljati in poudarjati stanovske asociacije podjetnikov, kot na 

primer Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje 

Manager in lokalni klubi podjetnikov, ter ga izpostavljati kot sodoben pristop k dolgoročni 

poslovni uspešnosti.  

Na ta način bi postopoma ustvarili nov podjetniški trend »biti fit«, ki bi, tako kažejo izkušnje 

iz preteklosti, po začetnem angažiranju manjšine sčasoma zajel večino podjetniške populacije, 

saj se običajno novemu trendu na koncu upirajo samo še »večni« nasprotniki vsega novega, ki 

pa jih ni prav veliko.  

Omenjene organizacije bi lahko spodbujale zdrav življenjski slog z vsemi njegovimi elementi 

tudi z organizacijo različnih prireditev in srečanj za podjetnike: športno rekreativnih, 

kulinaričnih, družabnih … Tovrstni projekti so lahko uspešni samo z izdatno podporo 

medijev. Nekatere omenjene organizacije jih nekaj imajo same, za širšo podporo pa bi morale 

investirati tudi nekaj marketinških sredstev. Izdatno bi se lahko poslužile tudi možnosti 

komuniciranja, ki jih danes nudijo zelo popularna spletna socialna omrežja. 
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7 SKLEP 

Vsak posameznik skozi življenje oblikuje svoj vzorec vedenja, ki ga imenujemo življenjski 

slog. Le-ta je lahko zdravju naklonjen oziroma zdrav ali pa zdravlju škodljiv oziroma nezdrav. 

Življenjski slog podjetnikov je specifičen, ker svoje osebno in družinsko življenje podredijo 

podjetniški ideji. Neprestano trdo delo ustvarja pogoje za pojav izgorelosti, ki v povezavi s 

stresom postaja poglavitna poklicna bolezen 21. stoletja. 

7.1 Sklepi raziskave 

Vzorec smo oblikovali iz populacije samostojnih podjetnikov posameznikov, mikro, malih in 

srednjih podjetij, skupaj 126.255 poslovnih subjektov, ki imajo naslov elektronske pošte in 

vsaj enega zaposlenega. Na ta način smo dobili vzorec z 19.791 poslovnimi subjekti, katerim 

je bilo po elektronski pošti poslano vabilo k sodelovanju s povezavo na spletno stran z 

vprašalnikom. Anketo je začelo izpolnjevati 1.905 prejemnikov (9,62 %), delno je vprašalnik 

izpolnilo 1.903 prejemnikov (9,61 %), na vsa vprašanja v vprašalniku pa je odgovorilo 1.276 

anketirancev (6,45 %).  

Glede na velikost in strukturo lahko trdimo, da je vzorec reprezentativen in da lahko 

ugotovitve oziroma sklepe raziskave posplošimo na celotno populacijo slovenskih 

podjetnikov. 

Zaradi namena, da pri udeležencih raziskave ne ugotovimo samo prisotnosti oziroma 

odsotnosti izgorelosti, ampak tudi stopnjo izgorelosti, smo kreirali novo odvisno 

spremenljivko – indeks izgorelosti. Pri izbiri odvisnih spremenljivk za regresijsko analizo 

smo upoštevali dva kriterija: teorijo in rezultate analize PCA. Izbrali smo tiste spremenljivke, 

ki najbolje ustrezajo teoriji in imajo hkrati največjo faktorsko utež. 

Ker so nekatere spremenljivke dihotomne, smo jih združili v eno spremenljivko, zato smo 

kreirali še indeks bolečine in indeks težav s prebavili. Nekatere dihotomne spremenljivke so 

bile v regresijski model vključene posamezno. Ker so bile spremenljivke na različnih merskih 

lestvicah, jih je bilo treba standardizirati. Dihotomnih spremenljivk nismo standardizirali, da 

so ohranile svoje vrednosti. 

Ustvarili smo 6 regresijskih modelov, po dva za vsako stopnjo izgorelosti. Vsaka ocenjena 

regresijska enačba je bila osnova za izračun indeksa izgorelosti. Normalnost ostankov in 

homoskedastičnost smo preverili s histogramom in grafom normal P-P. 

Nove spremenljivke, ustvarjene z regresijo, so bile različno kvalitetne in so vsebovale večje 

ali manjše napake, zato jih je bilo treba utežiti. Tako smo dobili tri različne podindekse (i1st – 

izčrpanost, i2st – ujetost in i3st – adrenalna izgorelost), ki vsak zase predstavljajo dimenzijo 

posamezne stopnje izgorevanja.  
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Posamezne podindekse smo združili v novo spremenljivko – indeks izgorelosti:  

IR = i1st - i2st + i3st. Pri združevanju smo izhajali iz domneve, da vsaka naslednja stopnja 

izgorelosti vsebuje prejšnjo. Na ta način ustvarjena spremenljivka je številska in normalno 

porazdeljena. Z njenim razdeljevanjem na 9 razredov enake širine smo nato ustvarili še eno 

spremenljivko – »standard nine«.  

V prvih šest razredov so se uvrstili udeleženci raziskave, ki ne kažejo (dovolj) znakov 

izgorelosti, v 7. razred so se uvrstili podjetniki, ki kažejo simptome 1. stopnje izgorelosti 

(izčrpanost), v 8. razred so se uvrstili podjetniki, ki kažejo simptome 2. stopnje izgorelosti 

(ujetost), v 9. razred pa so se uvrstili najbolj izgoreli podjetniki oziroma tisti, ki kažejo znake 

3. stopnje – adrenalne izgorelosti. 

Z diskrimninacijsko analizo smo preverili, ali obstajajo značilne razlike med posameznimi 

devetimi razredi z vidika izbranih neodvisnih spremenljivk, kakšen je prispevek slednjih k 

razlikovanju med razredi in ustreznost razvrščanja posameznikov v razrede. Uspešnost 

razvrščanja je bila 72,9 %, kar dokazuje učinkovitost metode in upravičenost njene uporabe v 

tej in prihodnjih tovrstnih raziskavah. 

Na osnovi izvedenih statističnih analiz pri preverjanju hipoteze 1 sklepamo: 

 da prehrana kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na izgorelost 

podjetnikov v Sloveniji, 

 da telesna (športna) dejavnost kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva 

na izgorelost podjetnikov, 

 da obvladovanje stresa kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na 

izgorelost podjetnikov, 

 da uživanje alkoholnih pijač kot element življenjskega sloga statistično značilno vpliva na 

izgorelost podjetnikov. 

Na osnovi izvedenih statističnih analiz pri preverjanju hipoteze 2 ne moremo sklepati, da pri 

doživljanju izgorelosti obstajajo statistično značilne razlike med podjetniki in podjetnicami. 

Na osnovi izvedenih statističnih analiz pri preverjanju hipoteze 3 sklepamo, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri doživljanju izgorelosti med podjetniki v različnih statističnih 

regijah v Sloveniji. S post hoc testom, za katerega smo uporabili Tukeyjevo metodo, smo 

ugotovili, da obstajajo značilne razlike pri sprejemljivi stopnji tveganja med Koroško in 

Notranjsko-kraško, med Koroško in Osrednjeslovensko, med Koroško in Podravsko ter med 

Koroško ter Pomursko regijo.  
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7.2 Prispevek k znanosti 

Dosedanje raziskave o izgorelosti, ki so bile v Sloveniji izvedene na vzorcih iz celotne 

populacije, so pokazale, da sodijo podjetniki v kategorijo, ki je najbolj izpostavljena tej 

poklicni bolezni, zato je bila raziskava na vzorcu iz populacije podjetnikov potrebna in 

upravičena. Ker je bil vzorec reprezentativen, lahko ugotovitve oziroma sklepe raziskave 

posplošimo na celotno populacijo slovenskih podjetnikov. 

Magistrska naloga zato prispeva k razvoju znanstvenega področja javnega zdravja, in sicer na 

način, da s pomočjo metodološko inovativnega pristopa na konkretnem raziskovalnem 

področju prepoznava in oblikuje osnovne gradnike lastnega modela stopenj izgorelosti pri 

podjetnikih. 

7.3 Predlogi za nadaljnja raziskovanja 

Na osnovi pridobljenih odgovorov iz anketnega vprašalnika v pričujoči raziskavi bo mogoče 

opraviti še vrsto nadaljnjih analiz, ki presegajo obseg in globino tega magistrskega dela, na 

primer povezanost izgorelosti podjetnikov z njihovo starostjo, statusom, izobrazbo, zdravjem, 

podjetniško dobo, velikostjo podjetja, dejavnostjo podjetja itd. 

Naslednji priporočljiv korak bi bila raziskava na temo življenjskega sloga in izgorelosti 

managerjev velikih slovenskih podjetij, ki v tokratni raziskavi niso bili zajeti. Dobljene 

rezultate bi nato primerjali z rezultati o življenjskem slogu in izgorelosti podjetnikov ter 

preverili, če obstajajo statistično značilne razlike. 

Prav tako smiselna se zdi komparacija v naši raziskavi pridobljenih rezultatov z rezultati 

primerljivih raziskav v tujini, zlasti v državah, kjer je poslovno okolje bolj naklonjeno 

podjetništvu, hkrati pa ni povsem drugačno od ureditve, ki jo imamo pri nas. Podjetniki v 

državah Evropske unije in državah bivše Jugoslavije se zdijo iz tega razloga najbolj primerni 

za primerjavo. 





135 

LITERATURA IN VIRI 

Aerenhouts, Dirk, Marcel Hebbelinck, Stephanie De Vriese in Peter Clarys. 2010. Soy 
consumption fits within a healthy lifestyle. Nutrition & Food Science 40 (4): 362–370. 

AJPES. 2011a. Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 
2010. Ljubljana: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

AJPES. 2011b. Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki 
Sloveniji v letu 2010. Ljubljana: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve. 

Antončič, Boštjan. 2008. Notranje podjetništvo. V Podjetništvo, ur. Mitja Ruzzier, Boštjan 
Antončič, Tina Bratkovič in Robert D. Hisrich, 93–101. Koper: Društvo za akademske in 
aplikativne raziskave.  

Antoniou, Alexander-Stamatios, Fotini Polychroni in A. N. Vlachakis. 2006. Gender and age 
differences in occupational stress and proffesional burnout between primary and high-
school teachers in Greece. Journal of Managerial Psychology 21 (7): 682–690. 

Arens, Ursula, Alasdair McWhirter, Liz Clasen, Karl Adamson, Julia Bigg, Marija Brezigar in 
Majda Lekše. 2006. Hrana in zdravje: kaj nam škoduje, kaj nam koristi. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 

Bajt, Maja in Maja Zorko. 2010. Tvegano in škodljivo pitje alkohola. V Zdravje v Sloveniji, 
ur. Ada Hočevar Grom, 41–42. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike 
Slovenije. 

Basu, Anuradha. 2004. Entrepreneurial aspirations among family business owners: an 
analysis of ethnic business owners in the UK. International Journal of Entrepreneurial 
Behaviour & Research 10 (1/2): 12–33. 

Batmanghelidj, Fereydoon. 2000. Telo kliče po vodi: preventivni in samovzgojni priročnik za 
vse, ki v medicini raje upoštevajo logiko naravnega in preprostega. Ljubljana: Ara.  

Battison, Toni. 1999. Premagujem stres. Ljubljana: DZS. 

Berčič, Herman. 2005. Gibalna/športna aktivnost kot sestavina kakovosti življenja. V 
Strokovni posvet Gibanje za zdravje odraslih – stanje, problemi, podporna okolja: 
zbornik referatov, ur. Erna Kraševec Ravnik. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije. 

Bilban, Marjan, in Andreja Pšeničny. 2007. Izgorelost. Delo in varnost 52 (1): 23–29. 

Bilban, Marjan. 2007. Kako razpoznati stres v delovnem okolju. Delo in varnost 52 (1): 30–
35. 

Bilban, Marjan. 2008. Telesna aktivnost za ohranjanje zdravja starejših. V Cvahtetovi dnevi 
javnega zdravja 2008: zbornik prispevkov, ur. Marjan Bilban, 42–61. Ljubljana: 
Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje.  

Bilban, Marjan. 2010. Promocija zdravja v delovnem okolju (s poudarkom na zdravem 
prehranjevanju med delom). Delo in varnost 55 (2): 43–53. 

Bonamini, Isabella. 2004. Kalorije: prehrana za dobro počutje in postavo. Ljubljana: 
Pisanica, Delo revije. 

Boštjančič, Eva. 2010. Izgorelost nas ogroža – kaj lahko naredimo: pregled dosedanjih 
raziskav in primerov dobre prakse. HRM 8 (38): 64–68.  



136 

Brajša, Pavao. 2005. Supervizija kot orodje za preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu 
in v zasebnem življenju: delo v zvezi s samim sabo je pogoj uspeha. HRM 3 (8): 28–33. 

Brewer, Sarah. 1999. Hrana za moč. Ljubljana: DZS. 

Budal, Martina. 2011. Neprofitno usmerjen d. o. o. Podjetnik, 9: 20–22. 

Burnout.si. 2006. Sindrom adrenalne izgorelosti. Http://burnout.si/sl/izgorelost/sindrom-
adrenalne-izgorelosti/simptomi/ (15. 4. 2012). 

Buzeti, Tatjana, Janet Klara Djomba, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Marijan Ivanuša, Helena 
Jeriček Klanšček, Nevenka Kelšin, Tatjana Kofol Bric, Helena Koprivnikar, Aleš 
Korošec, Katja Kovše, Jožica Maučec Zakotnik, Barbara Mihevc Ponikvar, Petra Nadrag, 
Sonja Paulin, Janja Pečar, Silva Pečar Čad, Mateja Rok Simon, Sonja Tomšič, Polonca 
Truden Dobrin, Vesna Zadnik in Eva Zver. 2011. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. 
Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Cannon, Martine. 2011. Do leaders really need to be tired? A sustainable view of leadership 
development and the vital leader. Industrial and Commercial Training 43 (5): 307–313. 

Collins, James C. in Jerry I. Porras. 1996. Building your company vision. Harvard Business 
Review 74 (5): 65–77. 

Collins, James C. in William C. Lazier. 1996. Managing the small to mid-sized company: 
concepts and cases. Boston, MA: Irwin McGraw Hill. 

Cunningham, Barton. 1997. The Stress Management Sourcebook. Los Angeles, CA: Lowell 
House. 

Čepin Čander, Maja. 2006. Ko si na smrt utrujen. Dobesedno. Dnevnik, 29. april. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/NaSmrtUtrujenDnevnik.pdf 
(11. 4. 2012). 

Černigoj Sadar, Nevenka.  2002. Stres na delovnem mestu. Teorija in praksa 39 (1): 81–102. 

Čili za delo. 2007a. Življenjski slog. Http://www.cilizadelo.si/default-20800.html (9. 10. 
2011). 

Čili za delo. 2007b. Prehrana. Http://www.cilizadelo.si/default-30200.html (10. 10. 2011). 

Čili za delo. 2007c. Gibanje. Http://www.cilizadelo.si/default-30300.html (28. 2. 2012). 

Čili za delo. 2007d. Preobremenjenost in stres. Http://www.cilizadelo.si/default-30400.html 
(23. 3. 2012). 

Dahlgren, Göran in Margaret Whitehead. 2006. European strategies for tackling social 
inequities in health: Levelling up Part 2. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 

Demmig-Adams, Barbara in Jared Carter. 2007. Interaction among diet, genes, and exercise 
affects athletic performance and risk for chronic disease. Nutrition & Food Science 37 
(5): 306–312. 

Denby, Nigel, Sue Baic in Caril Ann Rinzler. 2006. Nutrition for dummies. Chichester: 
Wiley. 

Divine, Richard L. in Lawrence Lepisto. 2005. Analysis of the healthy lifestyle consumer. 
Journal of Consumer Marketing 22 (5): 275–283. 

Dietary Guidelines for Americans. 2010. Washington: U. S. Department of Agriculture, U. S. 
Department of Health and Human Services.  



137 

Drev, Andreja. 2010. Telesna dejavnost. V Zdravje v Sloveniji, ur. Ada Hočevar Grom, 35–
36. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Drucker, Peter. 2005. Obvladujte sebe in nato podjetje: bodite zgled. Bled: IEDC – Poslovna 
šola Bled. 

Đukić, Zdenka. 2011. Nekatera podjetja uvajajo sestanke v gibanju. Dnevnik, priloga Nika, 
14. september, 6–8. 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. 2002. Stres na delovnem mestu. 
Http://osha.europa.eu/sl/publications/factsheets/22 (29. 3. 2012). 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. 2012. Vseevropska javnomnenjska raziskava 
o varnosti in zdravju pri delu. Http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-
press-kit.pdf (30. 3. 2012). 

Fengler, Jörg. 2007. Nudenje pomoči utruja: o analizi in obvladovanju izgorelosti in poklicne 
deformacije. Ljubljana: Temza. 

Filion, Louis-Jacques. 1990. The entrepreneur as a visioner. Quebec: Universite de Quebec. 

Filion, Louis-Jacques. 1991. Vision et relations: clefs du succes de l'entrepreneur. Montreal: 
Universite de Quebec. 

Findeisen, Dušana. 2005. Za premagovanje poklicne izgorelosti potrebujemo izobraževanje: 
osebni izobraževalni moduli za preprečevanje in zdravljenje izgorelosti (1. del). 
Andragoška spoznanja 11 (2): 37–51. 

Fras, Zlatko. 2002. Predpisovanje telesne aktivnosti za preprečevanje bolezni srca in ožilja. 
Zdravstveno varstvo 41 (1/2): 27–34. 

Fras, Zlatko. 2005. Oblikovanje nacionalne strategije telesne dejavnosti za zdravje v 
Sloveniji. V Strokovni posvet Gibanje za zdravje odraslih – stanje, problemi, podporna 
okolja: zbornik referatov, ur. Erna Kraševec Ravnik. Ljubljana: Inštitut za varovanje 
zdravja Republike Slovenije. 

Freudenberger, Herbert J. in Geraldine Richelson. 1980. Burnout: how to beat the high cost of 
success. New York: Pergamon. 

Gabrijelčič Blenkuš, Mojca. 2010. Dejavniki, povezani z zdravjem (determinante zdravja). V 
Zdravje v Sloveniji, ur. Ada Hočevar Grom, 24. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije. 

Gamse, Jožica. 2008. Izgorelost – najpogostejša poklicna bolezen 21. stoletja. Večer, 22. maj. 
Http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=38id=2008052205326484 (11. 12. 
2011). 

Gächter, Martin, David A. Savage in Benno Torgler. 2011. The relationship between stress, 
strain and social capital. Policing: An International Journal of Police Strategies & 
Management 34 (3): 515–540. 

Gerber, Michael E. 2004. Mit o podjetniku: zakaj večina podjetij ne uspe in kako to 
spremeniti. Ljubljana: Lisac & Lisac. 

Glas, Miroslav in Viljem Pšeničny. 2000. Podjetništvo – izziv za 21. stoletje. Ljubljana: Gea 
College. 

Gomezelj Omerzel, Doris, Boštjan Antončič in Robert D. Hisrich. 2008. Podjetništvo. V 
Podjetništvo, ur. Mitja Ruzzier, Boštjan Antončič, Tina Bratkovič in Robert D. Hisrich, 
12–42. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave.  



138 

Gomezelj Omerzel, Doris, Lina Pevletič in Elizabeta Zirnstein. 2008. Življenjski cikel 
podjetja in strategije podjetniške rasti. V Podjetništvo, ur. Mitja Ruzzier, Boštjan 
Antončič, Tina Bratkovič in Robert D. Hisrich, 161–214. Koper: Društvo za akademske 
in aplikativne raziskave.  

Gray, John. 2009. Mars in Venera na delovnem mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Grbac Gredelj, Vanja. 2009. Zaposleni v coni. Ptuj: Senčar. 

Greenberg, Jerald in Robert A. Baron. 2000. Behavior in organizations. Upper Sadle River, 
NJ: Prentice Hall.  

Gregorič, Matej. 2010. Prehrana in prehranjevalne navade. V Zdravje v Sloveniji, ur. Ada 
Hočevar Grom, 31. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Gryna, Frank M. 2004. Work overload! : redesigning jobs to minimize stress and burnout. 
Milwaukee: ASQ Quality Press.  

Hewlett, Paul in Emma Wadsworth. 2012. Tea, cofee and associated lifestyle factors. British 
Food Journal 114 (3): 416–427. 

Hensley, Dennis E. 2008. Pozitivna naravnanost in ustvarjalnost pri delu: postanite 
uspešnejši in ustvarite življenje, ki si ga želite. Ljubljana: Lisac & Lisac. 

Hlastan-Ribič, Cirila. 2009. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje. Ljubljana: 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Ho, Janice T. S. 1997. Corporate wellness programmes in Singapore: effect on stress, 
satisfaction and absenteeism. Journal of Managerial Psychology 12 (3): 177–189. 

Horvat, Lucija. 2007. Adrenalna izgorelost in depresija. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/IzgorelostNiDepresijaDemok
racija.pdf (31. 1. 2012). 

Hsieh, Yih-Ming in An-Tien Hsieh. 2003. Does job standardization increase job burnout? 
International Journal of Manpower 24 (5): 590–614. 

Ihan, Alojz in Mateja Simonič Vidrih. 2005. Stres na delovnem mestu in spoprijemanje z 
njim. Ljubljana: ARX. 

Ihan, Alojz. 2004. Do odpornosti z glavo: čustva, stres, imunost. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 2009. Gibanje – telesno dejavni vsak dan. 
Http://www.ivz.si/telesna_dejavnost?pi=5&_5_Filename=57.pdf&_5_MediaId=57&_5_
AutoResize=false&pl=9-5.3 (11. 3. 2012). 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 2010. Tvegana vedenja, povezana z 
zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije: rezultati 
raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 
2008 – z zdravjem povezan vedenjski slog. Http://cindi-
slovenija.net/images/stories/cindi/raziskave/CHMS2008.pdf (14. 12. 2011) 

Jan, Nataša. 2011. Ali vaše delovno okolje spodbuja zdrav življenjski slog? 
Http://www.zasrce.si/srce_in_ozilje/i268/ (26. 2. 2012). 

Jazbec, Katerina. 2011. Deloholizem vodi v izgorelost. 
Http://www.ekoslovenija.si/EKO_SLOVENIJA,,telo_in_dusa/telo&showNews=NEWSV
EUGQY1252011154733&cPage=4 (10. 4. 2012). 



139 

Jemec, Maja. 2010. Zdravo poslovanje za zdravje in zadovoljstvo zaposlenih. HRM 8 (38): 
78–79. 

Jovanović, Dušan. 2007. Deloholizem kot zadnji stadij kapitalizma. Dnevnik, priloga 
Objektiv, 21. julij. Http://www.dnevnik.si/objektiv/258704 (10. 4. 2012). 

Jurančič Šribar, Luna. 2006. Izgorelost – metafora časa, v katerem živimo. Delo, Sobotna 
priloga, 8. julij: 20–21. 

Kalčič, Vesna. 2008. Duševni infarkt na delovnem mestu ali kaj lahko storimo proti 
izgorelosti. Dnevnik, 12. april. Http://www.dnevnik.si/novice/zdravje/312005/ (14. 4. 
2012). 

Karpljuk, Damir, Maja Meško, Mateja Videmšek in Suzana Mlinar. 2009. Stres, gibalna 
dejavnost, zdravstveno stanje in življenjski slog zaposlenih v Hitovi igralnici Park. 
Management 4 (1): 39–52. 

Kaslow, Florence W. in Norma Schulman. 1987. How to be sane and happy as a family 
therapist or the reciprocal impact of family therapy teaching and practise and therapists' 
personal lives and mental health. Journal of Psyhotherapy and the Family 3 (2): 79–96. 

Kaufman, Barbara. 2005. Beating stress and preventing burnout. Handbook of Business 
Strategy 6 (1): 171–175. 

Kocmur, Helena. 2009. Stres in izgorelost postajata glavni poklicni bolezni. Nedelo, 29. 
marec. Http://www.delo.si/clanek/78302 (10. 11. 2011). 

Kofol Bric, Tatjana, Maja Bajt, Andreja Drev, Matej Gregorič, Helena Koprivnikar, Katja 
Kovše, Maja Primc-Zakelj, Mateja Rok-Simon, Saška Roškar, Jožica Selb-Semerl, Vida 
Fajdiga Turk, Sonja Tomšič, Vesna Zadnik in Maja Zorko. 2010. Zdravje moških med 
20. in 64. letom. V Zdravje v Sloveniji, ur. Ada Hočevar Grom, 62–65. Ljubljana: Inštitut 
za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Koprivnikar, Helena. 2010. Kajenje. V Zdravje v Sloveniji, ur. Ada Hočevar Grom, 39–40. 
Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Kos, Blaž. 2007. Stvari, ki niso v ravnovesju, so že v naprej obsojene na propad. 
Http://www.blazkos.com/stvari-ki-niso-v-ravnovesju-so-ze-v-naprej-obsojene-
napropad.php (5. 4. 2012). 

Kos, Blaž. 2010. Slabosti podjetništva. Http://www.blazkos.com/slabosti-podjetnistva.php (8. 
4. 2012). 

Kovač, Zdenka, Hana Šuster Erjavec in Alenka Hren. 2005. Podjetništvo, ustvarjalnost, 
inovacije: poti do uspešnih podjemov. Celje: Visoka komercialna šola.  

Kraigher, Borut. 2002. Odnos do lastnega stresnega odziva. Delo in varnost 47 (6): 322–323. 

Krajnc, Milan in Simona Kukovičič. 2010. Ujetniki svojih podjetij. Podjetnik 1:41–43. 

Krajnc, Milan. 2010. Ko ste v težavah, vzemite dopust. Podjetnik, 5: 45. 

Kralj, Ana, Mateja Sedmak, Vlado Kotnik, Karmen Medica, Peter Sekloča, Zorana Medarič 
in Blaž Simčič. 2011. Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, 
malih in srednje velikih podjetjih. Zaključno poročilo. Ljubljana: Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.  

Kunšek, Mojca. 2011. Prihaja nov tip podjetja – so. p. Podjetnik, 6: 64–67. 



140 

Lanz, Arnold H. 1998. Die stressfreie Organization: Das neue Unternehmensmodell. 
Kilchberg: SmartBooks Publishing. 

Lazarus, Richard S. in Judith B. Cohen. 1977. Environmental stress. V Human behavior and 
environment: advances in theory and research: vol 2: Human behaviour and 
environment, ur. Irwin Altman in Joachim F. Wohlwill, 108–111. New York: Plenum. 

Lazarus, Richard S. in Susan Folkman. 1984. Stress, appraisal in coping. New York: 
Springer. 

Legatum Institute. 2011. The 2011 Legatum prosperity index: an inquiry into global wealth 
and wellbeing. Http://www.prosperity.com (2. 5. 2012). 

Leung, Mei-yung, Yee Shan Isabelle Chan in Chen Dongyu. 2011. Structural linear 
relationship between job stress, burnout, physiological stress, and performance of 
construction project managers. Engineering, Construciton and Architectural Management 
18 (3): 312–328.  

Levi, Lennart. 2002. Spice of life or kiss of death? Magazine 5 – Working on Stress, 5: 11–13. 
Http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/5 (31. 3. 2012). 

Looker, Terry in Olga Gregson. 1993. Obvladajmo stres: kaj lahko z razumom storimo proti 
stresu. Ljubljana: Cankarjeva založba.  

Lorenčič, Mojca. 2011. Ne le dolžina, pomembna je tudi kakovost našega življenja. Dnevnik, 
priloga Objektiv, 23. julij. Http://moj.dnevnik.si/objektiv/v_objektivu/1042460892 (24. 2. 
2012). 

Lovrečič, Barbara in Mercedes Lovrečič. 2010. Prepovedane droge. V Zdravje v Sloveniji, ur. 
Ada Hočevar Grom, 43–44. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Lovše, Bojan. 2012. Zdravje – izgorelost menedžerjev. 
Http://www.revijakapital.com/kapital/ekskluzivno.php?idclanka=8488&oznaci=%BEivlj
enjski+slog (9. 4. 2012). 

Low, George S., David W. Cravens, Ken Grant in William C. Moncrief. 2001. Antecedents 
and consequences of salesperson burnout. European Journal of Marketing 35 (5/6): 587–
611. 

Lucu, Jaka. 2012. Ali gorite? Polet Fit, 9: 28–33. 

Malek, Neva. 2012. Smernice zdrave prehrane. Http://www.nutris.org/prehrana/abc-
prehrane/94-smernice-zdrave-prehrane.html (2. 3. 2012). 

Maslach, Christina in Michael P. Leiter. 2002. Resnica o izgorevanju na delovnem mestu: 
kako organizacije povzročajo osebni stres in kako ga preprečiti. Ljubljana: Educy.  

Maslach, Christina in Michael P. Leiter. 1997. The truth about burnout: how organizations 
cause personal stress and what to do about it. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Maslach, Christina  in Susan E. Jackson. 1986. Maslach Burnout Inventory. 2nd. ed. Palo 
Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Masten, Robert, Vasja Žibret, Matej Tušak, Matija Svetina in Tjaša Dimec. 2008. 
Spoprijemanje s stresom – coping. V Stres in zdravje, ur. Matej Tušak in Robert Masten, 
118–130. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo. 

Maučec Zakotnik, Jožica, Andrea Backović Juričan, Mojca Janežič, Cirila Hrastan Ribič in 
Ajda Jelenc. 2011. Z gibanjem do zdravja! Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije. 



141 

Maučec Zakotnik, Jožica. 2002. Telesna dejavnost v funkciji zdravja. Zdravstveno varstvo 41 
(1/2): 1–2. 

Mejaš, Nikolaj. 2010. Pomembno: podjetje nisem jaz. Podjetnik, 5: 47. 

Merljak, Marija in Mojca Koman. 2008. Zdravje je naša odločitev. Ljubljana: Prešernova 
družba. 

Meško, Maja, Mateja Videmšek, Jože Štihec, Zlatka Meško Štok in Damir Karpljuk. 2010. 
Razlike med spoloma pri nekaterih simptomih stresa ter intenzivnost doživljanja stresnih 
simptomov. Management 5 (2): 149–161. 

Meško, Maja, Zlatka Meško Štok, Iztok Podbregar in Damir Karpljuk. 2008. Stresne 
obremenitve na delovnem mestu managerja. Organizacija 41 (2): 89–96. 

Meško, Maja. 2011. Stres na delovnem mestu. Maribor: Zavod za varnostne strategije pri 
Univerzi v Ljubljani. 

Mihevc Ponikvar, Barbara, Sonja Tomšič, Andreja Drev, Zalka Drglin, Vida Fajdiga Turk, 
Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Matej Gregorič, Tatjana Kofol-Bric, Helena Koprivnikar, 
Katja Kovše, Maja Primic-Zakelj, Irma Renar, Mateja Rok-Simon, Saška Roškar, Jožica 
Šelb-Šemerl, Vesna Zadnik, Maja Zorko in Aleksandra Žalar. 2010. Zdravje žensk med 
20. in 64. letom. V Zdravje v Sloveniji, ur. Ada Hočevar Grom, 55–60. Ljubljana: Inštitut 
za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Miko, Klavdija. 2006. Duševne motnje v razmahu. Delo, priloga Ona, 20. julij. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/OnaStiske.pdf (2. 2. 2012). 

Mikrobiz.net. 2010. Vpliv podjetništva na dosedanje življenje. 
Http://www.mikrobiz.net/Knowledgebase/Default.aspx?id=Vpliv_podjetnistva_na_dosed
anje_zivljenje (9. 4. 2012). 

Mindell, Earl. 1991. Vitaminska biblija: kako lahko pravi vitamini in hranilni pripravki 
spremenijo vaše življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport. 2006. Akcijski načrt telesne 
(gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja 2006–2011. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Moss, Leonard. 1981. Management Stress. Boston, MA: Addison-Wesley.  

Murn, Andrej. 2009. Športna dejavnost in stres pri managerjih v slovenskih podjetjih. 
Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.  

Oberbeil, Klaus. 2002. Do zdravja z zdravo hrano: pravilna prehrana – srečnejše življenje. 
Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Pandel Mikuš, Ruža. 2006. Prehrana za ohranitev zdravja. V Varovanje zdravja – prehrana, 
telesna dejavnost in pozitivna samopodoba: zbornik predavanj, ur. Andreja Kvas in Ruža 
Pandel Mikuš, 9–18. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza 
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in agiologiji. 

Pečar Čad, Silva in Tone Hribovšek. 2010. Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji po 
ATC klasifikaciji v letu 2009. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike 
Slovenije. 

Pehnec, Silvija. 2005. Odsotnost z dela: program za zmanjševanje bolniške odsotnosti in 
izgorevanja na delovnem mestu. HRM 3 (7): 55–58. 



142 

Perretta, Lorraine in Oona van der Berg. 2002. Prava hrana za bistro glavo: dobro kosilo za 
dober spomin, hitro sklepanje in večjo zbranost. Ljubljana: Vale-Novak. 

Petruša, Liljana in Manica Remec. 2010. Predstavitev projekta »V zdravju je moč: veselo na 
delo«. HRM 8 (38): 70–73. 

Pilko, Simona. 1993. Sam med vsemi I. Podjetnik 9, september. 
Http://www.podjetnik.si/default.asp?ClanekID=333&KatID=286 (8. 4. 2012)  

Pišot, Rado in Jernej Završnik. 2002. Z gibanjem do zdravja – od otroka do starostnika. 
Zdravstveno varstvo 41 (1/2): 12–15.  

Planinšek, Irena. 2001. Prosti čas medicinskih sester. V Medicinske sestre v Sloveniji, ur. 
Darinka Klemenc in Majda Pahor, 152–165. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov.  

Plut, Tadeja in Helena Plut. 1995. Podjetnik in podjetništvo. Ljubljana: Znanstveno in 
publicistično središče. 

Podnar, Katarina. 2011. Ste pod stresom? Dnevnik, priloga Moje zdravje, 10. maj, 22–24. 

Pokorn, Dražigost, Jožica Maučec Zakotnik, Urška Močnik Bolčina in Barbara Koroušić 
Seljak. 2008. Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah. 
Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 

Pokorn, Dražigost. 2000. Jejmo preudarno: priročnik za zdravo prehrano poslovnežev. 
Ljubljana: Marbona. 

Poličnik, Rok. 2010. Prehranska politika in njeni dosežki pri spodbujanju zdrave prehrane v 
Sloveniji. HRM  8 (38): 86–89. 

Pompe, Andrej. 2011. Ustvarjalnost in inovativnost: nujnost sodobnega podjetništva. 
Ljubljana: GEA College. 

Požar, Jasna. 2003. Hranoslovje – zdrava prehrana: učbenik za predmet zdrava prehrana in 
dietetika v drugem letniku srednjih zdravstvenih šol, program tehnik zdravstvene nege. 
Maribor: Obzorja. 

Pratt, Steven G. in Kathy Matthews. 2004. Najhrana za najzdravje: štirinajst vrst hrane, ki 
bodo spremenile vaše življenje. Ljubljana: Debora. 

Proctor, Bob in Melonie Dodaro. 2008. The science of perfect weight: a new way of thinking, 
eating and living to achieve your perfect weight. Scottsdale, AZ: Lifesuccess. 

Pšeničny, Andreja in Dušana Findeisen. 2005. Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je 
zdaj vprašanje: osebni in skupinski izobraževalni moduli za preprečevanje poklicne 
izgorelosti (2. del). Andragoška spoznanja 11 (3): 53–64. 

Pšeničny, Andreja in Mitja Perat. 2010. Preprečevanje in odpravljanje posledic adrenalne 
izgorelosti. Viva 6, junij. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/PrepreevanjeViva(1).pdf (16. 
4. 2012). 

Pšeničny, Andreja. 2006a. Adrenalna izgorelost – adrenalni burnout. Viva 4, april. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/AdrenalanIzgorelostViva(1).
pdf (29. 10. 2011). 

Pšeničny, Andreja. 2006b. Recipročni model izgorelosti (RMI): prikaz povezave med 
interpersonalnimi in intrapersonalnimi dejavniki. Psihološka obzorja / Horizons of 
Psychology 15 (3): 19–36. 



143 

Pšeničny, Andreja. 2006c. 17 mitov in tri resnice o izgorelosti. Manager 3, marec. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/17mitovManager.pdf (16. 4. 
2012). 

Pšeničny, Andreja. 2007a. Zaskrbljujoči rezultati prve slovenske raziskave o adrenalni 
izgorelosti. Viva 4. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/SkrbZaseViva.pdf (29. 10. 
2011). 

Pšeničny, Andreja. 2007b. Razvoj Vprašalnika sindroma adrenalne izgorelosti (SAI) in 
preverjanje izhodišča Recipročnega modela izgorelosti. Psihološka obzorja / Horizons of 
Psychology 16 (2): 47–81. 

Pšeničny, Andreja. 2008. Prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/IzgorelostDidakta.pdf (15. 2. 
2012). 

Pšeničny, Andreja. 2009. Kadar imam doma težave, me delo pomirja. MQ, 12: 20–21. 

Pšeničny, Andreja. 2010. V deloholizem žene labilna samopodoba. Viva 2, februar. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/IzcrpanostIzgorelostViva.pdf 
(29. 10. 2011). 

Pšeničny, Andreja. 2011a. Najbolj pogosto izgorevajo deloholiki. Finance, 180 (16. 
september): 20–21.  

Pšeničny, Andreja. 2011b. Najbolj izgorevajo menedžerke, dijaki in študenti. Finance, 73 (14. 
april): 27. 

Pšeničny, Viljem, Jordan Berginc, Marina Letonja, Igor Pavlin, Jaka Vadnjal in Jan Žižek. 
2000. Podjetništvo: podjetnik, podjetniška priložnost, podjetniški proces, podjem. 
Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo. 

Rahman, Cyrus A. in Manfred Schwarz. 2007. Moški v formi: osebni trener za boljšo telesno 
pripravljenost. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Rajter, Marko, Vinko Zupančič, Petra Vovk Škerl, Majda Kralj in Štefka Gorenak. 2008. 
Podjetništvo. Celje: Visoka komercialna šola. 

Raposo, Vera. 2010. What you need to know about entrepreneurial burnout. 
Http://www.smallbusinessbranding.com/1464/what-you-need-to-know-about-
entrepreneurial-burnout/ (11. 4. 2012). 

Rebernik, Miroslav in Matej Rus. 2004. Poglej preden skočiš: je podjetništvo sploh zame? 
Http://www.nkbm.si/mala-sola-podjetnistva (9. 4. 2012). 

Rebernik, Miroslav, Polona Tominc in Katja Crnogaj. 2011. Podjetniška aktivnost, aspiracije in 
odnos do podjetništva: GEM Slovenija 2010. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.  

Repovž, Mija. 2011. Do vratu v dolgovih. Podjetnik, 11: 20–23. 

Rod, Michel in Nicholas J. Ashill. 2009. Symptoms of burnout and service recovery 
performance: The influence of job resourcefulness. Managing Service Quality 19 (1): 60-
84.  

Ronen, Sigalit in Ayala Malach Pines. 2008. Gender differences in engineers' burnout. Equal 
Opportunities International 27 (8): 677–691. 

Rot, Saša. 2011. Gibanje – za zdrav duh v zdravem telesu. Http://www.nutris.org/prehrana/abc-
prehrane/93-gibanje-za-zdrav-duh-v-zdravem-telesu.html (11. 3. 2012). 



144 

Rotovnik Kozjek, Nada. 2004. Gibanje je življenje. Ljubljana: Domus. 

Rotovnik Kozjek, Nada. 2011. Za tretjino manj »umrljivi. Delo, priloga Polet, 11. avgust. 
Http://www.delo.si/druzba/zdravje/polet-za-tretjino-manj-umrljivi.html (5. 3. 2012). 

Rungapadiachy, Dev. M. 2003. Medosebna komunikacija v zdravstvu: teorija in praksa. 
Ljubljana: Educy. 

Schaufeli, Wilmar B. in Dirk Enzmann. 1998. The burnout companion to study and practice: 
a critical analysis. London: Taylor & Francis. 

Schaufeli, Wilmar B., Michael P. Leiter in Christina Maslach. 2009. Burnout: 35 years of 
research and practice. Career Development International 14 (3): 204–220. 

Schmiedel, Volker. 2011. Izgorelost: ko nas delo, družina in vsakdanjik izčrpavajo. Maribor: 
Mettis bukvarna.  

Schuyler, Huck W. 2012. Stanine Scores. Http://www.readingstats.com/fifth/email2d.htm (10. 
9. 2012) 

Schermerhorn, John R. Jr., James G. Hunt in Richard N. Osborn. 2004. Core Concepts of 
Organizational Behavior. Hoboken, NJ: Wiley. 

Schermuly, Carsten C., René A. Schermuly in Bertold Meyer. 2011. Effects of vice-
principals' psychological empowerment on job satisfaction and burnout. International 
Journal of Educational Management 25 (3): 252–264. 

Selič, Polona. 1999. Psihologija bolezni današnjega časa. Ljubljana: Znanstveno in 
publicistično središče. 

Smith, Melinda, Jeanne Segal in Robert Segal. 2012. Preventing burnout: signs, symptoms, 
causes and coping strategies. 
Http://www.helpguide.org/mental/burnout_signs_symptoms.htm (20. 4. 2012). 

Soča. 2011. Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in 
srednje velikih podjetjih: skrajšana verzija študije. 2011. Ljubljana: Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča. 

STA – Slovenska tiskovna agencija. 2011. Stroški zdravstva rasli hitreje od BDP. Times.si, 
18. junij. Http://www.times.si/slovenija/stroski-zdravstva-rasli-hitreje-od-bdp--
1f1c03b1a6-fb9a87971a.html (17. 4. 2012). 

Stergar, Eva. 2005. Telesna dejavnost za zdravje – tudi na delovnem mestu. V Strokovni 
posvet Gibanje za zdravje odraslih – stanje, problemi, podporna okolja: zbornik 
referatov, ur. Erna Kraševec Ravnik, 1–3. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije. 

Stevens, Paul. 1995. Beating job burnout: how to turn your work into your pashion. Chicago, 
IL: NTC Publishing Group. 

Stevenson, Howard H. in Jeffrey L. Cruikshank. 1999. Do lunch or be lunch: the power of 
predictability in creating your future. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

Strunz, Ulrich. 2002. Mladostni za vedno. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

SURS – Statistični urad RS. 2009. Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji. Ljubljana: 
Statistični urad Republike Slovenije. 

Sutherland, Valerie J. in Cary L. Cooper. 1995. Chief executive lifestyle stress. Leadership & 
Organization Development Journal 16 (7): 18–28. 



145 

Svetic, Aleša. 1998. Socialna varnost, zdravstveno varstvo ter varnost pri delu. V 
Management kadrovskih virov, ur. Stane Možina, 355-388. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede. 

Ščuka, Viljem. 2008a. Premagajmo sindrom izgorelosti na delovnem mestu: motnje v 
življenjskem slogu prinašajo izgorelost. HRM 6 (25): 50–57. 

Ščuka, Viljem. 2008b. Lenuhi nikoli ne izgorijo. Manager, 6: 22–23. 

Ščuka, Viljem. 2009. Z zavestjo o sebi nad poklicno izgorelost. Dnevnik, 16. september. 
Http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/HRM_strokovnjaki/1042299705 (28. 10. 
2011). 

Šimunič, Boštjan. 2010. 10 zlatih priporočil za doseganje kakovosti pri organiziranju 
programov redne športne vadbe, namenjene krepitvi zdravja. V »Kvak« – kakovostna 
športna vadba za krepitev zdravja, 10–12. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave. 
Http://www.novativa.si/files/kvak_e-prirocnik.pdf (1. 3. 2012). 

Šubelj, Biserka. 2011. Podjetništvo in poslovanje podjetja. Bevke: Smar-team. 

Šubic, Petra. 2006. Diagnoza: poklicna izgorelost. Manager, 1: 44–46. 

Šubic, Petra. 2008. Kaj nas vleče v deloholizem. Http://www.finance-
akademija.si/?go=article&artid=226883 (10. 4. 2012). 

Šuštar, Rozana. 2011. Podjetništvo. Ljubljana: Zavod IRC. 

Tavčar, Rudi. 2010. Zavedajte se, da ste vi več kot podjetje. Podjetnik, 5: 46. 

Teržan, Metka. 2002. Stres na delovnem mestu – dobro se počutim, delo mi je v veselje. 
Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad RS za varnost in zdravje 
pri delu.  

Timmons, Jeffry A. 1994. The new venture creation. 4. izd. Boston, MA: Irwin. 

Timmons, Jeffry A. 1999. The new venture creation. 5. izd. Boston, MA: Irwin McGraw Hill. 

Tracy, Brian. 2005. Gospodar svojega časa: podvojite svojo učinkovitost in pridobite dve uri 
časa na dan. Ljubljana: Akademija Panta Rei, Uspeh. 

Treven, Sonja. 2005. Premagovanje stresa. Ljubljana: GV Založba. 

Tsigilis, Nikolaos, Athanasios Koustelios in Aspasia Togia. 2004. Multivariate relationship 
and discriminant validity between job satisfaction and burnout. Journal of Managerial 
Psychology 19 (7): 666–675. 

Tušak, Matej, Vasja Žibret, Maks Tušak, Robert Masten in Tjaša Dimec. 2008. Preventivni 
pristopi pri soočanju s stresom. V Stres in zdravje, ur. Matej Tušak in Robert Masten, 
134–139. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo. 

Tušak, Matej. 2009. Stres in izgorelost pri delu ter zdravje. V Za manj negotovosti, ur. Slavko 
Gaber, 201–222. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Uravnotežena prehrana. 2009. Ljubljana: CINDI Slovenija. 

Urdih Lazar, Tanja in Eva Stergar. 2010. Zdravje zaposlenih je vzvod konkurenčnosti 
podjetja. MQ, 15: 42–43. 

Videmšek, Mateja, Damir Karpljuk, Maja Meško in Jože Štihec. 2009. Športna dejavnost, 
življenjski slog in stres na delovnem mestu. V Športna dejavnost in življenjski slog oseb 



146 

nekaterih poklicev v Sloveniji, ur. Jože Štihec, Mateja Videmšek, Maja Meško in Damir 
Karpljuk, 5–18. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo. 

Vidic, Franc, Jaka Vadnjal in Sandi Knez. 2008. Podjetništvo. Ljubljana: GEA College. 

Vlada Republike Slovenije. 2011. Konkurenčnost slovenskega gospodarstva: pregled stanja 
in ukrepi za izboljšanje. 
Http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/publikacije/Konkurencn
ost_slovenskega_gospodarstva.pdf (5. 4. 2012). 

Vrtačnik, Irena. 2006. Izgorevanje pri delu pokuri milijarde dolarjev. Manager 5, maj. 
Http://www.burnout.si/datoteke/fckupl/file/PUBLIKACIJE/NEEKONOMIKA.pdf (16. 4. 
2012). 

Whyte, Greg. 2009. Bodite v formi: 150 korakov do odlične telesne pripravljenosti. Tržič: 
Učila International. 

Widgerowitz, Carlos, Penny Preston, Lesley Hickin, Michael Perring, Nick Woolley in Fiona 
Hunter. 2009. Zdrave kosti, mišice in sklepi: vodnik za aktivno življenje. 2009. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 

Yunus, Muhammad. 2009. Novemu kapitalizmu naproti: socialno podjetništvo za svet brez 
revščine. Tržič: Učila International. 

Zajc, Kristina. 2010. Zasvojenost z delom. Viva 7. Http://www.viva.si/Psihologija-in-
odnosi/1060/Zasvojenost-z-delom (1. 4. 2012). 

Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2009. 

Zakon o socialnem podjetništvu. Uradni list Republike Slovenije, št. 20/2011. 

Ziherl, Slavko. 1996. Stresne motnje in obvladovanje stresa. V Nevrotske, stresne in 
somatoformne motnje v splošni medicini in psihiatriji, ur. Branko Brinšek in Vladka 
Stamos, 38–47. Begunje: Psihiatrična bolnišnica Begunje. Http://www.pb-
begunje.si/Osnova/file.php?id=477&db=priponke (20. 3. 2012). 

Zopiatis, Anastasios in Panayiotis Constanti. 2010. Leadership styles and burnout: is there an 
association? International Journal of Contemporary Hospitality Management 22 (3): 
300–320. 

Zorko, Samo R. 2009. Posledice izgorelosti za družbo. Moj mikro 3, marec. 
Http://www.mojmikro.si/v_srediscu/razkritje/posledice_izgorelosti_za_druzbo (15. 4. 
2012). 

Žagar, Anja. 2011. Ovire za podjetnice. Podjetnik 9:26–27. 

Žibret, Vasja, Ana Ivanovski Donko, Matej Tušak, Matija Svetina in Robert Masten. 2008a. 
Stres. V Stres in zdravje, ur. Matej Tušak in Robert Masten, 4–21. Ljubljana: Fakulteta za 
šport, Inštitut za kineziologijo. 

Žibret, Vasja, Maks Tušak, Maksimiljan Marinšek in Robert Masten. 2008b. Simptomi stresa. 
V Stres in zdravje, ur. Matej Tušak in Robert Masten, 37–40. Ljubljana: Fakulteta za 
šport, Inštitut za kineziologijo. 

 



147 

PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Preglednice KMO in Bartlett testa za ugotavljanje povezanosti 
spremenljivk, komunalitete in pojasnjene variance 

Priloga 3:  Matrika faktorskih uteži in matrika »pattern« uteži PCA 

Priloga 4:  Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Počutim se 
utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim delovnim 
dnevom« 

Priloga 5:  Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Ni mi dosti mar, 
kaj se dogaja nekaterim zaposlenim« 

Priloga 6:  Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Pri svojem delu 
sem naredil/-a že mnogo koristnega« 

Priloga 7:  Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Zelo učinkovito 
se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno« 

Priloga 8:  Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Počutim se 
izgorel/-a zaradi svojega dela« 

Priloga 9:  Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Počutim se 
čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela« 

Priloga 10:  Preglednici diskriminacijske analize za preverjanje značilnih razlik med 
posameznimi razredi spremenljivke »standard-nine« 

Priloga 11:  Preglednica koeficientov diskriminantne funkcije 

Priloga 12:  Klasifikacijska matrika diskriminantne analize 

Priloga 13:  Preglednice analize PCA pri redukciji spremenljivk prehrane  

Priloga 14:  Preglednica analize variance pri ugotavljanju značilnih razlik med 
posameznimi razredi glede rednosti uživanja obrokov  

Priloga 15:  Matrika korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti indeksa telesne 
mase, glavnih obrokov, malic in priložnostnih obrokov z indeksom 
izgorelosti 

Priloga 16:  Matrika korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti prehranjevalnih 
navad z indeksom izgorelosti 

Priloga 17:  Preglednica analize variance pri ugotavljanju značilnih razlik med 
posameznimi razredi glede obsega športne dejavnosti in matrika 
korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti športne dejavnosti z 
indeksom izgorelosti 

Priloga 18:  Preglednica analize variance pri ugotavljanju značilnih razlik med 
posameznimi razredi glede obvladovanja stresa in matriki korelacijske 
analize pri ugotavljanju povezanosti obvladovanja stresa z indeksom 
izgorelosti 

Priloga 19:  Kontingenčna tabela pri preverjanju vpliva kajenja na izgorelost 
podjetnikov 



148 

Priloga 20:  Preglednica korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti med 
uživanjem drog in indeksom izgorelosti 

Priloga 21:  Preglednica korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti med 
posameznimi spremenljivkami uživanja drog in indeksom izgorelosti 

Priloga 22:  Preglednici t-testa za preverjanje različnosti povprečne vrednosti indeksa 
izgorelosti v skupini moških in skupini žensk v celotnem vzorcu  

Priloga 23:  Preglednici t-testa za preverjanje različnosti povprečne vrednosti indeksa 
izgorelosti v skupini moških in skupini žensk v 7., 8. in 9. razredu  

Priloga 24:  Preglednici analiza variance pri preverjanju značilnih razlik pri doživljanju 
izgorelosti med podjetniki v različnih statističnih regijah  

Priloga 25:  Preglednica Tukey's HSD testa pri preverjanju značilnih razlik pri 
doživljanju izgorelosti podjetnikov med posameznimi statističnimi regijami 

 

 



Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

OSNOVNI PODATKI 

Spol:  

 moški  

 ženski  

Starost:  

 do 29 let  

 30–39 let  

 40–49 let  

 50–59 let  

 nad 60 let  

Kakšen je vaš status?  

 samski/-a  

 poročen/-a  

 živim v izvenzakonski skupnosti  

 ločen/-a  

 vdovec/vdova  

Kakšno izobrazbo imate?  

 poklicno šolo ali manj 

 srednjo šolo  

 višjo šolo  

 visoko šolo  

 univerzitetno diplomo  

 magisterij  

 doktorat  

S podjetništvom se ukvarjam: 

 do 5 let  

 6–10 let  

 11–20 let  

 21 let ali več  

Koliko je vaša skupna delovna doba?  

 do 5 let  

 6–10 let  

 11–20 let  

 21–30 let  

 31 let ali več  
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PODATKI O PODJETJU 

Pravnoorganizacijska oblika:  

 samostojni podjetnik posameznik  

 družba z neomejeno odgovornostjo 

 družba z omejeno odgovornostjo 

 delniška družba 

 komanditna družba  

 drugo 

Statistična regija, kjer je podjetje registrirano:  

 Gorenjska  

 Goriška  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Koroška  

 Notranjsko-kraška  

 Obalno-kraška  

 Osrednjeslovenska  

 Podravska  

 Pomurska  

 Savinjska  

 Spodnjeposavska  

 Zasavska  

Trenutno število zaposlenih:  

 1–10 

 11–50  

 51–250  

 nad 250 

Glavna dejavnost podjetja: 

 Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

 Rudarstvo  

 Predelovalne dejavnosti 

 Oskrba z električno energijo, plinom in paro  

 Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 

 Gradbeništvo 

 Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 

 Promet in skladiščenje  

 Gostinstvo  

 Informacijske in komunikacijske dejavnosti  

 Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

 Poslovanje z nepremičninami 

 Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 



Priloga 1 

 

 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

 Izobraževanje 

 Zdravstvo in socialno varstvo 

 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

 Druge dejavnosti 

IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU  
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 0 1 2 3 4 

Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela.    
Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne.   
Počutim se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti 
z novim delovnim dnevom.      

Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih.   
Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, kot z 
objekti.      

Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno.   
Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam 
dnevno.      

Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela.   
Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje 
drugih ljudi.      

Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem 
podjetnik.      

Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam.   
Počutim se poln/-a energije.   
Moja služba me spravlja v duševno stisko.   
Imam občutek, da v službi pretrdo delam.   
Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim.   
Neposredno delo z ljudmi je zame preveč obremenjujoče.   
Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje.   
Podjetništvo me poživlja.   
Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega.   
Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči.   
Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme.   
Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od svojih 
problemov.      
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ZDRAVSTVENO STANJE 

Ali ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) imeli katero od naštetih težav?  

 bolečine v prsih med telesno dejavnostjo  

 bolečine v križu  

 bolečine v vratu/ramenih  

 bolečine v drugih sklepih  

 vztrajne napade kašlja z izkašljevanjem sluzi  

 otekanje nog  

 alergijo  

 zaprtje  

 glavobol  

 nespečnost  

 depresivno stanje (potrtost, žalost)  

 zobobol  

 težave pri uriniranju (samo za moške)  

Koliko dni se bili v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z 
dela ali nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti?  

  dni 

Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil zdravnik?  

 ne da, ugotovljena je 
bila v zadnjem 

letu 

da, ugotovljena je 
bila pred več kot 

enim letom 

zvišan krvni tlak – več kot 140/90 mm Hg 
(hipertenzijo)    

zvišan holesterol več kot 5 mmol/l 
(hiperholesteroloremijo)    

sladkorno bolezen (diabetes)  
prebolelo srčno kap (miokardni infarkt)  
bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno 
dejavnostjo (angino pektoris)    

srčno popuščanje  
možgansko kap  
bolezni in okvare hrbtenice  
bolezni sklepov (artritis ali artroze)  
kronični bronhitis, emfizem (KOPB)  
bronhialno astmo  
razjedo (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku  
jetrno cirozo  
depresijo  
bolezen ščitnice  
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Ali ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) jemali naslednja zdravila ali zdravilna sredstva?  

 za znižanje krvnega tlaka  

 za znižanje holesterola v krvi  

 proti glavobolu  

 proti drugim bolečinam  

 proti kašlju  

 pomirjevala, uspavala  

 vitamine, minerale  

 kontracepcijska sredstva  

 antidepresive  

 zeliščne pripravke  

Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje?  

 zelo dobro  

 dobro  

 srednje  

 slabo  

 zelo slabo  

Kako po vašem mnenju skrbite za svoje zdravje?  

 zelo dobro 

 kar dobro  

 bolj malo oziroma premalo  

 skoraj nič  

 ne vem 

Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom?  

 nikoli  

 zelo redko  

 občasno  

 pogosto  

 vsak dan  

Če se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom, kaj menite, da je vzrok temu?  

 obremenitve na delovnem mestu  

 slabi odnosi med sodelavci  

 problemi v družini  

 slabi materialni pogoji za življenje  

 osamljenost  

 hrupno okolje  

Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju?  

 zlahka jih obvladujem  

 z nekaj truda jih obvladujem  
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 z večjim naporom jih obvladujem  

 s hudimi težavami jih še obvladujem  

 ne obvladujem jih, moje življenje je skoraj neznosno  

Katere metode obvladovanja stresa uporabljate?  

 zmanjšanje kajenja, uživanje kofeina in alkohola  

 urjenje fizične kondicije  

 meditacija, joga  

 avtogeni trening 

 uravnotežena prehrana in vzdrževanje optimalne telesne teže  

 drugo: ____________________________________________ 

Koliko prijateljev imate, ki jih lahko obiščete kadarkoli brez povabila?  

 veliko  

 nekaj  

 enega  

 nobenega  

Koliko ur na dan med delovnim tednom običajno spite?  

 več kot 8 ur  

 8 ur  

 6-7 ur  

 manj kot 6 ur  

Kako hrupno se vam zdi okolje, v katerem bivate?  

 zelo hrupno  

 srednje hrupno  

 malo hrupno  

 sploh se mi ne zdi hrupno  

Kateri od spodaj navedenih dejavnikov po vašem mnenju najbolj prispeva k slabemu zdravju in 
visoki umrljivosti odraslih prebivalcev Slovenije?  

 nepravilna prehrana  

 stres  

 slabi življenjski pogoji (pomanjkanje denarja, slabo stanovanje)  

 naporno telesno delo  

 kajenje  

 premalo gibanja  

 debelost  

 dedni (genetski) dejavniki  

 prekomerno uživanje alkohola  

 slaba dostopnost do zdravstvenih storitev  

 tvegano vedenje na cesti  
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KAJENJE  

Ali kadite (cigarete, cigare ali pipe tobaka)?  

 ne kadim in nikoli nisem kadil  

 sedaj ne kadim, a prej sem kadil  

 kadim  

Koliko navadno pokadite (ali ste pokadili)?  

  cigaret na dan 

PREHRANJEVALNE NAVADE 

Koliko obrokov (na primer zajtrk, dopoldanska, popoldanska malica, kosilo in večerja) običajno 
pojeste na dan?  

   

Kako pogosto uživate naštete dnevne obroke?  

 vsak dan 4–6x na teden 1–3x na teden nikoli 

zajtrk   
dopoldanska malica   
kosilo   
popoldanska malica   
večerja   
priložnostni obrok (npr. ob 
gledanju TV programa)     

Kje uživate naslednje obroke?  

 doma izven doma obroka ne uživam 

zajtrk  
dopoldanska malica  
kosilo  
popoldanska malica  
večerja  

Koliko vode običajno popijete na dan?  

 do 2 dl  

 2 dl do 0,5 l  

 0,5l do 1 l  

 1 l do 2 l  

 2 l in več  

 vode sploh ne pijem  
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Koliko skodelic prave kave in/ali pravega čaja navadno spijete na dan?  

  skodelic kave   skodelic čaja 

Kako pogosto običajno uživate naslednja živila?  
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mleko in mlečne izdelke (mleko, sire ...)   
sveže sadje   
predelano sadje (kompote, marmelade ...)   
100 % sadne sokove   
svežo zelenjavo   
predelano zelenjavo (kuhano, dušeno ...)   
perutnino (piščančje ali puranje meso)   
rdeče meso (svinjina, govedina, konjsko meso)   
ribe in morske sadeže   
krompir, riž, testenine   
jajce kot samostojno jed   
žita (kosmiče, kaše …)   

Kako pogosto uživate naslednje jedi in pijače?  
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ocvrte jedi   
sendviče, hot dog, pico, burek   
gotove jedi iz pločevink, juhe iz koncentratov ...   
suhomesnate izdelke (šunke, pršut, vratovino ...)   
druge mesne izdelke (salame, paštete, hrenovke ...)   
pecivo, sladice, slaščice   
bombone, čokolado   
aromatizirane gazirane in negazirane brezalkoholne pijače 
(kole, ledeni čaj, sadne napitke ...)      

Koliko enot zelenjave (sveže ali kuhane) v povprečju zaužijete na dan?  

 manj kot 1 enoto  

 od 1 do 3 enote  

 več kot 3 enote  
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ALKOHOL  

Ali ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) popili kozarec katere od alkoholnih pijač (pivo, 
vino ali žgane pijače)?  

 ne  

 da  

Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) pili alkoholne pijače?  

 nikoli  

 nekajkrat na leto  

 enkrat na mesec  

 dva- do trikrat na mesec  

 ena- do dvakrat na teden  

 tri- do šestkrat na teden  

 vsak dan  

Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) popili 6 ali več alkoholnih pijač ob eni 
priložnosti?  

 nikoli  

 nekajkrat na leto  

 enkrat na mesec  

 dva- do trikrat na mesec  

 enkrat na teden  

 dva- do trikrat na teden  

 vsak dan  

Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) popili 4 ali več alkoholnih pijač ob eni 
priložnosti?  

 nikoli  

 nekajkrat na leto  

 enkrat na mesec  

 dva- do trikrat na mesec  

 enkrat na teden  

 dva- do trikrat na teden  

 vsak dan  

Vaša telesna višina:  

  cm 

Koliko tehtate?  

  kg 
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Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže?  

 vseeno mi je  

 zadovoljen/na sem s svojo telesno težo  

 rad/a bi bil/a bolj vitke postave  

 rad/a bi pridobil/a na telesni teži 

GIBANJE 

Koliko je oddaljeno mesto zaposlitve od vašega trenutnega mesta bivanja?  

 do 0,5 km 

 0,5 km do 2 km  

 2 km do 10 km  

 11 km do 30 km  

 31 km ali več  

Kako običajno pridete od mesta bivanja do mesta zaposlitve?  

 peš  

 s kolesom  

 z javnim prevoznim sredstvom (avtobus, vlak)  

 z osebnim avtomobilom ali drugim osebnim motornim prevoznim sredstvom (motorno kolo ipd.)  

Ali ste telesno dejavni?  

 telesno dejaven ne morem biti zaradi bolezni  

 telesno dejaven ne morem biti zaradi invalidnosti  

 nisem telesno dejaven, kljub temu, da nimam omejitev  

 kljub omejitvam sem telesno dejaven  

 sem telesno dejaven in nimam omejitev 

S katerimi športi se ukvarjate?  

 tek  

 hitra hoja  

 aerobika  

 tenis  

 golf  

 jutranja gimnastika  

 plavanje  

 smučanje  

 kolesarjenje  

 rolanje  

 pilates  

 ples  

 planinarjenje  

 tai-chi ali druge vzhodnjaške veščine  

 drugo: _____________________________________________________________  
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Količina rekreativnega gibanja v prostem času: 

običajno število dni takšnega gibanja na teden (1-7) 

  

Dnevna količina rekreativnega gibanja v prostem času: 

 trajanje gibanja – povprečno manj kot 30 min trajanje gibanja – povprečno 30 min ali več
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Preglednice KMO in Bartlett testa za ugotavljanje povezanosti spremenljivk, 
komunalitete in pojasnjene variance 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,922

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10969,350

df 231

Sig. 0,000

 

Communalities 

 Initial Extraction

Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela.  1,000 0,682

Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne. 1,000 0,665

Počutim se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim del. 
dnevom 

1,000 0,617

Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih. 1,000 0,291

Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, kot z objekti. 1,000 0,490

Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno. 1,000 0,432

Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno. 1,000 0,406

Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela. 1,000 0,737

Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje drugih ljudi. 1,000 0,523

Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem podjetnik. 1,000 0,481

Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam. 1,000 0,528

Počutim se poln/-a energije. 1,000 0,612

Moja služba me spravlja v duševno stisko. 1,000 0,572

Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 1,000 0,416

Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim. 1,000 0,532

Neposredno delo z ljudmi je zame preveč obremenjujoče. 1,000 0,398

Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje. 1,000 0,384

Podjetništvo me poživlja. 1,000 0,564

Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega. 1,000 0,542

Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči. 1,000 0,671

Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme. 1,000 0,401

Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od svojih problemov. 1,000 0,318

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadingsa 

Total 
 % of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
 % of 

Variance 
Cumulative 

% Total 

1 6,922 31,462 31,462 6,922 31,462 31,462 6,157

2 2,630 11,955 43,417 2,630 11,955 43,417 3,677

3 1,711 7,776 51,193 1,711 7,776 51,193 3,339

4 0,972 4,418 55,611

22 0,251 1,140 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 
variance. 
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Matrika faktorskih uteži in matrika »pattern« uteži PCA 

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela. 0,788 0,267 -0,212

Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči. 0,765 0,220 -0,191

Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela.  0,752 0,267 -0,212

Moja služba me spravlja v duševno stisko. 0,744 0,126 -0,054

Počutim se utrujen/-a,ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim del. 
dnevom. 

0,740 0,181 -0,192

Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne. 0,719 0,307 -0,230

Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam. 0,680 0,135 0,218

Počutim se poln/-a energije. -0,679 0,277 0,273

Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno. 0,634 0,061 0,163

Neposredno delo z ljudmi je zame preveč obremenjujoče. 0,609 0,036 0,160

Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 0,560 0,312 -0,074

Podjetništvo me poživlja. -0,521 0,510 0,181

Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme. -0,470 0,424 0,033

Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od svojih problemov. 0,410 0,070 0,382

Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega. -0,304 0,661 0,110

Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje drugih ljudi. -0,318 0,648 0,036

Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno. -0,215 0,595 0,076

Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih. -0,058 0,486 -0,227

Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje. -0,430 0,443 -0,055

Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim. 0,360 -0,019 0,634

Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, kot z objekti. 0,393 -0,019 0,579

Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem podjetnik. 0,388 0,093 0,567

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela. 0,856 -0,011 ,000

Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne. 0,832 0,045 -0,034

Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela.  0,829 0,000 -0,010

Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči. 0,805 -0,046 0,013

Počutim se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim del. 
dnevom. 

0,766 -0,077 0,003

Moja služba me spravlja v duševno stisko. 0,670 -0,106 0,142

Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 0,627 0,125 0,088

Počutim se poln/-a energije. -0,541 0,519 0,129

Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam. 0,479 -0,029 0,408

Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno. 0,436 -0,098 0,334

Neposredno delo z ljudmi je zame preveč obremenjujoče. 0,407 -0,115 0,323

Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega. 0,024 0,753 0,083

Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje drugih ljudi. 0,046 0,731 0,002

Podjetništvo me poživlja. -0,256 0,682 0,090

Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno. 0,080 0,656 0,066

Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme. -0,179 0,556 -0,055

Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje. -0,091 0,548 -0,135

Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih. 0,311 0,448 -0,215

Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim. -0,067 -0,010 0,745

Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, kot z objekti. -0,012 -0,030 0,697

Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem podjetnik. 0,045 0,079 0,691

Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od svojih problemov. 0,149 0,016 0,504

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Počutim se utrujen/-a, 
ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim delovnim dnevom« 

Model Summaryk 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,618a 0,382 0,382 0,78524550

2 0,684b 0,468 0,467 0,72910510

3 0,699c 0,488 0,487 0,71537227

4 0,710d 0,504 0,502 0,70449322

5 0,716e 0,512 0,510 0,69894456

6 0,719f 0,517 0,515 0,69561158

7 0,721g 0,520 0,517 0,69389781

8 0,723h 0,522 0,519 0,69238474

9 0,725i 0,525 0,522 0,69082958

10 0,726j 0,527 0,523 0,68958233

 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard- 
ized 

Coeffici-
ents t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

(Constant) -0,268 0,104 -2,564 0,010

Zscore: Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega 
dne. 

0,287 0,026 0,286 10,849 0,000

Zscore: Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči. 0,209 0,028 0,209 7,459 0,000

Zscore: Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično 
naporno. 

0,101 0,023 0,101 4,466 0,000

Zscore: Počutim se poln/-a energije. -0,098 0,026 -0,098 -3,744 0,000

Zscore: Kako pogosto se počutite napete, pod stresom 
in velikim pritiskom? 

0,084 0,026 0,084 3,262 0,001

Zscore: Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno 
otrdevam. 

0,078 0,024 0,078 3,311 0,001

Zscore: Podjetništvo me poživlja. -0,065 0,023 -0,065 -2,844 0,005

Zscore: Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih. 0,054 0,020 0,054 2,694 0,007

prebolelo srčno kap (miokardni infarkt) 0,262 0,101 0,051 2,606 0,009

Zscore: Kako obvladujete napetosti, stres in pritiske, ki 
jih doživljate v življenju? 

0,059 0,025 0,059 2,353 0,019

a. Dependent Variable: Zscore: Počutim se utrujen/-a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim 
delovnim dnevom. 
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Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Ni mi dosti mar, kaj se 
dogaja nekaterim zaposlenim« 

Model Summaryj 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0,404a 0,163 0,162 0,91466611

2 0,469b 0,220 0,218 0,88344203

3 0,495c 0,245 0,244 0,86906425

4 0,506d 0,256 0,254 0,86331971

5 0,517e 0,268 0,265 0,85687262

6 0,524f 0,275 0,272 0,85291976

7 0,528g 0,279 0,275 0,85086941

8 0,531h 0,282 0,278 0,84928728

9 0,534i 0,286 0,280 0,84771402

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandard 

Coefficients 
Stand. 
Coef 

t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 0,100 0,033 3,051 0,002

Zscore: Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi 
neosebno, kot z objekti. 

0,268 0,026 0,268 10,255 0,000

Zscore: Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, 
odkar sem podjetnik. 

0,192 0,026 0,192 7,362 0,000

Zscore: Neposredno delo z ljudmi je zame preveč 
obremenjujoče. 

0,126 0,028 0,126 4,591 0,000

Zscore: Brez težav lahko razumem občutja zaposlenih. -0,119 0,024 -0,119 -4,949 0,000

Zscore: Moja služba me spravlja v duševno stisko. 0,147 0,030 0,148 4,997 0,000

alergijo -0,231 0,073 -0,076 -3,165 0,002

vztrajne napade kašlja z izkašljevanjem sluzi -0,172 0,067 -0,063 -2,572 0,010

depresivno stanje (potrtost, žalost) -0,140 0,057 -0,066 -2,445 0,015

Zscore: Čutim, da me zaposleni krivijo za nekatere od 
svojih problemov. 

0,062 0,026 0,062 2,379 0,018

a. Dependent Variable: Zscore: Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim zaposlenim. 
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Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Pri svojem delu sem  
naredil/-a že mnogo koristnega« 

Model Summaryj 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,486a 0,236 0,235 0,87141566

2 0,565b 0,320 0,319 0,82253641

3 0,577c 0,333 0,332 0,81461539

4 0,584d 0,341 0,339 0,81037232

5 0,587e 0,344 0,342 0,80842437

6 0,589f 0,347 0,344 0,80708175

7 0,594g 0,353 0,349 0,80378395

8 0,596h 0,356 0,352 0,80240725

9 0,598i 0,358 0,353 0,80125588

 

Coefficientsa 

 

Unstandard 
Coefficients 

Standard 
Coeff 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 1,772E-5 0,023 0,001 0,999

Zscore: Podjetništvo me poživlja. 0,292 0,029 0,293 10,134 0,000

Zscore: Čutim, da s svojim delom pozitivno 
vplivam na življenje drugih ljudi. 

0,248 0,026 0,249 9,387 0,000

Zscore: Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem 
čustvene probleme. 

0,111 0,026 0,111 4,244 0,000

Zscore: Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 0,078 0,027 0,078 2,920 0,004

Zscore: Z zaposlenimi z lahkoto vzpostavim 
sproščeno vzdušje. 

0,071 0,026 0,071 2,731 0,006

Zscore: Počutim se, kot da sem na koncu svojih 
moči. 

0,102 0,033 0,102 3,121 0,002

Zscore: Počutim se poln/-a energije. 0,107 0,031 0,107 3,417 0,001

Zscore: Moja služba me spravlja v duševno stisko. -0,081 0,030 -0,081 -2,675 0,008

Zscore: Počutim se izrabljen/-a ob koncu 
delovnega dne. 

0,065 0,030 0,065 2,146 0,032

a. Dependent Variable: Zscore: Pri svojem delu sem naredil/-a že mnogo koristnega. 
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Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Zelo učinkovito se 
ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno« 

Model Summaryi 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,335a 0,113 0,112 0,93861488

2 0,395b 0,156 0,154 0,91580206

3 0,419c 0,176 0,174 0,90518069

4 0,436d 0,190 0,187 0,89777731

5 0,442e 0,195 0,192 0,89523072

6 0,453f 0,205 0,201 0,89008382

7 0,457g 0,209 0,204 0,88848780

8 0,460h 0,211 0,206 0,88729641

 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard 
Coeffi 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) -0,047 0,033 -1,412 0,158

Zscore: Čutim, da s svojim delom pozitivno 
vplivam na življenje drugih ljudi. 

0,148 0,029 0,148 5,014 0,000

Zscore: Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem 
čustvene probleme. 

0,170 0,028 0,170 5,960 0,000

Zscore: Podjetništvo me poživlja. 0,132 0,030 0,132 4,343 0,000

Zscore: Brez težav lahko razumem občutja 
zaposlenih. 

0,111 0,026 0,112 4,227 0,000

Zscore: Počutim se poln/-a energije. 0,156 0,034 0,156 4,633 0,000

Zscore: Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega 
dne. 

0,082 0,030 0,082 2,695 0,007

Zscore: Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 0,062 0,028 0,062 2,195 0,028

nespečnost 0,112 0,054 0,056 2,091 0,037

a. Dependent Variable: Zscore: Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi, s katerimi se soočam dnevno.
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Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Počutim se izgorel/-a 
zaradi svojega dela« 

Model Summaryj 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,694a 0,482 0,482 0,71833744

2 0,761b 0,578 0,578 0,64846751

3 0,776c 0,601 0,600 0,63077629

4 0,785d 0,616 0,615 0,61939234

5 0,790e 0,624 0,622 0,61337916

6 0,793f 0,629 0,627 0,60958372

7 0,795g 0,632 0,630 0,60697230

8 0,796h 0,634 0,631 0,60598248

9 0,797i 0,635 0,632 0,60525044

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandard 
coefficients 

Standard 
coeff 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) -0,001 0,017  -0,056 0,955

Zscore: Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči. 0,286 0,025 0,286 11,342 0,000

Zscore: Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega 
dne. 

0,259 0,023 0,259 11,073 0,000

Zscore: Kako pogosto se počutite napete, pod stresom 
in velikim pritiskom? 

0,101 0,023 0,101 4,464 0,000

Zscore: Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno 
otrdevam. 

0,097 0,021 0,097 4,577 0,000

Zscore: Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 0,095 0,021 0,095 4,617 0,000

Zscore: Moja služba me spravlja v duševno stisko. 0,079 0,023 0,080 3,418 0,001

Zscore: Počutim se poln/-a energije. -0,066 0,021 -0,066 -3,143 0,002

Zscore: Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično 
naporno. 

0,043 0,020 0,043 2,178 0,030

Zscore: index bolečine 0,038 0,019 0,038 2,009 0,045

a. Dependent Variable: Zscore: Počutim se izgorel/-a zaradi svojega dela. 
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Preglednici regresijske analize za odvisno spremenljivko »Počutim se čustveno 
izčrpan/-a zaradi svojega dela« 

Model Summaryi 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,704a 0,496 0,495 0,70784483

2 0,742b 0,550 0,550 0,66850310

3 0,757c 0,574 0,573 0,65130386

4 0,766d 0,586 0,585 0,64168579

5 0,770e 0,592 0,591 0,63736402

6 0,771f 0,595 0,593 0,63559804

7 0,773g 0,597 0,595 0,63422149

8 0,774h 0,598 0,596 0,63335106

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stand. 
Coeff 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) -0,034 0,023  -1,487 0,137

Zscore: Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega 
dne. 

0,413 0,024 0,413 16,980 0,000

Zscore: Moja služba me spravlja v duševno stisko. 0,121 0,024 0,122 4,955 0,000

Zscore: Počutim se, kot da sem na koncu svojih 
moči. 

0,133 0,026 0,133 5,081 0,000

Zscore: Kako pogosto se počutite napete, pod 
stresom in velikim pritiskom? 

0,103 0,023 0,103 4,426 0,000

Zscore: Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno 
otrdevam. 

0,079 0,022 0,080 3,614 0,000

Zscore: Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično 
naporno. 

0,054 0,021 0,054 2,596 0,010

depresivno stanje (potrtost, žalost) 0,102 0,044 0,048 2,285 0,022

Zscore: Počutim se poln/-a energije. -0,046 0,022 -0,047 -2,110 0,035

a. Dependent Variable: Zscore: Počutim se čustveno izčrpan/-a zaradi svojega dela.  
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Preglednici diskriminacijske analize za preverjanje značilnih razlik med 
posameznimi razredi spremenljivke »standard-nine« 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue  % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 10,866a 98,7 98,7 0,957

2 0,110a 1,0 99,7 0,314

3 0,017a 0,2 99,8 0,128

4 0,012a 0,1 99,9 0,109

5 0,004a 0,0 100,0 0,060

6 0,002a 0,0 100,0 0,045

7 0,001a 0,0 100,0 0,038

8 0,000a 0,0 100,0 0,022

a. First 8 canonical discriminant functions were used in the analysis.

 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 8 0,073 3285,260 88 0,000

2 through 8 0,869 175,851 70 0,000

3 through 8 0,965 45,208 54 0,797

4 through 8 0,981 24,432 40 0,975

5 through 8 0,992 9,533 28 1,000

6 through 8 0,996 4,930 18 0,999

7 through 8 0,998 2,391 10 0,992

8 1,000 0,611 4 0,962
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Preglednica koeficientov diskriminantne funkcije 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 
Function 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Počutim se izrabljen/-a ob koncu delovnega dne. 1,048 -0,526 0,579 0,551 0,312 -0,072 0,144 0,508

Čutim, da ravnam z nekaterimi zaposlenimi neosebno, kot z 
objekti. 

0,204 0,321 -0,178 0,228 -0,527 0,563 -0,042 0,377

Delo z ljudmi vsak dan je zame resnično naporno. 0,260 -0,219 -0,144 -0,262 0,328 0,156 -0,448 0,292

Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje drugih 
ljudi. 

-0,336 0,331 0,512 -0,468 -0,137 -0,164 -0,492 0,253

Postal/-a sem bolj neobčutljiv/-a do ljudi, odkar sem podjetnik. 0,175 -0,067 -0,002 0,321 -0,258 -0,236 0,246 -0,037

Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam. 0,280 0,025 -0,092 -0,597 0,177 0,556 0,197 0,134

Počutim se poln/-a energije. -0,540 0,195 -0,405 0,143 0,015 -0,530 0,403 0,812

Moja služba me spravlja v duševno stisko. 0,508 0,440 0,121 -0,389 0,208 -0,328 0,786 -0,224

Podjetništvo me poživlja. -0,466 0,142 -0,330 0,208 0,799 0,349 0,049 -0,259

Počutim se, kot da sem na koncu svojih moči. 0,706 0,771 -0,494 0,504 -0,103 -0,307 -0,502 -0,186

Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme. -0,273 0,278 0,514 0,275 -0,111 0,496 0,211 -0,180

(Constant) -1,735 -4,419 -1,147 -1,487 -3,019 -0,997 -1,256 -4,330

Unstandardized coefficients 
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Klasifikacijska matrika diskriminantne analize 

Classification Resultsa 

  

Indeks stopnje 
izgorelosti 1–9 

Predicted Group Membership 

Total 
  

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
1. stopnja 
izčrpanost 

2. stopnja 
ujetost 

3. stopnja 
izgorelost 

O
ri

gi
na

l 

C
ou

nt
 

1,00 282 9 4 0 0 0 0 0 0 295

2,00 26 38 31 2 0 0 0 0 0 97

3,00 0 10 80 21 3 0 0 0 0 114

4,00 0 2 23 71 14 0 0 0 0 110

5,00 0 0 2 24 59 16 1 1 0 103

6,00 0 0 0 5 18 65 12 4 0 104

1 stopnja izčrpanost 0 0 0 0 0 24 44 20 0 88

2 stopnja ujetost 0 0 0 0 0 3 17 78 3 101

3 stopnja izgorelost 0 0 0 0 0 0 1 48 208 257

Ungrouped cases 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3

% 1,00 95,6 3,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

2,00 26,8 39,2 32,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

3,00 0,0 8,8 70,2 18,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

4,00 0,0 1,8 20,9 64,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5,00 0,0 0,0 1,9 23,3 57,3 15,5 1,0 1,0 0,0 100,0

6,00 0,0 0,0 0,0 4,8 17,3 62,5 11,5 3,8 0,0 100,0

1. stopnja izčrpanost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 50,0 22,7 0,0 100,0

2. stopnja ujetost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 16,8 77,2 3,0 100,0

3. stopnja izgorelost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 18,7 80,9 100,0

Ungrouped cases 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 100,0

a. 72,9 % of original grouped cases correctly classified. 
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Preglednice analize PCA pri redukciji spremenljivk prehrane  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,745

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 305,992

df 10

Sig. 0,000

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Kako pogosto uživate naštete: zajtrk 1,000 0,578

Kako pogosto uživate naštete: dopoldanska malica 1,000 0,665

Kako pogosto uživate naštete: kosilo 1,000 0,512

Kako pogosto uživate naštete: popoldanska malica  1,000 0,666

Kako pogosto uživate naštete: večerja 1,000 0,578

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of 

Squared Loadingsa

Total 
 % of 

Variance 
Cumulative 

% Total
 % of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 

1 1,472 29,447 29,447 1,472 29,447 29,447 1,408

2 1,206 24,119 63,566 1,206 24,119 63,566 1,270

3 0,953 19,058 72,624

4 0,751 15,014 87,638

5 0,618 12,362 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 
variance. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 

Kako pogosto uživate naštete: popoldanska malica  0,758 -0,302

Kako pogosto uživate naštete: dopoldanska malica 0,669 -0,465

Kako pogosto uživate naštete: zajtrk 0,549 0,527

Kako pogosto uživate naštete: kosilo 0,384 0,604

Kako pogosto uživate naštete: večerja 0,038 0,506

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 

Kako pogosto uživate naštete: dopoldanska malica 0,811 -0,075

Kako pogosto uživate naštete: popoldanska malica  0,809 0,111

Kako pogosto uživate naštete: zajtrk 0,221 0,729

Kako pogosto uživate naštete: kosilo 0,039 0,715

Kako pogosto uživate naštete: večerja -0,214 0,459

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Preglednica analize variance pri ugotavljanju značilnih razlik med posameznimi 
razredi glede rednosti uživanja obrokov  

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Glavni obroki Between Groups 34,654 8 4,332 4,419 0,000

Within Groups 1232,188 1257 0,980

Total 1266,842 1265

Malice Between Groups 34,305 8 4,288 4,384 0,000

Within Groups 1229,510 1257 0,978

Total 1263,815 1265
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Matrika korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti indeksa telesne mase, 
glavnih obrokov, malic in priložnostnih obrokov z indeksom izgorelosti 

Correlations 

 Indeks izgorelosti 

Indeks telesne mase Pearson Correlation 0,066*

Sig. (2-tailed) 0,019

N 1266

Kako pogosto uživate naštete: zajtrk Pearson Correlation 0,152**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1268

Kako pogosto uživate naštete: dopoldanska 
malica 

Pearson Correlation 0,121**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1267

Kako pogosto uživate naštete: kosilo Pearson Correlation 0,128**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1268

Kako pogosto uživate naštete: popoldanska 
malica  

Pearson Correlation 0,083**

Sig. (2-tailed) 0,003

N 1268

Kako pogosto uživate naštete: večerja Pearson Correlation 0,018

Sig. (2-tailed) 0,534

N 1267

Kako pogosto uživate naštete: priložnostni 
obrok (na primer ob gledanju TV) 

Pearson Correlation -0,144**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1267

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Matrika korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti prehranjevalnih navad 
z indeksom izgorelosti 

Correlations 

 Indeks stopnje izgorelosti

Koliko vode običajno popijete na dan?  Pearson Correlation -0,051

Sig. (2-tailed) 0,068

N 1269

Koliko skodelic prave kave in/ (skodelic 
kave) 

Pearson Correlation 0,048

Sig. (2-tailed) 0,088

N 1269

Koliko skodelic prave kave in/ (skodelic 
čaja) 

Pearson Correlation -0,027

Sig. (2-tailed) 0,336

N 1266

Kako pogosto običajno uživat: mleko in 
mlečne izdelke (mleko, jogurte, sire ...) 

Pearson Correlation -0,020

Sig. (2-tailed) 0,468

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: sveže sadje Pearson Correlation -0,203**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: predelano 
sadje (kompote, marmelade ...) 

Pearson Correlation -0,010

Sig. (2-tailed) 0,725

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: 100 % sadne 
sokove 

Pearson Correlation -0,093**

Sig. (2-tailed) 0,001

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: svežo 
zelenjavo 

Pearson Correlation -0,180**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: predelano 
zelenjavo (kuhano, dušeno ...) 

Pearson Correlation -0,035

Sig. (2-tailed) 0,211

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: perutnino 
(piščančje, puranje meso) 

Pearson Correlation 0,109**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: rdeče meso 
(svinjina, govedina, konjsko meso) 

Pearson Correlation 0,043

Sig. (2-tailed) 0,124

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: ribe in 
morske sadeže 

Pearson Correlation -0,067*

Sig. (2-tailed) 0,017

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: krompir, riž, Pearson Correlation 0,072*
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testenine Sig. (2-tailed) 0,010

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: jajca kot 
samostojno jed 

Pearson Correlation 0,091**

Sig. (2-tailed) 0,001

N 1269

Kako pogosto običajno uživat: žita 
(kosmiče, kaše ...) 

Pearson Correlation -0,062*

Sig. (2-tailed) 0,027

N 1269

Kako pogosto uživate naslednj: ocvrte jedi Pearson Correlation 0,111**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

Kako pogosto uživate naslednj: sendviče, 
hot dog, pico, burek 

Pearson Correlation 0,105**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

Kako pogosto uživate naslednj: gotove jedi 
iz pločevink, juhe iz koncentratov ... 

Pearson Correlation 0,137**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

Kako pogosto uživate naslednj: suhomesnate 
izdelke (šunke, pršut, vratovino ...) 

Pearson Correlation 0,049

Sig. (2-tailed) 0,081

N 1269

Kako pogosto uživate naslednj: druge mesne 
izdelke (salame, paštete, hrenovke ...) 

Pearson Correlation 0,130**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

Kako pogosto uživate naslednj: pecivo, 
sladice, slaščice 

Pearson Correlation 0,045

Sig. (2-tailed) 0,108

N 1269

Kako pogosto uživate naslednj: bombone, 
čokolado 

Pearson Correlation 0,064*

Sig. (2-tailed) 0,024

N 1269

Kako pogosto uživate naslednj: 
aromatizirane gazirane in negazirane 
brezalkoholne pijače (kole, ledeni čaj, sadne 
napitke ...) 

Pearson Correlation 0,088**

Sig. (2-tailed) 0,002

N 1269

Koliko enot zelenjave (sveže ali kuhane) v 
povprečju zaužijete na dan?  

Pearson Correlation -0,155**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Preglednica analize variance pri ugotavljanju značilnih razlik med posameznimi 
razredi glede obsega športne dejavnosti in matrika korelacijske analize pri 

ugotavljanju povezanosti športne dejavnosti z indeksom izgorelosti 

ANOVA 

Indeks športne dejavnosti 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 130,725 8 16,341 5,778 0,000

Within Groups 3563,147 1260 2,828

Total 3693,872 1268

 

Correlations 

 Indeks stopnje izgorelosti 

Indeks športne dejavnosti Pearson Correlation -0,169**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Preglednica analize variance pri ugotavljanju značilnih razlik med posameznimi 
razredi glede obvladovanja stresa in matriki korelacijske analize pri ugotavljanju 

povezanosti obvladovanja stresa z indeksom izgorelosti 

ANOVA 

Indeks obvladovanja stresa 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11,691 8 1,461 2,392 0,015

Within Groups 769,926 1260 0,611

Total 781,617 1268

 

Correlations 

 Indeks obvladovanja stresa 

Indeks stopnje izgorelosti Pearson Correlation -0,089**

Sig. (2-tailed) 0,002

N 1269

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 
Indeks stopnje 

izgorelosti 

Kako pogosto se počutite napete, pod stresom in velikim 
pritiskom? 

Pearson Correlation 0,676**

Sig. (2-tailed) 0,000

N 1269

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Kontingenčna tabela pri preverjanju vpliva kajenja na izgorelost podjetnikov 

Indeks stopnje izgorelosti 1–9 * Ali kadite (cigarete, cigare ali pipe tobaka)? Crosstabulation 

Count 

 

Ali kadite (cigarete, cigare ali pipe tobaka)?  

Total 

Ne kadim, 
nikoli nisem 

kadil 
Sedaj ne kadim, 
a sem prej kadil Kadim 

Indeks stopnje izgorelosti 
1 - 9 

1,00 156 75 64 295

2,00 43 32 22 97

3,00 67 26 21 114

4,00 53 30 27 110

5,00 53 31 19 103

6,00 56 24 24 104

1 stopnja izčrpanost 44 20 24 88

2 stopnja ujetost 51 16 34 101

3 stopnja izgorelost 125 57 75 257

Total 648 311 310 1269
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Preglednica korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti med uživanjem drog in indeksom izgorelosti 

Correlations 

 Kako pogosto ste v 
zadnjem letu (v 

zadnjih 12 mesecih) 
pili alkoholne 

pijače?  

Kako pogosto ste v 
zadnjem letu (v 

zadnjih 12 mesecih) 
popili 6 ali več 

alkoholnih pijač ob 
eni priložnosti?  

Kako pogosto ste v 
zadnjem letu (v 

zadnjih 12 mesecih) 
popili 4 ali več 

alkoholnih pijač ob 
eni priložnosti?  

Koliko 
skodelic prave 

kave in/ 
(skodelic čaja)

Koliko 
skodelic 

prave kave in/ 
(skodelic 

kave) 

Če kadite, 
koliko navadno 

pokadite 
(cigaret/cigar na 

dan) 

Indeks stopnje 
izgorelosti 

Pearson Correlation 0,001 0,319** 0,307** -0,027 0,048 0,052 

Sig. (2-tailed) 0,961 0,000 0,000 0,336 0,088 0,247 

N 1269 1269 1269 1266 1269 490 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Preglednica korelacijske analize pri ugotavljanju povezanosti med posameznimi spremenljivkami uživanja drog in indeksom 
izgorelosti 

Correlations 
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Indeks stopnje izgorelosti Pearson Correlation 1 0,030 0,070 0,012 0,015 0,041 0,148*

Sig. (2-tailed) 0,528 0,138 0,805 0,759 0,383 0,041

N 446 446 446 446 444 446 191

Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) 
pili alkoholne pijače?  

Pearson Correlation 0,030 1 0,517** 0,562** 0,056 0,060 -0,047

Sig. (2-tailed) 0,528 0,000 0,000 0,241 0,203 0,514

N 446 446 446 446 444 446 191

Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) 
po-pili 6 ali več al-koholnih pijač ob eni priložnosti?  

Pearson Correlation 0,070 0,517** 1 0,875** 0,090 0,133** 0,107

Sig. (2-tailed) 0,138 0,000 0,000 0,057 0,005 0,141

N 446 446 446 446 444 446 191

Kako pogosto ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) 
po-pili 4 ali več al-koholnih pijač ob eni priložnosti?  

Pearson Correlation 0,012 0,562** 0,875** 1 0,069 0,150** 0,098

Sig. (2-tailed) 0,805 0,000 0,000 0,148 0,001 0,180

N 446 446 446 446 444 446 191
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Koliko skodelic prave kave in/ (skodelic čaja)? Pearson Correlation 0,015 0,056 0,090 0,069 1 -0,066 -0,058

Sig. (2-tailed) 
0,759 0,241 0,057 0,148 0,165 0,428

N 444 444 444 444 444 444 191

Koliko skodelic prave kave in/ (skodelic kave)? Pearson Correlation 0,041 0,060 0,133** 0,150** -0,066 1 0,392**

Sig. (2-tailed) 0,383 0,203 0,005 0,001 0,165 0,000

N 446 446 446 446 444 446 191

Če kadite, koliko navadno pokadite (ciga-ret/cigar na dan) Pearson Correlation 0,148* -0,047 0,107 0,098 -0,058 0,392** 1

Sig. (2-tailed) 0,041 0,514 0,141 0,180 0,428 0,000

N 191 191 191 191 191 191 191

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Preglednici t-testa za preverjanje različnosti povprečne vrednosti indeksa 
izgorelosti v skupini moških in skupini žensk v celotnem vzorcu  

Group Statistics 

 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Indeks stopnje izgorelosti moški 708 0,0001 2,15883 0,08113

ženski 561 -0,0122 2,05377 0,08671

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference

Indeks stopnje 
izgorelosti 

Equal variances 
assumed 

2,542 0,111 0,103 1267 0,918 0,01235 0,11944

Equal variances 
not assumed 

0,104 1225,668 0,917 0,01235 0,11875
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Preglednici t-testa za preverjanje različnosti povprečne vrednosti indeksa 
izgorelosti v skupini moških in skupini žensk v 7., 8. in 9. razredu  

Group Statistics 

 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Indeks stopnje izgorelosti moški 261 2,3042 1,24683 0,07718

ženski 185 2,3557 1,23374 0,09071

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference

Indeks 
stopnje 
izgorelosti 

Equal variances 
assumed 

0,000 0,990 -0,432 444 0,666 -0,05155 0,11931

Equal variances 
not assumed 

-0,433 398,895 0,665 -0,05155 0,11910

 





Priloga 24 

 

Preglednici analiza variance pri preverjanju značilnih razlik pri doživljanju 
izgorelosti med podjetniki v različnih statističnih regijah  

Descriptives 

Indeks stopnje izgorelosti 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Gorenjska 134 -0,1433 2,05541 0,17756

Goriška 57 0,1805 1,88133 0,24919

Jugovzhodna Slovenija 59 -0,2136 1,79510 0,23370

Koroška 31 -0,9661 1,71665 0,30832

Notranjsko-kraška 42 0,4775 2,17296 0,33529

Obalno-kraška 72 -0,1000 2,26670 0,26713

Osrednjeslovenska 514 0,0230 2,12281 0,09363

Podravska 149 0,2330 2,10716 0,17263

Pomurska 35 0,4644 2,76953 0,46814

Savinjska 141 -0,1732 2,20304 0,18553

Spodnjeposavska 25 -0,1573 1,69631 0,33926

Zasavska 10 -0,2594 1,38343 0,43748

Total 1269 -0,0053 2,11222 0,05929

 

ANOVA 

Indeks stopnje izgorelosti 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 67,921 11 6,175 1,389 0,017

Within Groups 5589,207 1257 4,446  

Total 5657,128 1268  
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Preglednica Tukey’s HSD testa pri preverjanju značilnih razlik pri doživljanju 
izgorelosti podjetnikov med posameznimi statističnimi regijami  

Multiple Comparisons 

Indeks stopnje izgorelosti 

Tukey HSD 

(I) Statistična regija, 
kjer je podjetje 
registrirano 

(J) Statistična regija, 
kjer je podjetje 
registrirano 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Gorenjska Goriška -,32374 ,33345 ,998 -1,4155 ,7681

Jugovzhodna 
Slovenija 

,07032 ,32946 1,000 -1,0084 1,1491

Koroška 1,12289 ,42026 ,242 -,2531 2,4989

Notranjsko-kraška -,92074 ,37290 ,361 -2,1417 ,3002

Obalno-kraška -,04325 ,30812 1,000 -1,0521 ,9656

Osrednjeslovenska -,16621 ,20453 1,000 -,8359 ,5035

Podravska -,37621 ,25105 ,941 -1,1982 ,4458

Pomurska -,90768 ,40028 ,500 -2,2183 ,4029

Savinjska ,02992 ,25440 1,000 -,8030 ,8629

Spodnjeposavska ,01405 ,45939 1,000 -1,4901 1,5182

Zasavska ,11619 ,69125 1,000 -2,1471 2,3795

Goriška Gorenjska ,32374 ,33345 ,998 -,7681 1,4155

Jugovzhodna 
Slovenija 

,39406 ,39163 ,998 -,8882 1,6763

Koroška 1,44663 ,47058 ,090 -,0941 2,9874

Notranjsko-kraška -,59700 ,42881 ,965 -2,0010 ,8070

Obalno-kraška ,28049 ,37385 1,000 -,9436 1,5046

Osrednjeslovenska ,15752 ,29438 1,000 -,8063 1,1214

Podravska -,05248 ,32841 1,000 -1,1278 1,0228

Pomurska -,58394 ,45282 ,980 -2,0666 ,8987

Savinjska ,35366 ,33097 ,996 -,7300 1,4373

Spodnjeposavska ,33779 ,50583 1,000 -1,3184 1,9940

Zasavska ,43993 ,72295 1,000 -1,9272 2,8070

Jugovzhodna 
Slovenija 

Gorenjska -,07032 ,32946 1,000 -1,1491 1,0084

Goriška -,39406 ,39163 ,998 -1,6763 ,8882

Koroška 1,05257 ,46776 ,513 -,4790 2,5841

Notranjsko-kraška -,99106 ,42571 ,457 -2,3849 ,4028

Obalno-kraška -,11357 ,37030 1,000 -1,3260 1,0989

Osrednjeslovenska -,23654 ,28985 1,000 -1,1856 ,7125

Podravska -,44654 ,32435 ,968 -1,5085 ,6155

Pomurska -,97800 ,44990 ,569 -2,4511 ,4951
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Savinjska -,04040 ,32695 1,000 -1,1109 1,0301

Spodnjeposavska -,05627 ,50321 1,000 -1,7039 1,5914

Zasavska ,04587 ,72112 1,000 -2,3152 2,4070

Koroška Gorenjska -1,12289 ,42026 ,242 -2,4989 ,2531

Goriška -1,44663 ,47058 ,090 -2,9874 ,0941

Jugovzhodna 
Slovenija 

-1,05257 ,46776 ,513 -2,5841 ,4790

Notranjsko-kraška -2,04363* ,49930 ,003 -3,6785 -,4088

Obalno-kraška -1,16614 ,45298 ,295 -2,6493 ,3170

Osrednjeslovenska -1,28910* ,38998 ,045 -2,5660 -,0122

Podravska -1,49911* ,41626 ,017 -2,8621 -,1362

Pomurska -2,03057* ,52007 ,006 -3,7334 -,3277

Savinjska -1,09297 ,41829 ,273 -2,4626 ,2766

Spodnjeposavska -1,10884 ,56683 ,723 -2,9648 ,7471

Zasavska -1,00670 ,76686 ,978 -3,5176 1,5042

Notranjsko-kraška Gorenjska ,92074 ,37290 ,361 -,3002 2,1417

Goriška ,59700 ,42881 ,965 -,8070 2,0010

Jugovzhodna 
Slovenija 

,99106 ,42571 ,457 -,4028 2,3849

Koroška 2,04363* ,49930 ,003 ,4088 3,6785

Obalno-kraška ,87749 ,40942 ,591 -,4630 2,2180

Osrednjeslovenska ,75452 ,33841 ,528 -,3535 1,8625

Podravska ,54452 ,36839 ,946 -,6617 1,7507

Pomurska ,01306 ,48261 1,000 -1,5671 1,5932

Savinjska ,95066 ,37068 ,301 -,2630 2,1644

Spodnjeposavska ,93479 ,53266 ,842 -,8093 2,6788

Zasavska 1,03693 ,74197 ,964 -1,3924 3,4663

Obalno-kraška Gorenjska ,04325 ,30812 1,000 -,9656 1,0521

Goriška -,28049 ,37385 1,000 -1,5046 ,9436

Jugovzhodna 
Slovenija 

,11357 ,37030 1,000 -1,0989 1,3260

Koroška 1,16614 ,45298 ,295 -,3170 2,6493

Notranjsko-kraška -,87749 ,40942 ,591 -2,2180 ,4630

Osrednjeslovenska -,12296 ,26534 1,000 -,9918 ,7458

Podravska -,33297 ,30265 ,995 -1,3239 ,6580

Pomurska -,86443 ,43451 ,701 -2,2871 ,5582

Savinjska ,07317 ,30544 1,000 -,9269 1,0732

Spodnjeposavska ,05730 ,48950 1,000 -1,5455 1,6600

Zasavska ,15944 ,71162 1,000 -2,1706 2,4894

Osrednjeslovenska Gorenjska ,16621 ,20453 1,000 -,5035 ,8359

Goriška -,15752 ,29438 1,000 -1,1214 ,8063
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Jugovzhodna 
Slovenija 

,23654 ,28985 1,000 -,7125 1,1856

Koroška 1,28910* ,38998 ,045 ,0122 2,5660

Notranjsko-kraška -,75452 ,33841 ,528 -1,8625 ,3535

Obalno-kraška ,12296 ,26534 1,000 -,7458 ,9918

Podravska -,21000 ,19620 ,996 -,8524 ,4324

Pomurska -,74147 ,36836 ,685 -1,9476 ,4646

Savinjska ,19614 ,20046 ,998 -,4602 ,8525

Spodnjeposavska ,18026 ,43187 1,000 -1,2338 1,5943

Zasavska ,28241 ,67327 1,000 -1,9220 2,4869

Podravska Gorenjska ,37621 ,25105 ,941 -,4458 1,1982

Goriška ,05248 ,32841 1,000 -1,0228 1,1278

Jugovzhodna 
Slovenija 

,44654 ,32435 ,968 -,6155 1,5085

Koroška 1,49911* ,41626 ,017 ,1362 2,8621

Notranjsko-kraška -,54452 ,36839 ,946 -1,7507 ,6617

Obalno-kraška ,33297 ,30265 ,995 -,6580 1,3239

Osrednjeslovenska ,21000 ,19620 ,996 -,4324 ,8524

Pomurska -,53147 ,39609 ,973 -1,8283 ,7654

Savinjska ,40614 ,24774 ,894 -,4050 1,2173

Spodnjeposavska ,39026 ,45574 ,999 -1,1019 1,8825

Zasavska ,49241 ,68883 1,000 -1,7630 2,7478

Pomurska Gorenjska ,90768 ,40028 ,500 -,4029 2,2183

Goriška ,58394 ,45282 ,980 -,8987 2,0666

Jugovzhodna 
Slovenija 

,97800 ,44990 ,569 -,4951 2,4511

Koroška 2,03057* ,52007 ,006 ,3277 3,7334

Notranjsko-kraška -,01306 ,48261 1,000 -1,5932 1,5671

Obalno-kraška ,86443 ,43451 ,701 -,5582 2,2871

Osrednjeslovenska ,74147 ,36836 ,685 -,4646 1,9476

Podravska ,53147 ,39609 ,973 -,7654 1,8283

Savinjska ,93760 ,39822 ,438 -,3662 2,2415

Spodnjeposavska ,92173 ,55218 ,882 -,8862 2,7297

Zasavska 1,02387 ,75610 ,972 -1,4518 3,4995

Savinjska Gorenjska -,02992 ,25440 1,000 -,8629 ,8030

Goriška -,35366 ,33097 ,996 -1,4373 ,7300

Jugovzhodna 
Slovenija 

,04040 ,32695 1,000 -1,0301 1,1109

Koroška 1,09297 ,41829 ,273 -,2766 2,4626

Notranjsko-kraška -,95066 ,37068 ,301 -2,1644 ,2630

Obalno-kraška -,07317 ,30544 1,000 -1,0732 ,9269
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Osrednjeslovenska -,19614 ,20046 ,998 -,8525 ,4602

Podravska -,40614 ,24774 ,894 -1,2173 ,4050

Pomurska -,93760 ,39822 ,438 -2,2415 ,3662

Spodnjeposavska -,01587 ,45760 1,000 -1,5141 1,4824

Zasavska ,08627 ,69006 1,000 -2,1731 2,3457

Spodnjeposavska Gorenjska -,01405 ,45939 1,000 -1,5182 1,4901

Goriška -,33779 ,50583 1,000 -1,9940 1,3184

Jugovzhodna 
Slovenija 

,05627 ,50321 1,000 -1,5914 1,7039

Koroška 1,10884 ,56683 ,723 -,7471 2,9648

Notranjsko-kraška -,93479 ,53266 ,842 -2,6788 ,8093

Obalno-kraška -,05730 ,48950 1,000 -1,6600 1,5455

Osrednjeslovenska -,18026 ,43187 1,000 -1,5943 1,2338

Podravska -,39026 ,45574 ,999 -1,8825 1,1019

Pomurska -,92173 ,55218 ,882 -2,7297 ,8862

Savinjska ,01587 ,45760 1,000 -1,4824 1,5141

Zasavska ,10214 ,78899 1,000 -2,4812 2,6855

Zasavska Gorenjska -,11619 ,69125 1,000 -2,3795 2,1471

Goriška -,43993 ,72295 1,000 -2,8070 1,9272

Jugovzhodna 
Slovenija 

-,04587 ,72112 1,000 -2,4070 2,3152

Koroška 1,00670 ,76686 ,978 -1,5042 3,5176

Notranjsko-kraška -1,03693 ,74197 ,964 -3,4663 1,3924

Obalno-kraška -,15944 ,71162 1,000 -2,4894 2,1706

Osrednjeslovenska -,28241 ,67327 1,000 -2,4869 1,9220

Podravska -,49241 ,68883 1,000 -2,7478 1,7630

Pomurska -1,02387 ,75610 ,972 -3,4995 1,4518

Savinjska -,08627 ,69006 1,000 -2,3457 2,1731

Spodnjeposavska -,10214 ,78899 1,000 -2,6855 2,4812

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 


