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III 

POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, kako so zaposleni v organizaciji seznanjeni s 

stresom na delovnem mestu ter ali se zavedajo učinka stresa na njihovo zdravje. V prvem delu 

naloge je predstavljena teoretična podlaga o vodenju in stresu na delovnem mestu ter kakšen 

vpliv ima stres na zdravje. V empiričnem delu smo raziskali vodenje v organizaciji Arabica d. 

o. o. in kako se vodje in sodelavci spopadajo s stresom ter ali so seznanjeni z različnimi 

metodami za odpravljanje stresa, kot je na primer joga. S pomočjo anketnega vprašalnika smo 

izvedli raziskavo, v kateri je sodelovalo 15 oseb iz različnih oddelkov organizacije Arabica d. 

o. o.  

 

Ključne besede: management, podjetje, vodenje, stres, joga, delovno mesto, izgorevanje. 

 

 SUMMARY  

In the final thesis, we have researched what the employees in the organization know about 

stress at work and if they are aware of the influence of stress for their health. There is a 

theoretical basis for management and stress at work and its influence on health presented. We 

have researched management in the organization Arabica d. o. o. in the empirical part and 

how the managers and co-workers cope with stress and if they are acquainted with different 

methods for stress elimination, such as yoga. We have executed a research with a 

questionnaire where 15 people from different departments of the organization Arabica d. o. o. 

co-operated. 

 

Key words: management, a company, leading, stress, yoga, working place, burnout. 
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1    UVOD 

 

V vsakdanjem življenju se vedno bolj soočamo s stresom na vseh področjih našega življenja. 

Stres je postal del našega življenja ne samo v službi, temveč se zaradi vedno hitrejšega tempa 

življenja srečujemo s stresom tudi v zasebnem življenju. Ljudje se v zadnjem času vse bolj 

zanimajo, kako učinkovito zmanjšati stres v poklicnem ter posledično tudi v zasebnem 

življenju. Prav tako je med managerji vedno večje zavedanje o tem, kako se učinkovito boriti 

s stresom na delovnem mestu ter kako pravilno ukrepati v boju proti stresu.  

1.1 Teoretična izhodišča ter opis problema   

Delovno okolje je lahko zelo stresno. V nekaterih organizacijah in pri opravljanju določenih 

del so zaposleni izpostavljeni večjim stresnim obremenitvam, v drugih pa manj (Treven 2005, 

20). Ravno na področju vodenje prihaja do velikega pritiska zaradi različnih zunanjih ter 

notranjih dejavnikov, ki vplivajo na managerjeve vodstvene sposobnosti, kar se najprej pojavi 

v obliki stresa, kasneje pa lahko pride že do izgorevanja na delovnem mestu, ki za sabo pusti 

precej posledic, lahko pa tudi stroškov za podjetje. 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. To je bolezen, ki se 

postopoma in neprestano širi, ki vleče človeka v vrtinec propada, iz katerega se je težko izviti 

(Maslach in Leiter 2002, 18).   

Poklicna (delovna) socializacija vpliva na osebnostno rast, učinkovitost in na prizadevanje za 

ohranjanje zdravja. Ob tem lahko moteče delujejo prenasičenost z delom in tudi preveliko ali 

premajhno število delovnih nalog, saj povzročajo stresna dejanja (Selič 1999, 123).  

Dobro počutje vsakega posameznika je odvisno tudi od tega, kako obvladuje stres. Vodstveni 

delavci se morajo naučiti izogniti tistim situacijam, ki potencialno povzročajo stres. Le tako 

bodo obvladali svoje odzive na stresne situacije in najbolje poskrbeli za svoje fizično zdravje 

in krepili svojo psihično trdnost (Young 2001, 9).  

Stres je življenje in življenje je stres. Stresa iz vsakdanjega življenja ne moremo izločiti in se 

mu ne moremo vedno izogniti. Stresa ne zdravimo, zdravimo samo bolezni, ki jih je stres 

povzročil. Sicer se moramo s stresom soočiti, sprijazniti in ga poskušati čim bolj nadzorovati, 

obvladati, krotiti, ublažiti in izkoristiti sebi v prid (Starc 2007, 285).   

Tušak in Masten (2008, 42) navajata, da večina ljudi najbolj stresno doživlja prav odnose z 

ljudmi, doma, v službi ali s prijatelji.  
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1.2 Namen in cilj  

Glavni namen naloge je predstaviti različne tehnike, ki lahko pomagajo blažiti ali zdraviti 

stres na delovnem mestu, predvsem na področju vodenja.  

V prvem delu zaključne projektne naloge smo predstavili, kaj je stres, od kod izvira in kakšna 

je zgodovina poznavanje stresa. 

V drugem delu naloge, ki temelji na raziskavi v izbranem podjetju, smo s pomočjo anketnega 

vprašalnika raziskali, koliko je stres prisoten na področju vodenja ter ali managerji/vodje 

uporabljajo tehnike joge za učinkovito odpravljanje stresa. S pomočjo anketnega vprašalnika 

smo pridobili informacije ter spoznali, koliko se managerji/vodje zavedajo problema stresa in 

kako učinkovito se trudijo odpraviti stres na delovnem mestu.   

Cilj zaključne projektne naloge: 

· Predstaviti pojem stresa ter kakšen vpliv ima v managementu. 

· Raziskati, kako se lahko managerji učinkovito izognejo stresu. 

· Raziskati, kako lahko tehnike joge pozitivno vplivajo na blaženje stresa v managementu. 

· Raziskati, koliko managerjev in zaposlenih v izbranem podjetju je že seznanjenih z jogo 

kot orodjem za obvladovanje stresa ter kako le-ta pozitivno vpliva na njih. 

· Na tej osnovi razviti predloge za management izbranega podjetja. 

1.3 Uporabljena metodologija raziskovanja 

Zaključno projektno nalogo smo razdelili na dva dela. Prvi del naloge je teoretičen, kjer smo 

v veliki meri uporabljali študij literature v slovenskem jeziku ter uporabili članke, najdene na 

spletu. V prvem delu je predstavljeno, od kod izvira beseda stres, kako je zgodovinsko 

opredeljen ter kaj stres predstavlja danes. Opisali smo tudi, kaj je vodenje, od kod izvira ter 

kakšen vpliv ima lahko stres na vodenje. Na podlagi strokovne literature smo predstavili še 

nekaj tehnik jogo, ki so lahko samopomoč pri odpravljanju stresa. V empiričnem delu smo s 

pomočjo anketnega vprašalnika  raziskali, kakšen vpliv ima lahko stres na njihovo zdravje in 

delo. Raziskali smo, kako so zaposleni na vodilnih položajih seznanjeni s stresom in kakšne 

tehniki uporabljajo za sproščanje. Za lažjo predstavitev pridobljenih podatkov s pomočjo 

anketnega vprašalnika smo rezultate ponazorili s pomočjo grafov, ki se nahajajo v prilogi. V 

zadnjem delu naloge smo razvili in predstavili nekaj predlogov, kako lahko vodje s pomočjo 

predstavljenih tehnik izboljšajo svoje počutje, zdravje ter seveda, kako lahko to vpliva na 

njihov slog vodenja. Vse potrebne informacije in podatke, ki smo jih potrebovali za raziskavo, 

smo dobili od zaposlenih v izbranem podjetju.  
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1.4 Uporabljene predpostavke in omejitve  

Predpostavljamo, da se managerji in zaposleni vse bolj zavedajo, kakšne posledice ima lahko 

stres na njihovo zdravje in način življenja ter da v izbranem podjetju obstaja interes za 

uvajanje sprememb na tem področju.  

Omejili smo se samo na eno panogo v enem izbranem podjetju in na področje vodenja. Kot 

omejitev s tega področja lahko navedemo, da smo s težavo dobili dovolj primernega kadra za 

sodelovanje pri raziskavi s področja stresa in vodenja. Kot omejitev lahko navedemo še 

pomanjkanje podatkov o temi, ki povezuje jogo in stres na delovnem mestu. Kot omejitev 

lahko tudi izpostavimo raziskovanje mnenj zaposlenih s pomočjo anketnega vprašalnika in 

podajanje neskladnih odgovorov glede na njihova dejanska mnenja. Poslovnih skrivnosti 

nismo objavljali. Omejitev predstavlja omejena sposobnost enega raziskovalca v času 

izdelave te raziskave maj–september 2014. 
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2 STRES NA DELOVNEM MESTU  

Stres nas spremlja na vsakem koraku življenja. Premalo pa je zavedanja o samem pomenu 

stresa ter o njegovem izvoru. V nadaljevanju opredeljujemo, od kod izvira stres ter kateri so 

dejavniki, ki vplivajo na stres na delovnem mestu.  

2.1 Zgodovina stresa   

V davni zgodovini so takšni fiziološki pojavi človeku zagotavljali preživetje. Danes živimo 

precej drugače. Pogoji in predvsem ritem življenja so bistveno drugačni od življenja naših 

prednikov in prav zaradi tega telo tak način razume kot potencialno nevarnost in prav zaradi 

tega se stres spreminja v težavo. Odziv v telesu na nek dražljaj nastaja popolnoma enako kot v 

preteklosti, razlika pa je v tem, da je danes večina stresnih situacij psiholoških in ne fizičnih. 

To pomeni, da mora telo obsedeti in se vesti razumno, nadaljnje telesne, fiziološke akcije niso 

nujne ali pa sploh niso potrebne (Meško 2011, 6). 

Izraz stres izhaja in angleščine (angl. stress) in pomeni pritisk, obremenitev ali napetost. 

Prvotno je bil privzet s področja fizike oziroma strojništva, kjer pomeni silo, ki deluje na 

določeno površino. Velika večina ljudi, ki se ukvarja s stresom, ga prevaja kot obremenitev in 

pri tem misli predvsem na psihično obremenitev (Starc 2007, 23).  

Prve opredelitve stresa in njegovega vpliva na ljudi izhajajo s področja medicine. Pionirsko 

delo je opravil Hans Seyla, ki je priznani "oče" koncepta stresa.  Pri svojem raziskovalnem 

delu, ki je bilo povezano z iskanjem novega spolnega hormona, je Hans po naključju odkril, 

da nastanejo poškodbe na tkivu kot odziv na vse škodljive dražljaje. Ta pojav je najprej 

imenoval splošno prilagoditveni sindrom (angl. general adaption syndrome – GAS), približno 

desetletje pozneje pa je vpeljal pojem stres v svoja pisna dela (Treven 2005, 17).  

Meško (2011, 6) še navaja, da je stres pogosto pojmovan kot najpogostejša bolezen moderne 

dobe. Je vzorec negativnih fizioloških stanj in psiholoških odzivov, ki se pojavijo v situacijah.  

Stres, ki je kot najboljši prijatelj pomagal preživeti številnim ljudem skozi tisočletja, je v 

svetu, ki ga živimo danes, postal zahrbten in neizprosen morilec številka ena (Schmidt 2003, 

6). 

2.2 Pomen besede stres  

Stres je preprosto ime za številne telesne reakcije, ki nastopijo, ko telo mobilizira svoje 

obrambne možnosti pred bližajočo se nevarnostjo. Telo se na dva načina upira stresu: z bojem 

z njim ali begom pred njim. Vse vrste napetosti vzburijo telesne sisteme, ki izzovejo reakcijo 

nad dejavniki, ki povzročajo stres (stresorji) (Young 2001, 11).  
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Stres je del življenja in je koristen (pozitivni stres ali eustress), saj omogoča prilagajanje 

človeka na okolje, na nove situacije, spodbuja spopadanje s problemi, reševanje težav, 

delovanje, kreativnost in dinamičnost (Starc 2007, 30).  

Stres je reakcija celotnega telesa na nevarnost. Razvila se je v pradavnini kot priprava za 

spopad z nevarnostjo, kot na primer soočenje s plenilsko zverjo. Danes se človek sicer redko 

sooči s plenilsko zverjo, vseeno pa naše telo zelo pogosto sproži telesno reakcijo (Ihan in 

Simonič Vidrih 2005, 4).   

Ihan in Simonič Vidrih (2005, 16) opredelita stres kot telesni odziv, ki ga sproža centralno 

živčevje zaradi velikega priliva opozorilnih signalov – stresorjev. Kot stresorji lahko delujejo 

zelo različni dražljaji – od preprostih fizičnih dražljajev (izrazita vročina ali mraz) do 

ogrožajočih situacij (prometna nesreča, potres). Lahko pa kot stresorji delujejo tudi 

namišljene ali potencialne grožnje, težave, ki jih človek predvideva ali jim ni kos, strahovi, 

travmatični spomini. 

Spielberger (1985 v Meško 2011, 11) navaja, da je v splošnem pomenu stres zapletena 

transakcija med človekom in njegovim okoljem, sestavljena iz potencialno škodljivih 

zunanjih nevarnosti ali pritiskov, notranjih misli, spominov ali fizioloških procesov ter močno 

neprijetnih čustvenih reakcij, ki jih povzroča pobudnik stresa.  

2.2.1 Stresorji  

Večina ljudi razume stres kot vsakdanje življenjske zahteve. Strokovno te zadeve imenujemo 

stresorji, njihov akutni vpliv na naše telo pa stres. Stresor je lahko biokemična snov, kot so 

droge ali alkohol, lahko je fizična poškodba ali čustveno vzburjenje, na primer strah ali jeza. 

Telesni in duševni odgovor na vsak stresor – prijeten ali neprijeten – se kaže v treh 

medsebojno povezanih fazah (Young 2001, 11):  

· alarmna reakcija,  

· odpor/prilagoditev, 

· izčrpanost/izgorelost.  

Stresor lahko predstavlja vsak dejavnik (tako fizični, družbeni kot tudi psihični), ki lahko 

ogrozi telesno in psihično integriteto posameznika (Levovnik 2014, 10).  

Izvor stresa, imenovan stresor, je lahko nekaj, kar človeku pomeni oviro, zahtevo, 

obremenitev ali izziv (Meško 2011, 14).  

Lzarus in Cohen (1977 v Selič 1999, 55) opisujeta pomembnejše skupine stresorjev:  

· Kataklizmatični stresorji – so navadno nepredvidljivi dogodki, ki se zgodijo večjim 

skupinam (ali celim skupnostim) ljudi hkrati, nanje močno vplivajo ter zahtevajo za svoje 

obvladovanje veliko prizadevanj. Gre za naravne ali tehnološke nesreče, katastrofe, ki v 
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prizadetih izzovejo podobna čustva in vedenje, kar povečuje občutke pripadnosti in 

skupnosti, ti pa potem olajšajo poravnavanje.  

· Osebnosti stresorji – delujejo na posameznika, niso nujno predvidljivi, zahtevajo veliko 

tvornega prizadevanja za obvladovanje. Neredko imajo težje posledice od 

kataklizmatičnih, kjer je običajno močna socialna podpora.   

Tovrstne stresorje najpogosteje merimo z lestvicami življenjskih dogodkov (Selič 1999, 55). 

2.2.2 Umetni stres – škodljivi stres 

Schmidt (2003, 11) navaja, zakaj umetni stres, ker ga narava ne pozna. Je izum človeka. Je 

samo stranski proizvod urejene družbe, ki nam vsiljuje vedno višje zahteve. Postavlja kriterije 

za super ljudi, ki pa jih ne moremo izpolniti, ne da bi se odrekli kakovosti svojega življenja.  

Schmidt (2003, 11) navede še vzroke za nastanek stresa, ki nastane zaradi preobremenjenosti, 

občutka, da nismo več sposobni obvladovati vseh zahtev iz okolja. Občutek lahko nastane:  

· kot posledica resničnih omejitev iz okolja,  

· kot posledica privzgojenih, namišljenih omejitev. 

Ta stres privede posameznika do nenehne napetosti, skrbi in občutka nesposobnosti ter tako 

ne more uravnotežiti življenja med zahtevami na eni strani in zadovoljstva, ki mu ga nudi 

dobro opravljeno delo ter tudi navdušenje nad vsemi čudovitimi stvarmi, za katere je vredno 

živeti (Meško 2011, 9).  

2.3.3 Naravni stres – prijetni stres 

Naravni stres pozna vsako živo bitje. Deli se na dve različni skrajnosti. Ena stran je 

spremembna reakcija preživetja, ki je pomagala človeštvu obstati, na drugi strani pa je 

prijeten stresom, ki ga doživljamo kot čudovite trenutke in ugodja (Schmidt 2003, 9).  

Stres, ki ga dojamemo kot občutek ugodja, je pozitivna stran stresa, iz katerega dobivamo 

energijo, življenjsko moč, motivacijo in tudi ustvarjalnost. Tak stres doživimo v trenutkih, ko 

verjamemo, da smo se sposobni uspešno spopasti s stresom, ko torej vemo, da naša 

usposobljenost presega zahtevnost dražljaja iz okolice (Meško 2011, 9).  

2.3 Simptomi stresa  

Nekatere stresne reakcije so tako prikrite, da se jih niti ne zavedamo. Spet druge se jasno 

kažejo v napetosti, pospešenem utripu, nezmožnosti koncentracije, nespečnostih, glavobolih, 

napetih mišicah, mnogi dobijo celo razjede. Kratkoročni stres lahko privede do simptomov, 

kot so glavobol in bolečine v želodcu. Dolgotrajen stres pa dolgoročno povzroča razjede, 
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visok krvni pritisk ali artritis. Neukročen stres ogroža srce, ožilje in telesne organe (Young 

2001, 15).  

Simptomi stresa (slika 1) so naslednji (Young 2001, 15): 

· stalni občutek vznemirjenosti in razdraženosti,  

· bolečine v prsih ali pri srcu, 

· nizek energijski nivo ali izbruh energije, ki mu sledi depresija, 

· zmanjšan ali povečan tek, 

· občutek, da ste žrtve, 

· izbruhi nekontrolirane jeze, 

· bolečine v spodnjem delu hrbta, v vratu in ramenih, 

· pogosta otožnost, 

· pomanjkanje interesa za dejavnosti, ki so vas nekoč razveseljevale, 

· neprestan strah, 

· hitro bitje srca, 

· vzponi in padci samospoštovanja, 

· slabosti v želodcu, 

· občutek manjvrednosti, 

· težave s preveliko ali premajhno potrebo po spanju, 

· težave pri odločanju, 

· stalna želja po samoti, 

· pomanjkanje koncentracije, 

· strah pred prihodnostjo, 

· telesna slabost.  

Simptomov stresa je zelo veliko, saj stres učinkuje na večino organov in vpliva na 

najrazličnejša dogajanja v telesu. Pri določanju znamenja stresa je potrebna previdnost, saj so 

morda znamenja povzročili drugi dejavniki. Ugotovitev, da gre za znake stresa, je najbolj 

upravičena, kadar se pojavlja več sumljivih znamenj hkrati. Številna skrita znamenja stresa 

pokažejo svoj pravi obraz šele tedaj, ko je pogosto že prepozno, saj se njihovega prikritega 

delovanja posameznik zave šele takrat, ko so mu že močno načela zdravje ali celo povzročila 

smrt (Tušak in Masten 2008, 37).  
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Odziv na stres ob krajših, obvladljivih izzivih (stresorjih) omogoča ohranjanje integritete 

organizma (preživetje) in pomembno prispeva k njegovemu razvoju. Tako se učimo in 

prilagajamo izzivom nenehno spreminjajočega se okolja. Vendar pa enaki mehanizmi, ki nam 

ob soočanju z nevarnostjo omogočajo preživetje, ob kronični izpostavljenosti neobvladljivim 

stresorjem povzročajo bolezenska stanja, kot so zvišan tlak in večja koncentracija maščobe v 

krvi, nalaganje maščevja okoli pasu, panične napade, depresija (Meško 2011, 20).  

2.4  Stres na delovnem mestu   

Eno tretjino življenja prebijemo na delu, drugo prespimo, tretjo preživimo z družino in 

prijatelji. Večina ljudi najbolj stresno doživlja prav odnose z ljudmi, pa naj bo doma, v službi 

ali s prijatelji (Ihan in Simonič Vidrih 2005, 61).  

Raziskovanje in prepoznavanje stresa v delovnih organizacijah se je pričelo v ZDA med 

drugo svetovno vojno, ko so psihologi proučevali reakcije oseb, ki so se znašle v izjemno 

stresnih situacijah, preučevanje organizacijskega stresa pa sega nazaj v šestdeseta leta. 

Zgodnje raziskovanje je bilo usmerjeno v preučevanje vzrokov in posledic organizacijskega 

stresa (Tušak in Masten  2008, 109). 

Vzroki za razvoj stresa pri delu se v pretežni meri nanašajo na način organizacije dela ter 

vodenja in upravljanja podjetja. Ker imajo ti aspekti dela možnost škodljivega vpliva, se 

imenujejo tudi s stresom povezani dejavniki tveganja. Stroka loči devet kategorij s stresom 

povezanih dejavnikov tveganja (Levovnik 2014, 17).  

Tušak in Masten (2008, 108) še opredelita, da je stres pri delu možno opisati z več dejavniki:  

· Delovni položaj – je med najpomembnejšimi povzročitelji stresa pri delu, povezan je s 

prenasičenostjo z delom in preobremenjenostjo tistih na vodilnih delovnih mestih. 

· Pomanjkanje kontrole – dela, ki ne dopušča avtonomije, svobodnega odločanja in 

časovne razporeditve ter ne vključuje soodločanja (nizka stopnja kontrole), imajo pogosto 

za posledico povišan krvni pritisk in so dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja.  

· Ponavljajoča se opravila – zanje je značilno tako prenasičenost kot pomanjkanje kontrole.  

· Odgovornost za druge – prinaša mnoge dodatne napetosti, skrbi in včasih tudi težavne 

medosebne odnose, povezano pa je tudi s kajenjem, povišanim krvnim pritiskom in 

visoko stopnjo holesterola. 

· Konfliktnost vlog – pojavi se, ko se oseba znajde med različnimi pritiski s strani 

nadrejenih in podrejenih.  

· Nevarnost – nekateri poklici so lahko zelo nevarni (vojaški, policijski, gasilski …). 

Precizirana varnost vpliva na povišanje adrenalina, srčni utrip in krvni pritisk.  

· Stresorji okolja – vročina, onesnaženost zraka, hrup, prah … so lahko izrazito patogeni 

dejavniki, ki lahko povzročajo mnoge bolezni.   
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Vsi ti dejavniki, ki povzročajo preveč stresa na delovnem mestu, pa za sabo pustijo negativne 

posledice med zaposlenimi, ki lahko pri organizaciji predstavljajo veliko finančno breme ali 

pa zmanjšanje produktivnosti organizacije. Delo je bilo za vsakega človeka zmeraj pomemben 

dejavnik za preživetje, delo je zmeraj dajalo varnost družbi. Kot navaja tudi Treven (2005, 

30), je delo ena izmed najpomembnejših dejavnosti za človeka, ki živi v sodobni družbi, ni pa 

edina.  

Kot navajata Šprah in Bertoncelj (2012, 9), stres na delovnem mestu prizadene 28 odstotkov 

zaposlenih v EU-25. Ocenjuje se, da so ekonomski stroški stresa na delovnem mestu v EU-25 

med 3–4 odstotka BDP (to je v letu 2007 približno 1.378 MIO EUR). Situacija v RS je 

primerljiva. 

2.4.1 Absentizem na delovnem mestu   

Šprah in Bertoncelj (2012, 9) navajata, da je bila povprečna odsotnost z dela na enega 

zaposlenega v RS leta 2006 15,3 dni (2008 15,5 dni), kar pomeni ocenjeno izgubo približno 

5,18 odstotka potencialnega BDP.  

2.4.2 Prezentizem na delovnem mestu  

V zadnjem času se uveljavlja izraz prezentizem kot skovanka dveh angleških izrazov 

"present"  in "absenteeisem", saj gre za zaposlene, ki so sicer fizično prisotni na delovnem 

mestu, vendar so z mislimi ali vedenjem v nekem smislu odsotni oz. sta njihova delovna 

učinkovitost in produktivnost bistveno zmanjšani (Šprah in Bertoncelj 2012, 31).  

Šprah in Bertoncelj (2012, 9) še navajajo, da je v Sloveniji leta 2007 10,2 odstotka zaposlenih  

(EU 8,6 odstotka) imelo zdravstvene težave, povezane z delom. Najpogostejše med njimi so 

kostno-mišične bolezni (hrbet in roke), stres, depresija ali tesnoba, bolečine v nogah ter srčno-

žilne bolezni. Težave se najpogosteje pojavljajo v kmetijstvu, rudarstvu ter socialnem delu, 

medtem ko se stres, depresija in tesnoba najpogosteje pojavljajo v finančnem posredništvu in 

izobraževanju.  

2.4.3 Izgorevanje na delovnem mestu  

Pomembno pa je opredeliti še en stranski in pogost dejavnik stresa, ki je izgorevanje na 

delovnem mestu. Čeprav vsi priznajo, da je izgorevanje problem delovnega mesta, se o tem, 

da je ta problem treba jemati zelo resno, vsi ne strinjajo. Iz različnih nagibov izgorevanju ne 

pripisujejo pravega pomena ali pa ga ocenjujejo kot neizogiben, toda obvladljiv del delovnega 

življenja (Masclah in Leiter 2002, 61).    
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Evropske raziskave kažejo različne stopnje izgorelosti med delovno populacijo, nekje 1–10 

odstotka izraža močno izgorelost, enako velja za Slovenijo, medtem ko jih 20 odstotkov kaže 

začetne znake izgorelosti (kronična utrujenost), 15 odstotkov jih je izčrpanih, 5 odstotkov se 

jih zlomi in so na dolgotrajnem bolniškem dopustu (Šprah in Bertoncel 2012, 10).   

Izgorelost je termin, s katerim opisujemo stanje izjemnega stresa, ki se je nakopičil v daljšem 

obdobju. V poglavju o stresnem odzivu smo povedali, da začnemo ob zaznavi grožnje 

proizvajati tako imenovane hormone stresa. Pod njihovim vplivom se odzovemo na neke 

razmere. Če je oseba dalj časa izpostavljena stresnim življenjskim okoliščinam, lahko nastopi 

izgorelost, s katero je pogosto povezana tudi tesnoba (McMahon 2010, 32).   

Izgorelost je posledica velike preobremenjenosti z delom, kar vodi v preveliko izpostavljenost 

stresu (Meško 2011, 28). Slednje prikazuje slika 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Krivulja človekovega delovanja Petra Nixona 

Vir: Evans, Russel (1992 v Meško 2011, 28).  

V podjetju morajo vložiti posebno pozornost odzivom zaposlenih, torej njihovim 

prizadevanjem, omejitvam in zahtevnosti ter načinu njihovega dela. Če ta odziv ni zadosten 

ali ga sploh ni, potem je neizbežna posledica izgorevanje zaposlenih na delovnem mestu, kar 

prinese kronično izčrpanost zaposlenih, razdražljivost, togost, nedružabnost in zmanjšano 

produktivnost (Meško 2011, 28).  

2.4.4 Karoshi – smrt na delovnem mestu 

Besedna zveza "smrt od službe" bi bil dobeseden prevod tuje besede karoshi, ki jo lahko 

prevajamo tudi kot besedo za nenadno smrt zaradi srčno-žilnega (infarkta) ali možgansko-

žilnega obolenja (anevrizem, možganska kap in podobno) (Meško 2011, 30).   
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Meško (2011, 30) navaja, da so žrtve karoshija pred smrtjo preživele tudi več kot 3000 ur na 

delovnem mestu na leto.  

2.5 Dejavniki, ki spodbujajo stres na delovnem mestu  

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

številnih dejavnikov:  

· preobremenjenost; 

· nenehno pomanjkanje časa zaradi prekratko postavljenih rokov; 

· nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja priložnosti, da bi se lahko izkazalo; 

· nejasna vloga in pomen delovnega mesta; 

· spreminjanje delovnih metod; 

· slaba obveščenost – izguba pregleda nad dogajanjem in občutkom pripadnosti  

organizaciji (Ihan in Simonič Vidrih 2005, 61). 

Vsi poklici niso enako stresni, zato se težave pojavljajo bolj zaradi narave dela kot pa zaradi 

organiziranosti. Poklicna področja, pri katerih so pogosti dodatni pritiski, so predvsem 

medicina, policija, gasilci, sodstvo, poučevanje, socialno delo, igralstvo in oglaševanje (Tušak 

in Masten 2008,  115).  

Černigoj Sadar (2002 v Meško 2011, 16) navaja, da stres na delovnem mestu povzroča 

izpostavljenost številnim dejavnikom stresa v organizacijskem okolju.   

Lyness in Thompson (1997 v Treven 2005, 20–21) navajata, da so primerjali več sto 

zaposlitev na podlagi različnih meril, med katerimi so nadurno delo, norme, roki, 

tekmovalnost, fizične zahteve, delovne razmere, prevzem tveganja, zahteva po osebni pobudi, 

zahteva po vzdržljivosti in delo na očeh javnosti.  

Čim večje število točk, tem večji je stres pri posamezni zaposlitvi (Treven 2005, 21). To 

prikazuje preglednica 1.   
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Preglednica 1: Bolj ali manj stresne zaposlitve 

Delovno mesto                 Točke stresa 

Predsednik države 176,0 

Gasilec 110,9 

Direktor 108,6 

Kirurg 99,5 

Kontrolor zračnega prometa 83,1 

Manager za stike z javnostjo 78,1 

Borzni posrednik 71,7 

Pilot 68,7 

Arhitekt 66,9 

Odvetnik 64,3 

Zdravnik 64,0 

Zavarovalni zastopnik 63,3 

Univerzitetni profesor 54,2 

Analitik tržnih raziskav 42,1 

Ekonomist 38,7 

Računovodja 31,1 

Nabavni referent 28,9 

Zavarovalni statistik 20,2 

Vir: Greenberg in Baron (2000 v Treven 2005, 21).  

 

Negativni učinki stresa lahko prizadenejo vsakogar, saj se lahko stres pojavi v vseh delovnih 

organizacijah ne glede na njihovo velikost ali sektor, v katerega spadajo (Levovnik 2014, 9).  
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3    VODENJE TER VPLIV STRESA NA VODENJE  

V nadaljevanju predstavljamo, kakšen pomen ima stres za vodenje ter kakšne tehnike vodenja 

poznamo. Opredeljujemo tudi, kakšen pomen ima avtentično vodenje na stres.  

3.1 Pojem vodenja   

Če želimo danes v poslu uspeti, najbrž ni bolj pomembne teme kot vodenje. Koncept vodenja 

se neprestano razvija v skladu s spreminjanjem potreb organizacije. Med vsemi idejami in 

literaturo o vodenju izstopajo trije dejavniki: (1) ljudje, (2) vpliv in (3) cilji. Vodenje se 

pojavlja med ljudmi in vključuje uporabo vpliva za doseganje ciljev. Ta definicija izraža 

idejo, da se vodenje pojavlja med ljudmi, je dinamično in vključuje uporabo moči (Dimovski 

in Penger 2007, 114).  

Rozman, Koletnik in Kovač (1993 v Dimovaki in Penger 2007, 115) definirajo vodenje kot 

sposobnost vplivanja na druge ljudi, da sodelujejo v prizadevanjih za doseganje ciljev. 

Vodenje v širšem pomenu zadeva: (1) vodenje v ožjem smislu tj. lastnosti in ravnanje vodje, 

(2) komuniciranje, (3) motiviranje in (4) kadrovanje.    

Upravljanje in vodenje sta slovenski besedi, za katere vemo, da ponazarjata pojav procesne 

narave. Upravljanje je proces in vodenje je proces. Oboje (upravljanje in vodenje) je 

sestavljeno iz aktivnosti (Belak 2010, 73).   

Upravljanje in vodenje podjetja poteka od izhodiščnih, temeljnih opredelitev v povezavi s 

podjetjem k podrobnejšim izvedbenim opredelitvam njegovega delovanja. Upravljalno-

vodstveni procesi se nanašajo na tega (Belak 2010, 61):  

· poslanstvo, smotre in cilje podjetja, 

· načine uresničevanja poslanstva, smotrov in ciljev,  

· resurse in aktivnosti za izvedbo.  

Belak (2010, 61) še navaja, da potreba po upravljanju in vodenju podjetja izhaja iz želje po 

obstoju in zato tudi iz potrebe po njegovem delovanju ter razvojnem in/ali velikostnem 

spreminjanju.   

Včasih so se teoretiki precej ukvarjali z osebnostnimi lastnostmi vodij oz. njihovimi potezami. 

Poteze so razlikovalne osebnostne značilnosti vodij kot npr. inteligenca, vrednote in videz 

(Dimovski in Penger 2007, 118).  
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3.1.1 Management  

Termin management, kot ga povzamemo iz angleške literature, izhaja iz dobe Shakespeara, tj. 

iz šestnajstega stoletja, njegov izvor ima latinske, italijanske in francoske korenine. Iz 

latinščine povzame "manus", kar pomeni roka in moč, iz italijanščine povzame "maneggiare" 

v kontekstu upravljanje lastnine in poslov. Iz francoščine povzame "manegerier", kar ima 

podoben pomen kot italijanski termin (Dimovski in Penger 2007, 8). 

Managerji uporabljajo množico spretnosti in znanj, da bi uresničevali navedene managerske 

funkcije v organizaciji (Dimovski in Penger 2007, 9). Slednje prikazuje slika 3.  

 

 

 

 

Slika 3: Proces managementa: štiri temeljne managerske funkcije 

Vir: Dimovski in Penger 2007, 9 

 

Ker predstavljajo odločitve pretežni del rezultata dela managerjev, je upravičeno opredeliti 

management kot odločanje. Odločitev pomeni izbiro med možnostmi (Dimovski in Penger 

2007, 9). 
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3.1.2 Povezave med vodenjem in managementom  

Veliko je bilo napisanega o razliki med managementom in vodenjem. Oba sta za organizacijo 

pomembna. Ker managerska moč izhaja iz organizacijske strukture, poudarja stabilnost, red in 

reševanje problemov znotraj strukture. Vodstvena moč pa po drugi strani izhaja iz osebnih 

virov, kot so osebni interesi, cilji in vrednote. Vodstvena moč poudarja vizijo, kreativnost in 

spremembe v organizaciji (Dimovski in Penger 2007, 114).  Razlike prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2: Vodstvene in managerske kvalitete 

VODJA 
DUŠA 

MANAGER 

GLAVA – INTELEKT 

Vizionar Razumski 

Strasten Svetovalec 

Kreativen Vztrajen 

Fleksibilen Rešuje probleme 

Navdihnjen Odločen 

Inovativen Analitičen 

Poln domišljije Strukturirano razmišlja 

Hraber Nameren 

Rad eksperimentira Avtoritativen 

Spodbuja spremembe Stabilizirajoč 

Osebnostna moč Pozicijska moč 

 

Vir: Dimovski in Penger 2007, 115 

 

Vodenje se v ožjem smislu besede razlikuje od managementa. Ta je osredinjen na 

usklajevanje v organizaciji in vključuje planiranje, organiziranje, kadrovanje in kontroliranje 

v skladu z opredeljenimi organizacijskimi cilji (Adizes idr. 1996, 91).  

3.2  Stili  vodenja   

En način za pristopanje k proučevanju značilnosti vodij je tudi obravnava njihove 

avtokratičnosti in demokratičnosti. (1) Avtokratski vodja je tisti, ki teži k centralizaciji 

avtoritete in se zanaša na legitimno in prisilno moč ter moč nagrajevanja. (2) Demokratični 

vodja delegira pristojnosti drugim, spodbuja participacijo in se zanaša na ekspertno in 

referenčno moč, da vpliva na podrejene, ugotovljeno je bilo, da je lahko nek vodja avtokratski 

(vodstveno orientiran), drugi je lahko demokratičen (usmerjen k podrejenim), tretji pa je 

kombinacija teh dveh stilov vodenja (Dimovski in Penger 2007, 119).  

Veliko raziskav je do danes opravilo o tem, kakšno vodenje je uspešno. Povsem enoznačnih 

ugotovitev ni. Če bi o tem obstajal kak preprost odgovor, bi bili uspešni vsi vodje (Adizes idr. 

1996, 95).  
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Dimovski in Penger (2007, 123) navajata, da se stili vodenja od načina razlikujejo po tem, da 

način ali model izhaja iz ideje o tem, kako je možno iz ljudi izrabiti čim več, stil pa se nanaša 

na določen vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja, ko dela z ljudmi – seveda če ga ti kot 

takšnega sprejmejo. Stil vodenja ni odvisen samo od načina obnašanja vodje, ampak tudi od 

konkretne situacije, čeprav se v njej zrcali. Na splošno naj bi se vodje razlikovali po dveh 

skrajnih dimenzijah, v katero so usmerjeni (Dimovski in Penger 2007, 123):  

· Dimenzija dela, dosežki: razlaga, zakaj je neko delo potrebno narediti in do kdaj, 

vplivajo na ljudi tako, da se osredinijo na delo.  

· Dimenzija ljudi: zmanjševanje napetosti, pripravljanje pogojev za prijetnejše delo, 

poudarek na vrednotah, odnosih med ljudmi.   

Adizes idr. (1996, 95) opredelijo dva modele vodenja. 

Model osebnih značilnosti vodje  

Model osebnih značilnosti temelji na domnevi, da so za vodje značilne nekatere osebnosti, 

socialne in fizične sposobnosti. V skladu s tem pojmovanjem je prisotnost ali odsotnost teh 

značilnosti osnovnega pomena za razlikovanje med vodji in ne vodji. Ključne značilnosti za 

identifikacijo vodje so (Adizes idr 1996, 95): 

· fizične: mlajši ali srednje starosti, vitalen, visok, vitek in dopadljive zunanjosti; 

· osebnostne: prilagodljiv, čustveno stabilen, obvladovalen, samozavesten, prodoren; 

· socialne: prikupen, olikan, popularen, pripravljen sodelovati, izobražen na ustrezni 

šoli, naravnan k mobilnosti in napredovanju; 

· delovne: usmerjen k nadpovprečnim dosežkom, poln iniciativnosti, pripravljen 

sprejemati odgovornost.   

Model vedenja vodje  

Vedenjski modeli razlikujejo in poudarjajo vedenjske, akcijske akcije značilnosti pri uspešnih 

in pri neuspešnih vodjih. Z drugimi besedami: raziskovalci so začeli preučevati, kaj vodje bolj 

ali manj uspešno počnejo: kako dajejo naloge podrejenim, kdaj in kako komunicirajo, kako 

delajo in podobno. Klasičen pristop k vodenju ima svoje korenine v tej ideji, da je osnovna 

organizacija predvsem ekonomska. Vodenje je tako razumljeno predvsem kot nekaj, kar 

vzdržuje red, kontrolira vedenje in usmerja ljudi v objektivne ekonomske cilje (Dimovski in 

Penger 2007, 122).  

3.2.1  Avtentično vodenje   

Avtentični vodja sodobne organizacije zagotavlja razpršitev vrednot, ki izvirajo vse od osebne 

identifikacije članov organizacije, ustvarjanja skupnih simbolov, zgledov do spodbujanja 

pozitivnega vodenja, prožnosti zaupanja, optimizma in razvoja samozavesti (Dimovski, 

Penger in Peterlin 2007, 105).  
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Preučevanje avtentičnega vodenja po letu 2004 je glavni izziv za management učeče se 

organizacije. Vodenje je v težkih časih čedalje zahtevnejše. Vendar edinstveni dejavniki 

stresa, s katerimi se sodobne organizacije po svetu soočajo v današnjem času, kličejo po 

pristnem avtentičnem vodenju. Današnji izzivi zahtevajo drugačen pogled na obnovitev in 

ohranitev zaupanja, upanja in optimizma (Dimovski, Penger in Peterlin 2007, 103).  

Dimovski, Penger in Peterlin (2007, 104), pojasnjujejo, kdo je avtentičen – konstrukt     

avtentičnosti so obravnavali že starogrški filozofi s frazama »poznati sebe« in »tvoj resnični 

jaz«. Bistvo avtentičnosti je poznati sebe, sprejeti in se ohranjati takšne, kot smo.   

3.3 Vpliv stresa na vodenje  

Na splošno je možno trditi, da ljudje, ki so odgovorni za druge tako, da motivirajo, 

nagrajujejo ali kaznujejo in z njimi komunicirajo, občutijo več stresa in fizioloških 

simptomov, ki so značilni za stres, kot tisti, ki opravljajo druge dejavnosti v organizaciji. 

Odgovornost za druge je zelo težko breme, ki ga nosijo vodstveni delavci in managerji 

(Treven 2005, 25).  

Managerji se morajo pri odločanju politike organizacije in pri drugih strateških odločitvah 

ukvarjati tudi s stroški človeških virov. Zaradi teh stroškov morajo managerji včasih 

zaposlenim sporočiti informacijo, ki je zanje neugodna, in biti nato soudeleženi pri njihovi 

stiski. Poleg tega so odgovorni tudi za urejanje sporov med zaposlenimi. Poslušati morajo 

pritožbe, posredovati v sporih, spodbujati sodelovanje in skrbeti za vodenje. Vse te naloge so 

zelo zahtevne in vsak od njih prispeva k stresu, ki ga občuti posamezni manager (Treven 

2005, 25).  

Na področju vodenje je torej želja po nadzoru največji povzročitelj stresa. Masclah in Leiter  

(2002, 45) dodata še, če nimajo nobenega nadzora nad pomembnimi vidiki svojega dela – 

najsi bo ta nadzor individualen ali skupen – se jih zlahka lotijo izčrpanost, cinizem in 

neučinkovitost zaradi izgorevanja na delovnem mestu.   

Levovnik (2014, 19 ) opredeli delovno okolje na naslednje načine: 

Vsebina dela:  

· monotone, ne vzpodbudne, nesmiselne naloge;  

· pomanjkanje raznolikosti; 

· neprijetne naloge. 

Delovne obremenitve in tempo dela:  

· preveč ali premalo dela;  

· delo pod časovnim pritiskom.  
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Delovni čas:  

· strikten ali nefleksibilen urnik dela;  

· podaljšan in neobčutljiv delovni čas;  

· nepredvidljiv delovni čas;  

· slabo organiziran sistem izmen. 

Udeležba in kontrola:  

· pomanjkanje udeležbe pri odločanju;  

· pomanjkanje kontrole (na primer nad metodami dela, tempom dela, delovnim časom in 

delovnim okoljem).  

Vzroki za razvoj stresa pri delu se v pretežni meri nanašajo na način organizacije dela ter 

vodenja in upravljanja podjetja. Ker imajo ti aspekti dela možnosti škodljivega vpliva, se 

imenujejo tudi s stresom povezani dejavniki tveganja (Levovnik 2014, 17).   

Občutek nemoči zaradi delovne preobremenitve je sam po sebi poguben. Med lastniki 

manjših poslovnih podjetij in zaposlenimi je manj verjetno, da se bodo tisti, ki so razvili 

močnejši občutek za nadziranje vsega dogajanja v življenju, prepustili jezi, potrtosti in 

vznemirjanju, če se bodo na delovnem mestu zapletli v spor ali se znašli pod veliko težo 

obremenjenosti. Nasprotno pa so ljudje, ki nimajo razvitega občutka za nadziranje sebe, bolj 

nagnjeni k razburjenju in se celo odločijo za odpoved (Goleman 2001, 100–101). 
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4 PREMAGOVANJE STRESA S POMOČJO JOGE IN ZDRAVJE   

Danes je znanih že nekaj tehnik, ki lahko pomagajo ali preprečijo stres. Pomembno pa se je 

tudi zavedati pomena zdravja. V nadaljevanju smo predstavili nekaj tehnik, ki bi lahko 

pomagale v boju proti stresu ter kakšen pomen imajo za zdravje.  

4.1 Pomen zdravja sodelavcev  

Zdravje pomeni sposobnost, da se tisoče funkcij našega organizma in naš organizem kot 

celota nenehno in usklajeno prilagaja spremembam in zahtevam okolja (Ihan in Simonič 

Vidrih 2005, 3).  

Kar stresno vpliva na kemične spremembe v možganih in na kemično ravnovesje v telesu, 

povzroča razvoj različnih bolezni. Stres je znan povzročitelj bolezni srca in ožilja, raka, 

bolezni pljuč, ciroze jeter, zaradi stresa nastajajo nesreče, ki spremljajo številne poškodbe in 

okvare, s stresom povezujejo tudi samomore – z drugimi besedami: s stresom strokovnjaki 

povezujejo šest najpogostejših vzrokov smrti v sodobnih družbah (Young 2001, 15).   

Ihan in Simonič Vidrih (2005, 5) navajata nekatera od naštetih stanj, zlasti stres, depresivnost 

in različne odvisnosti, ki se dajo razmeroma objektivno meriti in ocenjevati. Zato je možno 

objektivno iskati povezave med pojavom nekaterih bolezni in stresom, depresivnostjo in 

različnimi odvisnostnimi. Znanstveno se s temi vprašanji ukvarja zlasti nova 

interdisciplinarna veda – psihonevroimunologija.  

Selič (1999, 33) omeni še en pomemben dejavnik, zdravstveno stanje je nedvoumno povezano 

s spolom. Argyle (1992 v Selič 1999, 33) navaja, da je zdravje žensk na splošno slabše.  

Ženske so bolj nagnjene k poveličevanju svojih težav (v primerjavi s kliničnimi izsledki) ter 

prej obiščejo zdravnika. Za enake simptome (bolezni) jemljejo več zdravil kot moški, kar pa 

je vse manj izraženo pri tistih ženskah, ki so zaposlene (Selič 1999, 33). 

4.2 Način življenja ter njegov vpliv na stres  

Pri povezavi med čustvi in doživljanju stresa velja posebej omeniti življenjski stil, ki 

determinira osnovno življenjsko držo kot ključno premiso, ki določa, koliko stresnih virov v 

življenju poberemo nase. Življenja brez vznemirjanja in stresa namreč ni, zato je posebej 

pomembno, na kak način se s stresom spoprijemamo (Ihan in Simonič Vidrih 2005, 44).  

Svoj življenjski slog lahko spremenite na različne načine in tako povečate odpornost proti 

škodljivemu stresu. Če ste zdravi in telesno vzdržljivi, se boste dobro počutili, temu pa bo 

sledilo še visoko samospoštovanje in vse redkejša razdraženost, jeza ter sovražnost (Looker in 

Gregson 1993, 143).  
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Pri doživljanju stresa igrajo čustva pomembno vlogo. Lahko bi rekli, da je stres povezan s 

kvaliteto in naravo našega emocionalnega doživljanja. Doživljanje napetosti, strahu, 

pričakovanj. Vse to pomeni, da je naše telo v stalni stresni situaciji, ki je na dolgi rok telo ne 

more več uspešno kompenzirati in se posledice poznajo tako v vedenju kot fiziološkem 

delovanju organizma (Ihan in Simonič Vidrih 2005, 44).  

4.2.1  Prehrana in zdravje sodelavcev 

V medicini se odstirajo nova obzorja. Vodilni znanstveniki so ugotovili, da je ključ do 

daljšega in bolj zdravega življenja presenetljiv, vendar preprost: hrana lahko prežene 

zdravstvene tegobe, ki nas tarejo (Allen idr. 2010, 15).  

Med reakcijo boja ali bega je bistvenega pomena, da so delujoče mišice preskrbljene s 

potrebno energijo, ki jo telo črpa iz zalog maščob in glukoze. Med preplahom se v krvi 

poveča raven glukoze in maščob, vštevši holesterola. Povečanje holesterola in triacilglicerola 

(vrste maščob) v krvi tedaj močno presega količino maščob, ki jih zaužijemo s prehrano. 

Dejansko izvira samo 10 odstotkov holesterola iz prehrane, preostali delež pridela telo samo, 

predvsem takrat, kadar doživljamo stres (Looker in Gregson 1993, 143).  

Raziskave kažejo, kako prehrana vpliva na zdravje ljudi. V državah, v katerih uporabljajo 

malo soli v prehrani, ljudje ne poznajo težav z visokim krvnim pritiskom. Tudi sladkor v 

večjih količinah slabo vpliva na zdravje. Povzroča zmanjšanje krvnega sladkorja, to pa vpliva 

na pojav hude utrujenosti in razdražljivosti. Pri čezmernem uživanju so nevarne tudi maščobe, 

saj povzročajo različna bolezenska stanja (Treven 2005, 71).  

 

Looker in Gregson (1993, 142) navajata nekaj nasvetov glede zdrave prehrane: 

· uravnotežite prehrano; 

· nadzorujte uživanje maščob; 

· poskrbite, da užijete dovolj vlaknine; 

· zadostite potrebam po rudninah in vitaminoma C in B; 

· popijte liter vode na dan; 

· redno zajtrkujte. 

Terapevti so prepričani, da telo med stresom hitreje porabi določene hranilne snovi. Svetujejo 

dodatke vitamina B, ker krepi živčevje ter vitamina C in cinka, ki povečujeta odpornost proti 

okužbam. Magnezij in pantotenska kislina naj bi krepila nadledvične žleze, ki igrajo 

pomembno vlogo pri odzivanju telesa na stres (Woodham in Peters 1997, 291).  

Woodham in Peters (1997, 291) navajata, da naj bo zdrava prehrana uravnotežena, omejiti 

boste morali porabo kemičnih povzročiteljev stresa (stresorjev), kot so kofein, alkohol, 

nasičene maščobe, prehranski aditivi in sladkor.  
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4.2.2  Pomen gibanja za zdravje sodelavcev 

Telesna aktivnost mora biti redna. Ni namreč vseeno, ali smo aktivni enkrat na mesec ali pa 

dvakrat na teden. Če človek vključi v svoje življenje redno telesno aktivnost, se okrepijo 

mišice, srce, poveča se pljučna kapaciteta, izboljša se splošno počutje in poveča se 

učinkovitost pri delu (Treven 2005, 61).  

Treven (2005, 62) navaja še, da se koristni učinki redne telesne aktivnosti ne kažejo samo v 

boljšem zdravstvenem stanju ali v večji sposobnosti premagovanja stresa, temveč tudi v 

odločitvah in izboljšanju kakovosti opravljenega dela.  

4.3 Joga  

Joga je na Zahodu najbolj poznana kot oblika počasne telovadbe, sestavljene iz telesnih drž in 

dihalnih tehnik. V resnici pa je joga celoten sistem umske in telesne vadbe, ki se je razvila kot 

priprava na duhovni razvoj. V Indiji jo že tisoče let izvajajo kot del ajurvede, zdaj pa je 

postala priljubljena po vsem svetu. Na Zahodu jo cenijo bolj zaradi njenih fizičnih 

sposobnosti kot duhovnih koristi, na primer za povečanje prožnosti in vitalnosti ter za lajšanje 

stresa. Joga dopolnjuje številne zdravstvene sisteme tudi na Zahodu (Woodham in Peters 

1997, 108).   

V Indiji poznajo jogo že več kot 3500 let. Nomadi iz srednje Azije (Arjici) so od leta 1500 pr. 

n. št. prodirali vse globlje v Indijsko podcelino in s seboj poleg družbenega reda, t. i. kastnega 

reda, prinesli disciplino uma, ki so jo imenovali joga. Ta je vključevala metode za doseganje 

stanje duha, v katerem so čuti pod nadzorom in telo v oblasti. Slikovito povedano: um kot 

voznik upravlja z vsemi petimi čuti, ki jih vpreže pred vozilo (telo) in ga z njim usmerja 

(Schops 2011, 12).  

Joga je metoda, s katero se lahko naučimo obvladati stres na telesni in duševni ravni. 

Predstavimo jo lahko z metaforo, v kateri primerjamo telo z avtomobilom. Vsakemu 

avtomobilu je potrebnih pet stvari, da dobro deluje: mazanje, hlajenje, električni tok, gorivo in 

voznik. Pri jogi položaji telesa (asane) mažejo telo in skrbijo, da mišice in sklepi delujejo 

gladko in lahkotno. Usklajujejo delovanje vseh notranjih organov ter pospešujejo krvni obtok. 

Sproščanje, ki je tudi sestavina joge, hladi telo. Jogijski način dihanja (pranajama) krepi 

prano, človekov električni tok. Gorivo dobivamo s hrano, pijačo in zrakom. Meditacija 

pomirja duha, voznika telesa (Treven 2005, 64).  

Woodham in Peters (1997, 108) navajata, da uradna medicina ne verjame drznim trditvam o 

jogi, kot na primer, da lahko vpliva na živčni sistem in raven hormonov. Večina zdravnikov 

pa jogi kot vadbeni in sprostitveni tehniki ne ugovarja, ravno obratno, veliko bi jih priznalo, 

da si zasluži natančno preučitev zdravljenja obolenj, kot so recimo srčna obolenja.  



 

23 

4.4.1 Hatha Joga 

Hatha pomeni ravnotežje in odseva ravnovesje duha in telesa: miren duh povzroča 

enakomerno dihanje in sproščeno telo, sproščeno telo pa omogoča uravnoteženo dihanje in 

vedre misli. Asane so načrtovane tako, da koristijo duhu in telesu. Izvajamo jih počasi in 

preudarno, da so usklajene z dihanjem (Woodham in Peters 1997, 108).  

4.4.2 Meditacija  

Za lajšanje mnogih bolezni, povezanih s stresom, kot so na primer bolezni srca, težave z 

dihanjem in želodcem, zdravniki priporočajo meditacijo (Treven 2005, 62).  

Klinični poskusi so pokazali, da redna meditacija omogoča stanje popolne telesne sprostitve 

in duševne zbranosti, zato zmanjšuje stres. Meritve so potrdile, da se ob tem upočasni srčni 

utrip. Znižata se krvni tlak in koncentracija stresnih hormonov v krvi, intenzivnost valov alfa 

v možganih, ki so odraz sprostitve pa se poveča (Woodham in Peters 1997, 291). 

Meditacija je učinkovita metoda za psihično umirjanje in sproščanje. Zajema razmišljanje, 

poglabljanje v problem, hkrati pa predstavlja tehniko obvladovanja in kontroliranja 

človekovega uma in misli. Med meditacijo potrebuje telo za delovanje manj kisika, zato sta 

dihanje in srčni utrip upočasnjena, krvni pritisk pa se zmanjša (Tušak in Masten 2008, 137).   

Meditacija je učinkovita metoda za psihično pomirjanje in sproščanje. Gre za preprosto vajo, 

med katero se dvajset minut popolnoma osredotočamo na kako brezpomembno besedo ali 

glasovni sklop, ki je žariščni pripomoček in ki si ga nenehno ponavljamo (Božič 2003, 88).  

4.4.3 Tehnike dihanja – pranajama  

V vsakdanjem življenju dihanje pogosto zrcali naše stanje uma, saj se vsaka misel in občutek 

izrazi v obliki sprostitve ali napetosti, umirjenosti ali nemira, strahu ali dovzetnosti in sproži 

biokemično reakcijo v telesu. Tudi v jezikovni rabi so pogoste besedne zveze, ki se nanašajo 

na povezavo med telesom, umom in dihanjem. Nekaj primerov besednih zvez: dih zastane, 

najprej je treba globoko vdihniti, nekaj vzame dah, priti do sape ali zadihati se. Če pa smo iz 

kakršnegakoli razloga vznemirjeni, je dihanje plitvo, hitro in neenakomerno (Schops 2011, 

218).   

Nadzorovano dihanje in sposobnost, da se sprostimo, kadar nam prija, sta bistvena pri 

obvladovanju stresa. Številni komplementarni terapevti se zavedajo, kako pomembno je to 

dvoje, zlasti tisti, ki uporabljajo vzhodnjaške tehnike (Woodham in Peters 1997, 170).  
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4.4 Avtogeni trening   

Začetki avtogenega treninga segajo v dvajseta leta 20. stoletja v Berlin. Z njim je možno 

blažiti telesne in duševne težave, pa tudi izboljšati delovno učinkovitost, ustvarjalnost in 

medsebojne odnose, vključuje šest mentalnih vaj, s katerimi si umirimo um tako, da 

izklopimo telesni odziv bojuj se ali zbeži (Woodham in Peters 1997, 168).  

Avtogeni trening je metoda samohipnoze, ki jo je razvil nemški psihiater J. H. Shultz. 

Posameznik doseže nadzor nad svojimi fiziološkimi procesi z določenimi vajami. Z njimi 

prenaša moč predstave na svoj organizem. Tako na primer prenese nazorno predstavo o 

težkosti roke v telesni občutek.  Prenos z ravni duševnega doživljanja na telesno delovanje je 

možen, ker sta telo in duševnost celota (Treven 2005, 66).   
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5 TEHNIKE PREMAGOVANJA STRESA NA DELOVNEM MESTU  

V nadaljevanju smo predstavili, kako je možno premagovati stres na ravni organizacije in 

katere so tehnike, ki lahko vodjem ter tudi zaposlenim pomagajo učinkovito se spopasti s 

stresom.  

5.1 Samopomoč pri stresu na delovnem mestu  

Že dolgo je znano, da različni ljudje na stresorje in na stresne situacije različno reagiramo. 

Odgovore na stresne situacije lahko razvrstimo na premici, ki seže do konstruktivno 

adaptivnega vedenja prek neučinkovitih naporov za spoprijemanje s stresom do opustitve teh 

naporov in spremljajočih neugodnih posledičnih težav emocionalne, psihofiziološke, 

vedenjske, socialne ter storilne narave (Meško 2011, 32).  

Young (2001, 60) navaja, da učinkovita komunikacija lahko prepreči in zmanjša stres. Odprta, 

iskrena in skrbna komunikacija ustvarja ozračje za zadovoljevanje osnovne človekove potrebe 

po izobraževanju. Sogovorniku dokazujete, da je vreden vašega časa in pozornosti.  

Božičeva (2003, 37) poudarja, da če želimo dokončati čim več zadanih nalog, moramo biti pri 

delu organizirani. To lahko dosežemo s tehničnimi pripomočki: računalnikom, prenosnim 

računalnikom, programsko opremo za vodenje evidence o stikih in projektih. Osebno 

neorganiziranost moramo premagati sami s samodisciplino in sistemom načrtovanja ter 

organiziranosti, ki vključuje koledar o prednostnih nalogah, dnevnik, seznam opravkov, 

osebni telefonski imenik itd.  

Številni dejavniki vašega dela niso odvisni od vas, temveč od delodajalca in podjetja, ki vam 

nemara preredko puščati proste roke in nadzor nad razvojem dogodkov. Kadar postanejo 

takšne okoliščine vir škodljivega stresa, se s povečane razdalje neprizadeto vprašajte, ali so 

zahteve in pritiski resnični in utemeljeni ali pa je pomanjkanje nadzora nad dogajanjem zgolj 

posledica vaših nestvarnih pričakovanj (Looker in Gregson 1993, 125). 

5.1.1 Coping – obvladanje stresa 

Lazarus in Launier (1978 v Tušak, Masten 2008, 120) navajata, da je coping trud, ki pomaga 

posamezniku, da obvlada, tolerira ali zmanjša notranje zahteve in konflikte, ki se pojavijo na 

podlagi stresnih izkušenj v organizaciji in zmanjšuje njene vire.   

V anglo-ameriški strokovni literaturi se je uveljavil izraz "coping", ki ima v slovarju pomen 

"obvladati" oziroma "spoprijemati" (Tušak in Masten 2008, 119).  

Looker in Gregson (1997, 171) naštejeta nekaj potez, ki povečajo sposobnost za obvladovanje 

stresa:  
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· več ljubezni in razumevanja; 

· krepite samospoštovanje; 

· naučite se biti odločni; 

· pozitivno mislite; 

· nasmehnite se; 

· smejte se; 

· razvijajte smisel za humor. 

Stresu ni treba podleči, ni potrebno, da vas izčrpa. Strategij za spoprijemanje s stresom se ni 

težko naučiti. Z razvojem spretnosti in pravilno izbiro strategije za zmanjševanje stresa 

povečate svojo psihološko trdnost in odpornost (Young 2001, 43–44).  

5.1.2 Urejeno delovno okolje  

Vsekakor je za dobro počutje na delovnem mestu potrebna čim bolj jasna opredelitev nalog, 

da dobijo zaposleni čim bolj jasno sliko o tem, kaj je njihovo delo; kje so meje za osebno 

odgovornost za opravljeno delo; kje se začnejo ali končajo njihove kompetence (Ihan in 

Simonič Vidrih 2005,  63).  

V organizacijah je treba vsaj enkrat na leto preveriti organizacijsko klimo. Pomembno je, da 

se v rednih časovnih presledkih ugotovi, kakšno je mnenje zaposlenih o posameznih 

značilnostih dela, katere se jim zdijo najpomembnejše in kakšni so njihovo odzivi na politiko 

organizacije. Nato lahko v organizacijah izdelajo primerjave po letih in oblikujejo ustrezne 

norme (Treven 2005, 89).  

5.1.3 Prilagoditev delovnega časa 

Delovni čas je pomembna razsežnost oblikovanja dela, če upoštevamo vidik pojava stresa pri 

zaposlenih (Treven 2005, 81).  

Fleksibilni delovni čas omogoča zaposlenim, da po lastni presoji določijo svoj delovni čas 

znotraj predpisanih omejitev organizacije. V mnogih organizacijah je za prihod zaposlenih na 

delo določen čas med sedmo in deveto uro zjutraj in za odhod med tretjo in peto popoldan. 

Namen fleksibilnega delovnega časa pa je, da imajo zaposleni več samonadzora v delovnem 

okolju in pri izrabi svojega časa (Treven 2005, 81).  

5.2 Osebnostni vzorci A, B in C kot pomoč pri obvladanju stresa  

Tušak in Masten (2008, 45–46) v nadaljevanju opredelita osebnostne tipe A, B in C:  

· Osebnost tipa A – značilno vedenje tega tipa osebnosti je nemirnost, sovražnost, 

razdražljivost, neučakanost, pretirana tekmovalnost, življenje v naglici, nenehna tekma s 
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časom, besnenje zaradi vsake malenkosti, zadovoljnost brez očitnega razloga, teženje 

narediti največ v najkrajšem možnem času.  

· Osebnost tipa B – značilno vedenje tega tipa osebnosti je umirjenost, zadovoljstvo, 

obvladanost, dobrovoljstvo, potrpežljivost, sproščenost, znajo prisluhniti sogovorniku, 

znajo si vzeti čas zase, niso nič manj ambiciozni in tekmovalni, vendar zastavljene cilje 

dosegajo na pametnejši način, s katerim ne škodujejo zdravju. Pogosto so tudi bolj 

zadovoljni s svojim družinskim in družabnim življenjem.  

· Osebnost tipa C – odzivi v slogu tega vedenjskega vzorca so pasivnost, podrejanje, 

ubogljivost in potlačevanje jeze. Ta vzorec vedenja se povezuje z dovzetnostjo za raka.  

Dva zdravnika kardiologa (Friedman in Rosenman) sta pri raziskavi o vplivu stresa na srce 

razdelila ljudi na osebnostni tip A in B. Ljudje tipa A bodo po njunih ugotovitvah trikrat bolj 

verjetno doživeli kap ali srčni napad kot tisti iz skupine B, pa čeprav bodo opravljali enako 

vrsto dela in živeli v podobnih okoliščinah (Treven 2005, 35).  

A-jevci zaradi svojih nazorov, navad in odnosov do življenja pogosto vidijo izzive in grožnje 

zase tudi tam, kjer jih v resnici ni. Prometni zastoj ali po polževo premikajoča se vrsta pred 

blagajno v samopostrežni trgovini prav gotovo nikomur ne strežeta po življenju, a kljub temu 

lahko sprožita agresivno plat alarmne reakcije (Looker in Gregson 1997, 161).   

Analiza raziskovalnih ugotovitev potrjuje mediacijsko vlogo sociokulturnih dejavnikov pri 

obvladanju stresa. Socialna podpora, osebnostna kontrola, osebnostna čvrstost in vedenje tipa 

– A/B/C preoblikujejo delovanje stresnih obremenitev na zdravje. Visoka stopnja socialne 

podpore, jasna osebnostna kontrola in osebnostna čvrstost na splošno reducirajo stres (Selič 

1999, 112). 

5.3 Pogoste bolezni, povezane s stresom na delovnem mestu 

Bolezen pogosto pomeni izgubo varnosti. Posameznika obremeni s skrbmi, strahovi, žalostjo, 

občutji osamljenosti, odvisnosti in nemoči (Tušak in Masten 2008, 66).  

Ko so ljudje pod stresom, težko vzdržujejo zdravo ravnovesje med delom in življenjem izven 

delovnega okolja. Prav tako pogosteje uporabljajo nezdrava vedenja, kot so povečano kajenje, 

pitje alkoholnih pijač ter zloraba drog. Stres lahko vpliva tudi na imunski sistem ter s tem 

zmanjšuje sposobnost posameznikov, da se obranijo različnih infekcij. Stres povezujejo z 

razvojem različnih zdravstvenih težav (Levovnik 2014, 35): 

· prebavne motnje: čir, driska, zaprtost, izguba teka, pretirana ješčnost, zgaga, slabost, 

bruhanje;  

· motenje srca in ožilja: visok krvni tlak, motnje srčnega utripa;  

· motnje imunskega sistema: revmatoidni artritis, sladkorna bolezen, nekatera rakava 

obolenja, alergije;  
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· motnje mišičnega sistema: mišični krči, bolečine v vratu in hrbtu; 

· motnje dihal: pogosti prehladi, astma;  

· duševne motnje: zloraba psihoaktivnih snovi in posledično odvisnosti, anksiozne motnje 

in depresija. 

Najboljša preventiva proti omenjenim boleznim je, da človek v svoji notranjosti skrbi za jasne 

standarde, ki ga ohranjajo občutljivega in odzivnega za njegove potrebe in potrebe ljudi okoli 

njega. Iz tega pride zdravje samo po sebi, brez tega je skoraj nedosegljivo (Ihan in Simonič 

Vidrih 2005, 38).   

 

  



 

29 

6 RAZISKAVA O ODPRAVLJANJU STRESA V VODENJU S POMOČJO JOGE 

V nadaljevanju predstavljamo zasnovo in izvedbo empirične raziskave med zaposlenimi in 

managerji izbrane organizacije.  

6.1 Razvoj anketnega vprašalnika 

Za zaposlene v družbi Arabica d. o. o. sem razvila anketni vprašalnik, na osnovi katerega sem 

pridobila podatke za nadaljnjo analizo. Zanimalo me je predvsem, kako se zaposleni 

spopadajo s stresom, kakšne metode sproščanja poznajo ter kakšna je uporaba le-teh. Anketni 

vprašalnik so izpolnili managerji različnih vodilnih položajev ali oddelkov podjetij družbe 

Arabica d. o. o. 

6.2 Izvedba ankete med managerji 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dvanajstih anketnih vprašanj s področja vodenja. 

Raziskovali smo, kako se vodje spoprijemajo s stresom, ki ga doživljajo v službi in v 

vsakdanjem življenju ter ali so seznanjeni s tehnikami za odpravljanje stresa, kot je na primer 

joga.  

Raziskava je bila opravljena anonimno v različnih oddelkih podjetja Arabica d. o. o. med 

zaposlenimi na vodilnih delovnih mestih. V anketi so sodelovali moški in ženske različne 

starosti in stopnje izobrazbe, ki opravljajo delo na vodilnih položajih. Anketni vprašalnik je 

bil razdeljen med 15 zaposlenih, dobili pa smo vrnjenih vseh 15 anketnih vprašalnikov. 

Odgovore smo statistično obdelali. 

6.3 Rezultati ankete in interpretacija rezultatov 

Po strukturi glede na spol je bilo šest pripadnic ženskega spola in devet pripadnikov moškega 

spola. Odgovore smo predstavili s pomočjo grafov in preglednic. Grafični prikazi odgovorov 

so v prilogi. 

Ure, namenjene delovnemu času na teden 

Pri drugem vprašanju so anketiranci morali oceniti, koliko ur na teden preživijo na delovnem 

mestu z vključenimi nadurami. Zaposleni bi si morali znati organizirati delovni čas in prosti 

čas res nameniti raznim aktivnostim, ki jih lahko odmaknejo od vsakodnevnih skrbi, 

povezanih s službo. Kot navaja Trevenova (2005, 71), ustrezno organiziran posameznik lahko 

opravi dvakrat več nalog kot tisti, ki je slabo organiziran.  

Največji delež zaposlenih preživi na delovnem mestu med 51 in 60 ur tedensko. Takoj za temi 

pa sledijo tisti, ki opravijo med 40 do 50 ur na teden. Več kot 60 ur tedensko ne opravi nihče 
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od zaposlenih. Iz tega lahko razberemo, da se zaposleni vedno bolj zavedajo, kako pomembno 

je upravljanje lastnega časa.  

Naslednje vprašanje se je nanašalo na zadovoljstvo na delovnem mestu.  

Preglednica 3: Stopnja zadovoljstva sodelavcev na delovnem mestu  

Stopnja zadovoljstva 

na delovnem mestu 

Število obkroženih 
odgovorov 

Zelo nezadovoljen  / 

Nezadovoljen   / 

Srednje zadovoljen  12 

Zadovoljen  2 

Zelo zadovoljen  1 

 

Iz preglednice je možno razbrati, da so zaposleni srednje zadovoljni s svojim delovnim 

mestom, na kar lahko vpliva položaj. Ljudje na vodilnih položajih so pogosto bolj 

samozavestni in jim morda tudi ustreza vsebina delovnega okolja.  

Koliko zaposlenih občuti stres na delovnem mestu 

Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, če zaposleni občutijo stres na delovnem mestu. Delo na 

vodilnih položajih je lahko precej bolj odgovorno v primerjavi z drugimi delovnimi mesti. 

Pričakovali smo takšne rezultate, in sicer da zaposleni, ki opravljajo delo s področja vodenja, 

kar pomeni tudi v veliki meri delo z ljudmi, doživljajo največ stresa. Majhen odstotek pa je 

tistih, ki ne občutijo stresa, na kar lahko vpliva tudi to, da morda niso dovolj seznanjeni s 

simptomi stresa. Zanimivo je, da se zaposleni zavedajo, kdaj doživijo stres, ki je povezan z 

delom. Z rezultatom je morda povezana sama vsebina dela, ki ga naši anketiranci opravljajo, 

in sicer vodenje. Vodenje pogosto povezujemo z delom z ljudmi, kar predstavlja velik stres. 

Tukaj pa je še vključeno kontroliranje, planiranje in opravljanje še precej drugih odgovornih 

nalog. Iz tega lahko lažje sklepamo, zakaj toliko anketirancev občuti stres, povezan z delom.  

Pogostost občutenja stresa na delovnem mestu 

Zaposleni, ki so obkrožili pritrdilno na vprašanje o stresu na delovnem mestu, so odgovorili še 

na naslednje vprašanje glede pogostosti. Na podlagi vprašalnika smo lahko razbrali, da kar 62 

odstotkov zaposlenih pogosto doživi stres na delovnem mestu, 23 odstotkov je tistih, ki ga 

občutijo le občasno, majhen delež pa je tistih, ki stres doživljajo redno, teh je 15 odstotkov. 

To je povezano tudi z vsebino dela, tako na primer ljudje, ki so pogosto v stiku z ljudmi, bolj 

doživljajo stres, kot pa tisti, ki nimajo neposrednega stika z zaposlenimi. Tisti, ki redno 
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doživljajo stres na delovnem mestu, so še bolj nagnjeni k izgorevanju na delovnem mestu. Za 

nekatere zaposlene lahko že majhna stvar predstavlja stres na delovnem mestu.  

Izbruhi nekontrolirane jeze, zelo hitro razburjanje 

Zanimalo nas je, ali anketiranci doživljajo izbruhe nekontrolirane jeze oziroma se zelo hitro 

razburijo. Rezultati so bili sledeči: kar 85 odstotkov zaposlenih je odgovorilo, da ne doživi 

pogosto izbruha jeze ali se hitro razburi. Iz rezultata lahko sklepamo, da je morda zaposlenim 

bilo neprijetno odgovoriti na vprašanje ali pa se morda premalo zavedajo svojih reakcij.  

Majhen odstotek je tistih, ki se zavedajo nekontrolirane jeze, ki jo doživijo na delovnem 

mestu.  V primeru tega rezultata lahko le stežka sklepamo, ali res zaposleni pogosto doživijo 

stres na delovnem mestu ali pa se premalo zavedajo, da ravno pogosto doživljanje stresa vodi 

v izbruhe nekontrolirane jeze in hitrega razburjanja. To je precej odvisno od osebnostnih tipov 

zaposlenih. Kot smo v nalogi že opredelili, da lahko zaposlene razdelimo v tri različne 

osebnostne tipe, ki so A, B in C. Nekateri lažje potlačijo jezo in čustva zadržujejo za sebe, 

nekateri delujejo zadovoljni in so umirjeni, potrpežljivi, spet drugi so bolj nemirni, nenehno v 

pogonu in razdražljivi.  

Zdravstvene težave, povezane s stresom 

Glede na to, da so s stresom na delovnem mestu povezane tudi različne težave z zdravjem, 

smo pri naslednjem vprašanju našteli nekaj zdravstvenih težav. Anketirancih so lahko 

obkrožili več možnih odgovorov. Največ je prisotnih težav z bolečinami v spodnjem delu 

hrbta ter bolečinami v vratu in ramenih, kar je lahko posledica agresivne drže telesa, na to pa 

vpliva pogost stres oziroma pogostost stresnih situacij. Takoj za tem sledijo glavoboli, ki so 

pokazatelj prekomernega ali nenadnega stresa. Za tem so še težave s prehranjevanjem, na 

katere pa se ljudje različno odzovemo. Nekateri se pod velikim stresom prenajedajo, drugi pa 

lahko začnejo hitro izgubljati težo, ker jih stres preveč obremeni in ne čutijo potrebe po hrani. 

Zaposleni občutijo tudi izgorelost na delovnem mestu, ki pa ni pogosta.  

Pri analiziranju je bilo skupaj 45 odgovorov, torej so anketiranci v povprečju obkrožili tri 

možne odgovore. 

Slog prehranjevanja 

Že v antični Grčiji so vedeli, da je hrana zdravilo in zdravilo je hrana (Hipokrat), zatorej smo 

anketirance vprašali, kakšen režim prehranjevanja imajo. Kar 40 odstotkov zaposlenih je 

mnenja, da se prehranjujejo zdravo, takoj za tem so tisti zaposleni, ki posegajo po hitri 

prehrani (teh je kar 20 odstotkov). Sledijo tisti, ki pojedo manj kot pet obrokov na dan, 13 

odstotkov pa je tistih, ki pojedo pet ali več obrokov na dan. Še zmeraj pa je način 

prehranjevalnih navad odvisen od vsakega posameznika. Ker nekomu veliko pomeni zdrava 
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prehrana, še ne pomeni, da je res dovolj uravnotežena, pri tistih, ki pojedo več kot pet 

obrokov na dan, pa to še ni znak prenajedanja.  

Čas, namenjen telesni aktivnosti 

Redna telesna aktivnost prav tako pomaga pri obvladovanju stresa, saj nas lahko telesne 

aktivnosti obvarujejo pred stresom ali pa nam lahko pomagajo, da se lažje spoprimemo z 

dnevnimi nalogami. Anketirancem smo vprašali, koliko ur tedensko so telesno aktivni. Iz 

grafa je možno razbrati, da se 47 odstotkov anketirancev ukvarja s telesnimi aktivnostmi 3–5 

ur na teden, takoj za njimi so tisti, ki izvajajo telesne aktivnosti več kot pet ur na teden (teh je 

40 odstotkov). Samo 13 odstotkov je tistih, ki so telesno aktivni manj kot tri ure na teden. Kot 

smo lahko razbrali že iz zgornjega grafa, kjer je prevladoval delež tistih, ki se zdravo 

prehranjujejo, je tukaj spet prevladal delež tistih, ki se zavedajo zdravega način življenja in 

pomena stresa na telo. 

Tehnike sproščanja 

Pri naslednjem vprašanju smo našteli nekaj tehnik sproščanja, anketiranci pa so obkrožili, 

katero tehniko uporabljajo, če sploh katero. Zanimalo nas je, s kakšnimi aktivnostmi oziroma 

tehnikami, ki jim pomagajo blažiti vsakodnevni stres, se zaposleni največ ukvarjajo. 33 

odstotkov je tistih, ki se ukvarjajo s tekom, tem sledijo tisti, ki uporabljajo masažo (teh je 20 

odstotkov) in prav tako je 20 odstotkov teh, ki uporabljajo tudi aromaterapijo. Tem pa sledi 

delež tistih, ki sploh ne uporabljajo nobene od navedenih tehnik sproščanja. Razlog temu je 

lahko, da uporabljajo druge tehnike ali pa sploh nobene. Sedem odstotkov anketirancev se 

ukvarja z meditacijo. Iz rezultata lahko sklepamo, da zaposleni sicer namenijo vadbi precej 

časa. Največ aktivnosti v povezavi s sproščanjem zaposleni namenijo izven delovnega okolja. 

Morda bi lahko tehnike, kot je aromaterapija, vpeljali v svoj delovni prostor, na primer v 

pisarno, kjer preživijo večji del delovnega časa. Tek kot prevladujoča tehnika sproščanja 

zaposlenih v izbrani organizaciji se izvaja v prostem času, s čimer bi lahko sklepali, da 

zaposleni poskušajo aktivno preživeti svoj prosti čas, kar pa zmeraj ni nujno, da je 

sproščujoče. Iz tega lahko tudi sklepamo, da se zaposleni le stežka odklopijo od delovnega 

ritma in tudi v prostem času potrebujejo hiter tempo. 

Joga kot tehnika sproščanja  

Joga zna biti učinkovito sredstvo za sproščanje in tudi odlična telesna aktivnost. Anketiranci v 

večini menijo, da je jogo možno uporabiti kot eno izmed metod za sproščanje. Kar 73 

odstotkov anketirancev je mnenja, da je joga lahko uporabna ali celo morda učinkovita 

tehnika za sproščanje. 27 odstotkov anketirancev pa je mnenja, da joga ni tehnika sproščanja. 

Razlog za to je morda nepoznavanje tehnik joge ali pa anketiranci prisegajo na druge metode 

sproščanja. Kot je razbrano že iz zgornjih rezultatov ankete, lahko opazimo, da se je večji del 
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anketirancev odločil za tek, kar je lahko tudi precej fizično naporna dejavnost. Zanimiv je 

rezultat, koliko zaposlenih je mnenja, da je joga lahko tehnika sproščanja ali pa je morda temu 

tako, ker je joga najbolj poznana po tem, da umirja telo in duha, redko pa je povezana z 

odpravljanjem stresa.  

Uporaba joge kot tehnike sproščanja 

Zadnje vprašanje pa je bilo, če anketiranci uporabljajo jogo kot tehniko sproščanja. Pri 

zadnjem anketnem vprašanju nas je zanimalo, koliko jih sploh uporablja jogo kot tehniko za 

sprostitev in teh je 20 odstotkov. Ostalih 80 odstotkov pa uporablja druge tehnike za 

sproščanje ali pa nobene. Razlog temu rezultatu je lahko premalo poznavanje joge kot tehnike 

sproščanja. Sicer se vedno več govori in piše na to temo. Morda zaposleni uporabljajo druge 

oblike sproščanja. Trenutno je najbolj znana tehnika sproščanja tek. Torej se zaposleni stežka 

odločijo za tehnike, za katere je potrebno mirovanje, bolj so nagnjeni k tehnikam, ki zahtevajo 

večji fizični napor. Joga pa nudi ravno nasprotno. Je tehnika, ki je znana po tem, da umirja na 

umski ravni. Kadar zaposleni občutijo preveč stresa, jim težje telesne aktivnosti po njihovem 

mnenju najbolj koristijo, da se lahko odklopijo od delovnega okolja. Zmeraj pa temu ni tako.    

6.4 Predlogi za izboljšanje vodenja managerjev na osnovi spoznanj raziskave in 

teoretičnih spoznanj 

Stres je najpogosteje ravno na delovnem mestu, zato smo se v nalogi opredelili na področje 

vodenje, kjer smo na podlagi ankete ugotovili, da je stres precej prisoten med zaposlenimi ter 

pogoste težave, povezane s stresom. Vendar se zaposleni podjetja Arabica d. o. o., kot smo 

ugotovili s pomočjo raziskave, kar dobro spopadajo s stresom ter uporabljajo različne tehnike 

sproščanja.  

Zaposleni kar precej časa namenijo tudi telesnim aktivnostim, 40 odstotkov anketirancev je 

telesno aktivnih 5 ur na teden. Od tega jih 33 odstotkov uporablja tek kot tehniko sproščanja. 

Velik del anketirancev nameni tudi velik pomen zdravi prehrani (kar 40 odstotkov).  

Naš namen je bil, da ugotovimo, koliko anketiranci poznajo jogo kot tehniko sproščanja. 

Ugotovili smo, da se jih kar 73 odstotkov anketiranih strinja s tem, da je joga primerna kot 

tehnika sproščanja, vendar se samo 20 odstotkov anketirancev ukvarja z jogo. Vendar je bilo 

med zaposlenimi velik del tistih, ki imajo težave s bolečinami v spodnjem delu hrbta ter 

bolečinami v vratu in v ramenih in bi lahko morda tek te težave samo še poslabšal.  

Predlagamo, da bi lahko zaposleni v svoje vsakdanje življenje uvedli tehnike joge za 

sporočanje. Ena od tehnik bi lahko bila na primer meditacija, ki jo lahko izvajajo v pisarni ter 

vzame samo nekaj minut časa. Prav tako so enostavne tehnike dihanja, ki jih lahko izvajajo 

kadar koli med raznimi opravili za računalnikom.  
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Različne predloge navajajo tudi različni avtorji:  

Trevenova (2005, 66–76) predstavi nekaj enostavnih sugestij, ki jih lahko izvajamo kadarkoli.  

Namenske sugestije 

· Zmanjšanje psihične napetosti: s težavami se soočamo mirno, zbrano in veselo. Ne misli, 

ne ravnaj, ničesar ne želi.  

· Soočanje s stresom: v meni ni strahov in jeze. Sem miren, previden in pogumen. 

· Odločanje: prave odločitve se hitro pojavijo. Odločam se, kot sam želim. 

· Zmanjšanje kajenja in uživanja alkohola ali drog: manj tablet, manj strupa. Alkohol 

nikoli, na nobenem mestu, ob nobeni priložnosti.  

Posebne organske sugestije 

· Dihanje: dihaj počasi. 

· Oči: oči so hladne in sproščene. 

· Želodec: želodec deluje mirno in brez motenj. 

· Glavobol: čelo je prijetno hladno in neboleče. 

· Revmatizem: sklepi so topli, lahko gibljivi in brez bolečin.  

Predstavljenih je nekaj sugestij, ki so razdeljene na namenske sugestije, ki nam lahko 

pomagajo pri pomembnih odločitvah ali kadar se počutimo napete in vzkipljive. Druga 

skupina so posebne organske sugestije za pomoč pri raznih zdravstvenih težavah, povezanih s 

stresom.  

Priporočena je tudi vadba asan ali telesnih položajev, ki nas pomirjajo ter pomagajo telo in 

misli postaviti nazaj v ravnotežje. Na sliki v prilogi 2 je predstavljena asana ali telesni položaj 

imenovan "shavasana", kar predstavlja položaj za sproščanje. Izvaja se čisto enostavno, 

ležemo na tla, na hrbet, zapremo oči, umirimo misli in se koncentriramo na dihanje. Roke in 

noge pa sproščeno ležijo ob telesu.  

Asana se lahko izvaja, ko pridemo domov iz službe ali pa kar med službo v pisarni. Ima 

izjemne učinke pomirjanja ter pomaga pri koncentraciji.  
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7 SKLEP 

 

Stres je neizogiben spremljevalec našega vsakdanjika, doživljamo ga lahko ob različnih 

vsakodnevnih opravilih, vendar je izrazito prisoten na delovnih mestih. Vendar je od vsakega 

posameznika odvisno, kako se bo spoprijel s stresom. Najlažje je razumeti stres tako, da si ga 

predstavljamo kot nekaj, kar nam lahko pomaga pri vsakdanjiku ali pa nas omejuje. Kadar 

stres čutimo kot omejevanje, smo že na meji izgorevanja, takrat se pojavijo tudi različne 

zdravstvene težave. V tem primeru je najbolje, če poiščemo strokovno pomoč. Kadar pa stres 

jemljemo kot nekaj pozitivnega in nam daje zagon in iz stresne situacije potegnemo le dobre 

stvari, smo na dobri poti, da se zavedamo, da je stres nekaj pozitivnega in nas bo vseeno 

spremljal na vsakem našem koraku.  

Vendar je le malo ljudi, ki bi jemali stres kot nekaj pozitivnega ter ga zaradi tempa življenja 

tudi težko tako dojamemo. Na podlagi tega se je razvilo do sedaj kar precej tehnik, ki 

pomagajo pri odpravljanju stresa. Med njimi je trenutno najbolj priljubljen tek, ki pa ga veliko 

ljudi žal ne more izvajati zaradi poškodb ali drugih zdravstvenih težav. Vedno bolj pa na 

Zahodu, za odpravljanje stresa, postaja priljubljena tehnika ravno joga. Z raznimi tehnikami, 

ki jih nudi, lahko zdravi ali preventivno odpravlja stres, preden se pojavi.  

Usmerili smo se na področje vodenja, ki po raziskavah povzroča največ stresa. Zaposleni na 

vodilnih položajih imajo največ opravka z ljudmi, kar pa je lahko največji povzročitelj stresa. 

Ljudje na vodilnih položajih (managerji, ravnatelji, vodje skupin/delavcev ali direktorji) so 

najbolj podvrženi stresu. Slednji pa lahko vpliva tudi na način vodenja, kar pomeni, da so 

pogosto vzkipljivi, ukazovalni ali depresivni. Vse to pa lahko vpliva na zaposlene v 

organizaciji, kjer nastane pritisk, delo se ne izvaja tako dobro, kot bi se moralo, kar 

posledično vpliva na klimo podjetja. Nastaja vedno večja fluktuacija zaposlenih. Pojavlja se 

absentizem in prezentizem na delovnem mestu, kar pa povzroča ogromne stroške organizaciji. 

Vodje predstavljajo zgled zaposlenim in ustvarjajo klimo podjetja, morali bi se še bolj 

zavedati stranskih učinkov negativnega stresa.  

Kot predlog smo navedli tehniko joge, ki zajema asane (telesne položaje), dihalne tehnike ter 

meditacijo. Joga postaja vse bolj popularna tehnika sporočanja ter postaja že neke vrste 

življenjski slog, ki počasi vpliva na prehrano ter telesne aktivnosti. Joga je znana po tem, da 

vpliva na živčni sistem ter pomirja telo in um. Živčni sistem pa je tudi razlog za to, da 

občutimo stres, z jogo lahko blažimo posledice, ki nastajajo na živčnem sistemu kot posledica 

stresa.  

Stres pa bo vseeno ostal del človeštva, saj deluje kot obrabni mehanizem na telo. Na strani 

vsakega posameznika pa je, kako ga bo sprejel. Zato menimo, da bi ravno zaposleni na 

vodilnih položajih kot zgled organizacije sprejeli jogo v svoje vsakdanje življenje in s tem 

izboljšali svoje vodenje. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Grafični prikaz rezultatov ankete v obliki tortnih diagramov 

Priloga 2: Prikaz telesnega položaja pri jogi imenovan "Shavasana" 
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