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POVZETEK 

Stres je danes ena izmed tem, ki ji strokovnjaki posvečajo posebno pozornost, saj se z njim 

dnevno soočamo vsi, s tem da lahko vpliva na človeka pozitivno ali negativno. Če nas stres 

motivira, da nekaj opravimo, je to pozitivno, če pa nam povzroča slabo počutje, govorimo o 

negativni plati stresa, ki lahko preide tudi v izgorelost (bolezen). Stres je najbolj zaznati na 

nekaterih delovnih mestih, med katere sodi tudi strežno osebje v turizmu. Značilnosti dela 

strežnega osebja slonijo na težkih delovnih razmerah, ne samo, da imajo opravka z različnimi 

ljudmi, ampak so tudi njihovi urniki neenakomerni, nimajo možnosti izrabe dopusta v času 

poletnih počitnic, ko so otroci doma, veliko hodijo, dvigajo težke sode in pladnje, njihov 

delovni čas se pogosto podaljšuje. Raziskava o stresu med strežnim osebjem je bila opravljena 

med desetimi zaposlenimi v izbranem podjetju iz različnih lokacij. Ugotovili smo, da se vsi 

soočajo s podobnimi težavami, določene razlike so le v plačilu ali koriščenju prostih dni. Za 

nikogar podjetje ne organizira nobenih metod za zmanjšanje stresa, ampak si vsi pomagajo sami 

na različne načine. Edino oporo v službi najdejo med sodelavci, prijatelji in nadrejenimi, izven 

službe pa še v svoji družini. 

Ključne besede: management, podjetje, delo, turizem, stres, zadovoljstvo. 

 

SUMMARY 

Stress is today one of the subjects to which experts are giving special attention, since we are all 

are facing it daily, it can affect humans positively or negatively. If stress motivates us to be 

more productive, is seen as positive, but can also cause us malaise, negative aspects of stress, 

and lead also to burnout (disease). Stress is seen in several workplaces, which include service 

staff in tourism. Service staff stress can be generate by the challenging working condition, 

uneven schedules, restriction of dates for taking holidays (not able to take holidays when their 

children are in their holidays period), physical work, long walking periods, lifting heavy 

equipment as barrels, trays and etc, extension of their working hours and dealing with different 

cultural backgrounds, of colleagues or guests. Research about stress among service personnel 

was conducted among ten employees in the selected company from different locations. We 

found out that they all face similar problems, some differences are only in payment or usage of 

off days. For no one the company organize any methods to reduce stress, but everyone helps 

themselves in different ways. The only support at work is found between colleagues, friends 

and superiors, outside work in their family.  

Keywords: management, company, work, tourism, stress, satisfaction.  

UDK: 159.944.4:338.48(043.2) 
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1 UVOD 

Zaključna naloga obravnava, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na stres zaposlenih v turizmu 

in kako se ti s tem soočajo. Turizem je ena izmed najdonosnejših in najstarejših dejavnosti v 

svetu, saj je človek že od nekdaj potoval, sprva zaradi iskanja boljših bivalnih pogojev in hrane, 

kasneje zaradi vojne, menjave dobrin in trgovanja. Danes se ljudje premikajo iz različnih 

razlogov v kraje izven svojega stalnega prebivanja, kot npr. zaradi spoznavanja novih krajev, 

ljudi, kulture, razvedrila, sprostitve, zabave, zdravljenja oz. zadovoljitev svojih potreb in želja 

(Cvikl in Alič, 2009). 

Turizem pomembno prispeva k ekonomski, socialni, politični in kulturni krajini vsake države. 

Med svetovne turistične destinacije sodijo evropske države, kjer turistična industrija ustvari 9,8 

% celotnega BDP, ki pa naj bi se do leta 2025 še povečal na 10,4 % (Evropska komisija, 2016). 

Ker je za vsako državo oz. turistično destinacijo pomembno ustvarjati čim višji prihodek od 

turistov, se morajo zaposleni v turizmu čim bolj prilagajati potrebam in željam turistov.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Zaposleni v turizmu se pri svojem delu srečujejo z različnimi gosti, kot so starejši/mlajši, otroci, 

bolni, pijani, samozavestni, negotovi, domišljavi, nervozni oz. govorimo o ljudeh z različnimi 

značaji iz vseh krajev in kultur sveta, ki jim želijo ustreči, da bi se ti čim boljše počutili in 

vračali. Zato so pripravljeni delati tudi izven svojega delovnega časa. Tisti zaposleni, ki delajo 

s strankami, morajo predvsem imeti občutek za delo z njimi. V odnosih do ljudi je pomembno, 

kako se zaposleni odziva na reševanje težav, tako s sodelavci kot tudi s strankami. Stranke od 

zaposlenih pričakujejo, da ti imajo primerna znanja, da so prilagodljivi, ustrežljivi, prijazni in 

se znajo primerno obnašati. To od svojih zaposlenih želijo tudi delodajalci oz. od svojih 

zaposlenih pričakujejo še izvajanje kakovostnih storitev, kot je reševanje morebitnih problemov 

gosta, strokovnost, urejenost, zanesljivosti, spoštljiv odnos do gosta, diskretnost, primerno 

uporabo jezika oz. dobro komunikacijo in še veliko več (Metz, Grüner in Kessler 2006). 

Turizem so ljudje, saj brez strank/turistov ne bi bilo turizma. Prav delo s strankami, po raziskavi 

Evropske komisije za varnost in zdravje (2017), predstavlja največji dejavnik tveganja za stres 

na delovnem mestu. Ko se turist odloča za potovanje, je pripravljen plačati usluge in zato 

pričakuje od zaposlenih v turizmu to, kar mu je bilo obljubljeno. Prav zato postaja delo v 

turizmu vedno bolj zahtevno in stresno, kar opažam tudi sama. To je še posebej izrazito pri 

strežnem osebju, ki se pri svojem delu srečuje z različnimi strankami, poleg tega se njegov 

obseg dela ob vikendih, praznikih in v času turistične sezone še povečuje. Število zaposlenih 

ostaja enako oz. se celo znižuje na račun bolniških odsotnosti, ki so pogoste tudi zaradi posledic 

stresa in izgorelosti na delovnem mestu. Turistična podjetja so vedno bolj usmerjena h gostom 

in njihovemu zadovoljstvu ter pozabljajo na počutje svojih zaposlenih, kot da se ne zavedajo, 

da so prav ljudje najpomembnejši vir organizacije (Ivanuša Bezjak 2006, 14). 
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Stres je v današnjem času in hitrem tempu življenja postal nekakšna stalnica, saj se o njem 

veliko govori in piše. Dejstvo je, da je stres pomemben del našega življenja, ki se mu ne more 

nihče izogniti, saj raziskave kažejo, da se ta pojavlja že v vrtcih (Middleton 2014, 11). O 

definicijah stresa zasledimo v strokovni literaturi različna mnenja. Enotno jim je, da ta prihaja 

od zunaj in gre za preobremenjenost, ki ogrozi posameznikovo fizično in duševno integriteto. 

Pri izgorelosti (angl. burnout) gre za posledice daljše izpostavljenosti delovnemu stresu, ki 

lahko povzroči hude bolezni, celo smrt (Černelič Bizjak 2009, 53). Človek, ki je pod stresom, 

postane občutljiv na dogodke, ko pa pride do izgorelosti, si pogosto niti ne želi, da bi izboljšal 

stanje. Razlogi v izgorelosti so v preveliki obremenitvi na delovnem mestu ali kot posledica 

frustracij in nehvaležnega dela (Carnegie 2012, 105).  

Zaključna projektna naloga odgovarja na vprašanja na temo stresa in izgorelosti turističnih 

delavcev ter pomaga organizacijam, da bi poskrbele za dobro organizacijsko klimo in počutje 

svojih zaposlenih, saj bodo le tako zaposleni lahko prispevali k večji uspešnosti podjetja. 

Osnovni obravnavan problem v tej nalogi je raziskati, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na 

stres zaposlenih v turizmu oz. konkretno pri strežnem osebju. Hkrati s tem želimo raziskati, na 

kakšen način podjetje pomaga svojim zaposlenim pri izboljšanju delovnih pogojev, ki bi 

prispevali k preprečitvi/omilitvi stresa in kako si zaposleni pomagajo pri obvladovanju čustev 

in razvijanju samozavedanja. Z zaključno nalogo smo raziskali, v kakšni delovni klimi delajo 

zaposleni v turizmu, kako si sami pomagajo pri omilitvi stresa in katere so njihove želje po 

spremembah, ki bi pripomogle k zmanjšanju stresa na delovnem mestu.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne naloge je raziskati literaturo in pojme, povezane s stresom v turizmu, ter pod 

kakšnimi delovnimi obremenitvami delajo zaposleni v turizmu. Na podlagi opravljene 

raziskave smo podali predloge za boljše počutje zaposlenih v turizmu, ki bi jim pomagali pri 

obvladovanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu ter s tem vplivali na kakovostnejše 

delovno okolje. Pri tem smo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. S kakšnimi težavami in vrstami stresa se turistični delavci soočajo pri svojem delu? 

2. Kakšne simptome stresa doživljajo zaposleni v strežbi? 

3. Katere metode pomoči ponuja izbrano podjetje za obvladovanje stresa svojih zaposlenih? 

4. Kako si zaposleni sami pomagajo pri zmanjšanju stresa na delovnem mestu? 

5. Katere oblike pomoči za preprečevanje stresa in izgorelosti bi si zaposleni v turizmu želeli 

na delovnem mestu? 

Cilji naloge so razviti predloge za boljše počutje zaposlenih v turizmu, ki bi jim pomagali pri 

preprečitvi stresa in izgorelosti na delovnem mestu, in hkrati o tem seznaniti še vodilni kader 

podjetja. 
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1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo uporabili različne metode, in sicer: 

 teoretični del je slonel na metodi deskripcije in kompilacije, 

 empirično kvalitativno metodo zbiranja podatkov s pomočjo intervjujev turističnih 

delavcev v strežbi v izbranem podjetju X.  

 

Namen raziskave je ugotoviti, kateri dejavniki povzročajo stres zaposlenim v strežbi, katere 

metode pomoči jim nudi organizacija za zmanjšanje stresa, kako si pomagajo sami in kakšno 

pomoč pričakujejo od delodajalca za preprečevanje stresa in izgorelosti. Pri tem smo opravili 

deset intervjujev z zaposlenimi v izbranem podjetju, od tega je pet zaposlenih v Sloveniji in pet 

v tujini, in sicer na delovnih mestih vodja strežbe, natakar in barman. 

Izvedli smo delno strukturirane intervjuje, ki so tudi najpogostejša oblika pridobivanja 

kvalitativnih podatkov (Kordeš in Smrdu 2015, 40). Intervjuji so bili opravljeni med petimi 

zaposlenimi v turizmu, ki delajo v strežbi. Menimo, da je strežno osebje najbolj izpostavljen 

poklic v turizmu, saj ti, ne da imajo prvi in zadnji stik z gostom, ampak so tudi ves čas gostom 

na razpolago. Tako so izpostavljeni različnim situacijam, kjer bi lahko šlo tudi kaj narobe: od 

sprejemanja naročil, do postrežbe, reklamacij na postrežbo (hrano in pijačo) in plačila. 

V Sloveniji smo intervjuje opravili osebno, z osebami iz tujine pa preko spleta (Skype, 

Facebook, Viber). Od intervjuvancev, zaposlenih v tujini, smo želeli dobiti več informacij, ki 

bi nam pomagale opraviti tudi primerjavo, ali so zaposleni v tujini izpostavljeni enakim 

dejavnikom stresa kot zaposleni v Sloveniji. Tudi njihovi predlogi in mnenja bi nam lahko 

pomagali pri izoblikovanju predlogov za boljše počutje na delovnem mestu. Pred intervjuji smo 

pripravili vprašanja odprtega tipa, ki so nam bila v pomoč pri raziskavi. Delno strukturiran 

intervju je fleksibilen, kar nam je omogočilo, da so bili odgovori bolj spontani, konkretni in 

osebni ter smo tako odkrili probleme, s katerimi se soočajo zaposleni v turizmu. Po opravljenih 

intervjujih smo besedila pretipkali in vsebine analizirali. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljamo, da so odgovori intervjuvancev realni in v skladu z dejanskim stanjem. 

Vsebinske omejitve vidimo predvsem v empiričnem delu naloge, saj smo se osredotočili le na 

določene poklice v turizmu, in sicer v strežbi v izbranem podjetju, ne pa na vse druge poklice 

v turizmu in različnih podjetjih. Omejitve vidimo še v tem, da smo v raziskavo vključili  strežno 

osebje le v izbranem hotelu iz Občine Piran in tujine, kjer ima izbrano podjetje svoje hotelske 

komplekse. 

Metodološke omejitve so v uporabi kvalitativne metode raziskovanja. Uporabili smo metodo 

zbiranja podatkov – intervju.  
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2 TURIZEM IN STRES NA DELOVNEM MESTU 

Turizem je gospodarska panoga, ki nenehno raste v svetu in Sloveniji. Ne samo, da je turizem 

družbeno-ekonomski pojav, ampak je »tudi sociološko-kulturni fenomen sodobnega časa« 

(Veljković in Colarič Jakše 2014, 13), ki pa ima svoje korenine že od nastanka človeštva, kot 

navajajo nekateri (Mihalič 2008). 

2.1 Turizem 

Na svetu verjetno ne obstaja država, kjer se ne bi turizem razvijal, bodisi kot domači, tranzitni 

ali mednarodni. Sam pojem ne označuje več le poležavanja in sončenja na plaži, kot se je to 

predstavljalo v preteklosti, ampak se ta spreminja skladno z razvojem znanj, vedenj, prometne 

infrastrukture in zaradi drugačnega izkoriščanja prostega časa. Turizem ni več le sezonskega 

pojava ali pa namenjen le mladim in zdravim ljudem, ampak tudi starejšim in ljudem s 

posebnimi potrebami (Veljković in Colarič Jakše 2014, 1112). V svetu naj bi »do leta 2050 

bilo več kot dve milijardi ljudi, starejših od 60 let, v Evropi pa vsak tretji« (Creagan 2001, 56). 

Več kot milijarda ljudi v svetu pa ima kakšno od oblik invalidnosti (Tabaj in Cugelj, 2014). 

2.1.1 Zgodovina turizma 

Svetovna turistična organizacija (angl. World Tourism Organization – WTO) je turizem 

razdelala na pet obdobij (WTO 1997, po Mihalič 2008, 43): 

 obdobje prvih civilizacij oz. zgodnje obdobje, 

 srednje razdobje, to je čas od V. do XIV. stoletja, za katero sta značilni romanja in 

raziskovanja, 

 obdobje renesanse od XIV. do XVI. stoletja. To so bila potovanja, namenjena 

izobraževanju, potovanju plemičev in aristokratov,  

 obdobje industrijske revolucije (17801830). To je bil čas, ko so se začela razvijati mesta, 

izumljen je bil parni stroj, ki je omogočil večjim razvoj turizma, 

 moderni turizem, ki je omogočil množični razvoj turizma. 

V rekreacijske in izobraževalne namene, ki so obstajali v klasičnem svetu, so že prej potovali 

Egipčani, Grki in Rimljani. O potovanjih Egipčanov obstajajo dokazi, ki izvirajo iz luksuznega 

življenja faraonov pri iskanju zabave, izkušenj in sprostitve. Grki in Rimljani so potovali iz 

različnih motivov. Eni so obiskovali Sfingo in piramide v Gizi, drugi so potovali v Delfe v 

Apolonov tempelj, tretji pa v Olimpijo na olimpijske igre. Potovanja so bila za Rimljane razvita 

že okoli 300 let pr. n. št., saj so ti imeli cestno omrežje s 90.000 km, skupaj s podeželskimi 

cestami pa okoli 200.000 km. To jim je omogočilo premik vojakov, blaga pa tudi zasebna 

potovanja. Potovali so lahko le bogati, ki so iskali sprostitev in zabavo (Gyr 2010). Rimljani so 

obiskovali tudi zdravilišča (tudi v Sloveniji, ki so še danes znana kot Rimske Toplice), 
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ogledovali so si »kulturne in zgodovinske spomenike v Grčiji, Mali Aziji, Palestini in Egiptu« 

(Mihalič 2008, 45).  

Z razpadom rimskega imperija, so ceste začele propadati, kar je otežilo potovanje. Nastajale so 

majhne fevdalne posesti, med katerimi so bile meje, hkrati pa so se odvijali nenehni spopadi in 

vojne. Vse to je povzročilo, da se je razvoj turizma ustavil, edine poti so bile povezane z 

romanjem. V 12. st. so romarji odhajali v Rim, Meko, Jeruzalem, Santiago de Compostela 

(Veljković in Colarič Jakše 2014, 19). Višek romarstva je doživel v času inkvizicije od 13. do 

15. st., v 16. st. pa smo priča ponovnem razvoju turizma. Ljudje so se ponovno začeli zanimati 

za preteklost in kulturno dediščino. Kot navaja Mihalič (2008, 46) »nekateri avtorji« navajajo 

potovanja v 16. st. kot obliko sodobnega turizma. To je bil Grand Tour oz. krožna potovanja, 

ko so mladi plemiči, stari okoli 20 let, odhajali na daljša potovanja. Njihovi glavni motivi so 

bili izobraževanje, obisk enakih plemiških rodbin, spoznavanje življenjskih navad, učenje 

tujega jezika in pridobivanje potrebnih poznanstev za delo, ki so ga kasneje opravljali v trgovini 

ali politiki.  

Na prelomu iz 18. v 19. st. govorimo o aristokratskem turizmu. To so bili turisti iz dveh, takrat 

najbolj razvitih držav, in sicer iz Anglije in severne Francije. Leta 1816 so angleški turisti 

odhajali v Švico, ki je bila takrat prva turistična država, na Ženevsko jezero, kasneje so bile 

zanimive tudi Alpe in Azurna obala. V obdobju od 1816 do 1850 je največ turistov prihajalo na 

alpska in sredozemska območja, kjer so tudi nastajali prvi turistični kraji, kot sta Nica in 

Cannes. Poleg teh dveh krajev se je začel razvijati še zdraviliški turizem, kjer pa se je 

izoblikoval »svetovljanski turistični sloj« (Mihalič 2008, 49). Leta 1845 je bila ustanovljena 

prva turistična agencija Thomas Cook, leta 1856 prvo turistično društvo Montreux, leta 1857 

še British Alpine Club kot prvo društvo za planinarjenje po Alpah. Aristokratski turizem se je 

končal v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno (Planina in Mihalič 2002). Po drugi 

svetovni vojni pa se je začel razvoj demokratiziranega turizma, kjer so v večini prevladovali 

predstavniki srednjega družbenega sloja (Mihalič 2008).  

2.1.2 Opredelitev osnovnih pojmov v turizmu 

Pri opredelitvi osnovnih pojmov v turizmu obstajajo različne strokovne razlage. V obdobju med 

letom od 1889 do 1950 so o turizmu nastale številne (več kot petdeset) različne definicije. Vsak 

avtor je zagovarjal svojo različico, ki je nastajala skladno z razvojem turizma (Planina 1997). 

Čeprav so potovanja stara kot človeštvo, sta naziva turist in turizem nastala v začetku 19. st. 

Najprej so besedo turist pripisovali le posameznikom, ki so potovali zaradi radovednosti in 

zabave (Mihalič 2008). Oba naziva turist in turizem naj bi bila prvič uporabljena v Angliji, in 

sicer beseda turist okoli leta 1800, leta 1811 pa še izraz turizem v angleških časopisih (Planina 

in Mihalič 2002). V strokovni literaturi zasledimo, da so avtorji v preteklosti razvijali predvsem 

definicijo turista in ne turizma. Definicije so pomembne predvsem zaradi statistične obdelave 

podatkov, ko so države želele ugotoviti, kateri tujci prihajajo v državo. Pri tem so bile 
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uporabljene različne opredelitve, saj so nekateri potniki šteti za turiste zaradi motiva potovanja 

in bivanja, drugi zato, ker so morali biti registrirani v prenočitvenih obratih. Tako so nekatere 

osebe bile štete kot turisti, drugi pa le del časa, ko so izven svojega običajnega bivanja (Planina 

1997). 

Najstarejša znana definicija turista sega v leto 1889, ki ga je zapisal Littrè Emile in opredeljuje, 

da se »turist reče potniku, ki prepotuje tuje dežele iz same radovednosti in brezdelja« (Planina 

1996, 42) ali obišče kraje od koder prihajajo njegovi predniki. UN WTO1 (1954, cit. po Mihalič 

2008, 3) je definicijo turista navedel kot »vsako osebo, ne glede na raso ali vero, ki ostane v 

tuji državi od 24 ur do 6 mesecev v času enega leta«.  

Po definiciji Statističnega urada Republike Slovenije (2017) je turist vsaka oseba, ki prenoči 

vsaj eno noč izven svojega običajnega bivanja, »vendar manj kot eno leto«. Oseba mora bivati 

»v gostinskem ali drugem nastanitvenem objektu« proti plačilu, njegovi razlogi pa so v 

preživljanju prostega časa in sprostitve. Nadalje navaja, da je tuji turist tisti, ki le začasno pride 

v Slovenijo iz tujine in prenoči vsaj eno noč v njej. 

Definicijo turista je opredelil znan ameriški sociolog turizma Erik Cohen, ki je turista označila 

kot prostovoljnega, začasnega potnika, »ki potuje zaradi pričakovanega zadovoljstva, ki ga 

lahko uresničijo novosti in spremembe, doživete na relativno dolgem in ne preveč pogostem 

krožnem potovanju« (Pirjevec in Kesar 2002, 4, cit. po Veljković in Colarič Jakše 2014, 20). 

Pri tej definiciji je turist omenjen kot potnik, ki ne potuje prepogosto, ampak ostaja izven 

svojega stalnega bivališča nekaj dni ali tednov, zato je zanimivo pogledati še shematski prikaz 

razvrstitve potnikov po kategoriji izletnika in turista po UN (1994, cit. po Veljković in Colarič 

Jakše 2014, 21), kot prikazuje slika 1. 

 

 

 

 

  

                                                 

1 Današnja okrajšava za svetovno turistično organizacijo Združenih narodov se je iz WTO preimenovala v UN 

WTO, ker sta v svetu delovali dve organizaciji z enako kratico WTO in je prihajalo do zamenjav (Mihalič 2008). 
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Slika 1: Klasifikacija potnikov po WTO 

Vir: UN 1994, cit. po Veljković in Colarič Jakše 2014, 21 

Turist naj bi bil potnik, ki se prostovoljno odloči, da zapusti svoje stalno bivališče. Ta trditev 

velja za moderno družbo, kjer je človek svoboden in sam odloča, kaj bo počel v svojem prostem 

času in koliko je pripravljen tudi za to plačati. Kot navajata Veljković in Colarič Jakše (2014, 

21) so ustvarjeni pogoji, »da posameznik svobodno sprejme odločitev in postane potnik oz. 

turist«.  

Tako kot za turiste ne obstaja enotna definicija, je enako pri opredelitvi turizma. Beseda turizem 

je nastala šele, ko se je število potnikov začelo večati. Kot navaja Mihalič (2008, 1) »postaja 

izraz »turizem« vse bolj internacionalen«, kot npr. v angleščini se uporablja »tourism«, 

francoščini »tourisme«, italijanščini, španščini in portugalščini »turismo«, nemščini 

»tourismus«, nizozemščini »teorisme«.  

Številni raziskovalni avtorji so turizem opredelili vsak po svoje, čeprav so potekale želje, da bi 

se izraz poenotil. Zaradi različnih aspektov proučevanja so v svetu nastale različne definicije. 

Turizem se najpogosteje opisuje, saj ga ni mogoče zajeti v eni besedi. »V tem kontekstu se 

opisujejo udeleženci v turizmu, motivi njihovega potovanja, načini zadovoljevanja turističnih 

potreb in drugo« (Veljković in Colarič Jakše 2014, 24).  

POTNIKI – KDO JE TURIST? 

Zajeti v 

turistično 

statistiko 

Niso zajeti 

v turistično 

statistiko 

 Maloobmejni delavci 

 Imigranti 

 Nomadi 

 Tranzitni potniki 

 Begunci (vojni, podnebni) 

 Pripadniki oboroženih sil 

 Predstavniki konzulatov 

 Diplomati in lahko še 

druge skupine OBISKOVALCI 

Zaradi napredka 

tehnike je potrebno 

kritično presojanje 

TURISTI  

Se zadržijo najmanj eno noč in 

manj kot eno leto v kraju izven 

stalnega bivanja 

DNEVNI OBISKOVALCI 

Manj kot 24 ur  

IZLETNIKI 
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Planina (1997, 1314) je v svojem učbeniku strnil nekatere definicije turizma, kot npr.: 

 leta 1895 je Eduard Guyer Freuler zapisal, da je »turizem pojav novega časa«, saj naj bi se 

ta pojavil šele kot potreba po oddihu, spremembi okolja, uživanje v naravi, 

 leta 1927 je Kurt Morgenroth opredelil turizem »kot promet oseb, ki se začasno oddaljijo iz 

svojega stalnega bivališča za zadovoljitev svojih življenjskih in kulturnih potreb«, 

 leta 1933 je Willi Benescheidt navedel, da je »turizem skupnost mirnih odnosov med ljudmi, 

ki se začasno zadržujejo v nekem kraju, a tam niso stalno naseljeni«, 

 leta 1938 pa je Claude Leveillè Nizerolle turizem opredelil kot »celokupnost nepridobitnih 

dejavnosti človeka zunaj njegovega stalnega bivališča«. 

Za prvo znanstveno definicijo turizma se šteje definicija Walterja Hunzikerja in Kurta Krapfa, 

ki sta leta 1942 navedla, da je turizem »celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja 

in bivanja tujcev v nekem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s 

pridobitno dejavnostjo« (Mihalič 2008, 7). Navedena definicija je v tem času zadoščala, saj 

poslovni turizem ni bil tako razvit kot danes. Kasneje se je uveljavila definicija, ki je bila na 

splošno sprejeta kot santgallenska definicija in je glasila: »Turizem je celota odnosov in 

pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za katere kraj zadrževanja ni niti glavno 

in stalno bivališče niti kraj zaposlitve« (Kaspar 1996, cit. po Mihalič 2008, 7). 

UN WTO opredeljuje turizem kot »aktivnosti, ki so povezane s potovanjem in zadrževanjem 

oseb izven običajnega življenjskega okolja« (UN, 1994, 2, cit. po Mihalič 2008, 8), vendar to 

potovanje ne sme trajati več eno leto. Pri tem oznaka običajno življenjsko okolje ne vključuje 

rednih obiskov med vikendi, ampak je odločujoči dejavnik le stalno bivališče.  

Po definiciji SURS-a (2017) je turizem opredeljen kot »dejavnost osebe, ki potuje v drugi kraj, 

ki se nahaja izven njenega običajnega bivanja. Pri tem je njen motiv povezan s »preživljanjem 

prostega časa, sprostitvijo ali kakšnim drugim razlogom«, vendar mora tam preživeti manj kot 

eno leto brez prekinitve. 

Skladno z vsemi temi kriteriji lahko ugotovimo, da je turist človek, ki se odpravi na pot oz. 

potovanje, vendar vsak potnik ni turist. Vsako potovanje pa pripelje turista na določen kraj 

začasnega bivanja, ki ga imenujemo turistična destinacija. Tudi pri definiciji turistične 

destinacije vlada v ekonomski literaturi precej zmede, navaja Gomezelj Omerzel (2006, 15), 

saj jo mnogi avtorji definirajo »glede na svoje kriterije«.  

Pojem destinacija je »sinonim za kraj namembnosti, uporablja pa se tudi za cilj, končni ali 

začasni« (Gomezelj Omerzel 2006, 15). V turizmu so turistične destinacije razlog za potovanja 

in so kot nekaka mešanica privlačnosti, storitvenih dejavnostih in transportnega sistema, ki 

morajo med seboj složno delovati. Privlačnosti je Mihalič (2008, 161) razdelila na: 

 naravne, kot so lepa pokrajina, plaže, ugodno podnebje, 



9 

 kulturne, kamor sodijo »zgodovinske značilnosti, folklora, religija, umetnost, gledališča in 

muzej«, 

 socialne, in to zaradi možnosti spoznavati lokalno prebivalstvo, njihov jezik in se z njimi 

družiti.  

Gomezelj Omerzel (2006, 17) ločuje turistične destinacije glede na »vrste okoljskih, socialnih, 

kulturnih in ekonomskih faktorjev, ki sestavljajo turistično doživetje«. Glede na geografsko 

okolje so lahko morske, podeželske, gorske, urbane ali mestne. 

Pearce (1995) ločuje turistične destinacije glede na vrsto turistov, ki obiskujejo kraj. Tako 

navaja destinacije za družine, za neaktivne turiste, za avto turiste, za turiste, ki iščejo rekreacijo, 

pa še na zahtevne in aktivne turiste ipd. Se pa destinacije spreminjajo, saj te ne služijo vedno 

isti skupini turistov. Danes so najbolj uspešne tiste destinacije, ki temeljijo na čistem naravnem 

okolju. Glede na to je glavna naloga turističnih delavcev, da poskrbijo za čisto okolje, zrak, 

vodo, saj lepote narave posebno privlačijo turiste (Gomezelj Omerzel 2006). To je še posebej 

izrazito v času množičnega, sodobnega turizma, ki ga bomo spoznali v nadaljevanju. 

2.1.3 Sodobni turizem 

Takšen turizem kot je danes, naj bi se pojavil leta 1816 po revolucijah. To so bili časi, ko so 

zaposleni delili čas na delovni in prosti. Kot navajata Veljković in Colarič Jakše (2014, 88), »če 

ne bi bilo industrializacije, se tudi turizem ne bi razvil«. Po prvi svetovni vojni se je v Evropi 

oblikovala skupina petih turističnih držav, in to so bile Švica, Francija, Italija, Avstrija in 

Nemčija. V tem času se je v svetu pojavila gospodarska kriza, ki je vplivala tudi na turizem 

(Mihalič 2008). To je bil čas množičnega turizma, ko so zaposleni imeli pravico do dopusta in 

so to tudi izkoristili. Turisti so začeli prihajati iz vrst uslužbencev in delavcev, ki so imeli 

majhno kupno moč, v primerjavi s prejšnjimi bogatimi turisti, zato so začeli nastajati novi, 

cenejši hoteli, ekskluzivni pa so propadali (Planina in Mihalič 2002).  

Po končani drugi svetovni vojni, ko je v svetu zavladal mir, se je začel hiter razvoj turizma. 

Tega so omogočili višji osebni dohodek, več prostega časa, proste sobote in nedelje, razvoj 

prometnih povezav, hotelskih verig in nove tehnologije ter načini poslovanja, kot npr. plačilne 

kartice. Na potovanja ljudi je vplivala tudi dolga prekinitev potovanj med vojno, zato so ti želeli 

spoznavati nove kraje, ljudi in drugačno kulturo (Mihalič 2008).  

Danes, v času globalizacije, se v turističnem sektorju pojavljajo novi izzivi in nove priložnosti 

za razvoj turizma. V svetu nastajajo nove turistične destinacije, ki turistu zagotavljajo neka 

nova, privlačna doživetja (Gomezlj Omerzel 2006). Dejstvo je, da se nekateri turisti več ne 

zadovoljijo le z ležanjem na plaži in kopanjem, ampak želijo aktivno preživeti počitnice: bodisi 

le s hojo, kolesarjenjem, igranjem golfa ali ribolovom. Poseben čar daje tudi podeželje, ko se 

turist želi odmakniti od vsakdanjega hrupa, naveličan turističnih središč in neosebnega odnosa, 

želi pa si spoznati deželo, naravne lepote in kulturne zanimivosti ter šege in navade prebivalcev 
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pokrajine (Krašovec 1997). V te namene najdemo na podeželju turistične kmetije, zidanice ali 

druge, v naravi zanimive objekte in kampe. 

Naj omenimo še eno vrsto turizma, ki v zadnjem desetletju dosega izjemen razvoj, in to so 

križarjenja. Po podatkih največjega poslovnega združenja križarske industrije na svetu (angl. 

Cruise Lines International Association, v nadaljevanju CLIA) naj bi se do leta 2030 križarjenja 

v Sredozemlju udeležilo 14 milijonov ljudi, kar pomeni 3,5 % evropskega prebivalstva, po 

podatkih Fincantieri-ja pa naj bi povprečna letna rast trga križarjenja znašala 3,8 % v obdobju 

20122020 (Matesanz 2015). 

Ne glede, za katero vrsto sodobnega turizma se človek odloči, je on glavni element turizma, saj 

je on udeleženec migracij. Njegovo delo je pomembno na področju izvajanja promocije in 

distribucijskih aktivnosti. Vendar vsi zaposleni ali delovno aktivni v turističnem podjetju 

nimajo enakih nalog in pomena. Tomka (2012, po Veljković in Colarič Jakše 2014) navaja tri 

vrste ljudi, ki so: 

 ljudje, ki neposredno izvajajo storitve v turizmu z neposrednim kontaktom. Od njihove 

prijaznosti, ljubeznivosti in profesionalnosti je odvisno zadovoljstvo turistov, 

 ljudje, ki raziskujejo potrebe in želje potrošnikov. Na osnovi raziskav nato ustvarjajo ideje 

in kreirajo storitve v turizmu, 

 ljudje, ki iščejo in kupujejo storitve. 

Najpogostejše neposredne kontakte z ljudmi v turizmu imajo delavci v agencijah, recepcijah 

hotela, turistični vodniki in drugo osebje, ki pušča prve in odločujoče vtise na gosta. Vsi 

zaposleni v turizmu morajo skrbeti za zadovoljstvo gostov, za njihove želje in pričakovanja. 

Prav zato bi morala podjetja veliko vlagati v človeške vire. Kot navajata Veljković in Colarič 

Jakše (2014) mnoga podjetja največ vlagajo v opremo, tehnologijo in druga materialna sredstva 

svoje ponudbe, medtem ko svoje zaposlene zanemarjajo. Odgovorni v podjetju bi se morali 

zavedati, da zaposleni »niso le strošek, temveč vrednost« (Veljković in Colarič Jakše 2014, 

143). Ljudje so najpomembnejši vir organizacije (Ivanuša Bezjak 2006), zato bi morale te z 

nenehnim izobraževanjem in treningi poskrbeti za njihovo učinkovitost, da ne bi prihajalo do 

stresa in izgorelosti. 

2.2 Stres 

Danes pogosto poslušamo o stresu, saj smo mu dnevno izpostavljeni vsi. Kot pravi Musek 

(2010, 365) vsakdo od nas doživlja stres, »bodisi kot »ministres« ali »mikrostres«, ki ga 

povzročajo dnevni stresorji, kot npr., ko se peljemo v službo in obtičimo v prometni gneči ali 

ko se doma in v poklicu srečujemo s težavami pri pomembnih življenjskih spremembah in 

travmatskih dogodkih.  

Izraz stres se danes uporablja za vse neprijetnosti, s katerimi se srečujemo na različnih področjih 

svojega življenja, meni Elkin (2014). Skoraj ni človeka, ki ne bi imel občutka, da je malce pod 
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stresom. O stresu se pogovarjamo s prijatelji, sodelavci, poslušamo po televiziji, radiu, beremo 

članke na spletnih straneh. Hiter tempo življenja nas »spodbuja, da smo hitrejši in 

produktivnejši, vendar z nenehnim hitenjem nismo učinkovitejši, ampak obratno« (Prah 2015, 

13). Vsi ti psihični problemi, težave in motnje ogrožajo zdravje človeka, zato temu psihologija 

in medicina posvečata veliko pozornost, hkrati pa se vedno več ljudi vpisuje na delavnice za 

obvladovanje stresa – obiskujejo tečaje meditacije, joge, masaže ali drugih načinov, da bi 

zmanjšali psihični nemir (Elkin 2014). 

2.2.1 Definicija stresa 

Beseda stres prihaja iz anglosaksonskega sveta. Sprva naj bi jo uporabljali fiziki pri 

označevanju mehanskega napora. V mehaniki namreč mora biti napetost le občasna, da ne 

povzroči škode. In tako je tudi s stresom, meni Newhouse (2000). 

Kaj sploh je stres? Elkin (2014) navaja, da je stres težko opredeliti, ker s to besedo pogosto 

opisujemo več različnih stvari. Besedo stres uporabljamo, ko govorimo o stvareh ali 

okoliščinah, ki se nam zdijo težavne, kot npr. zamuda avtobusa, prometni zastoj, nenavaden 

zvok itd. Istočasno besedo stres uporabimo, ko opisujemo svoja čustva. Stresu pripisujemo 

krivdo za stvari, ki so se nam zgodile, a tega nismo želeli. Uporabljamo jo v zvezi s stvarmi, ki 

ji nismo kos, bodisi v službi ali privatnem življenju. Stres uporabljajo nezadovoljni ljudje, ki 

stvari jemljejo preveč osebno, meni Middleton (2014). 

Številni strokovnjaki, ki so proučevali stres in temu posvetili velik del svojega življenja, so ga 

težko definirali. Najstarejše zapise o stresu zasledimo že v 11. stoletju. O njem je pisal arabski 

filozof Ali Ibn Hazm, ko je izrazil bojazen, da je stres pomemben za človekov obstoj. Že v 17. 

stoletju so stres opisovali kot »nadlogo, muke, težave«, v 18. in 19. stoletju pa je stres pomenil 

»silo, pritisk ali močan vpliv« (Božič 2003, 17), kar naj bi »pomenilo, da naj bi zunanja sila 

zbujala napetost v predmetu, ta pa se skuša upirati tej sili« (Spielberger 1985, po Meško 2011, 

6). 

Izraz stres se je začel uporabljati šele sredi 20. stoletja. Za začetnika opredelitvi stresa se šteje 

madžarski zdravnik Hans Selye (19071982), ki je v svojih raziskava naključno odkril, da 

imajo ljudje z različnimi vrstami bolezni enake znake in simptome. Pozneje je odkril, da zaradi 

stresa pride do poškodb tkiva, visokega pritiska, artritisa, bolezni ledvic in alergij. Na začetku 

je Selye tak pojav imenoval splošni prilagoditveni sindrom (angl. general adaptation syndrom), 

šele kasneje pa je uporabil besedo stres (Rosch 2017). Kot pravi Selye (1956, cit. po Musek 

2010, 366), je »stres sklop odzivov našega organizma na delovanje stresorjev, ki poteka po 

zakonitem vzorcu«, kot je razvidno iz slike 2. 
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Slika 2: Potek stresa 

Vir: Selye 1956, po Musek 2010, 367 

Iz slike 2 je vidno, da v prvi, alarmni fazi povzročijo stresorji2 šok, kmalu po tem se pojavijo 

znaki, da smo pripravljeni se spoprijeti s stresom (protišok). Nato pride do faze odpora, da bi 

obvladovali učinke stresorjev. V primeru, da človek obvlada stresorje, se vrne na normalno 

stanje, v nasprotnem pa se pojavi izčrpanost in motnje, ki ga lahko pripeljejo tudi do smrti. 

2.2.2 Simptomi stresa 

Stres ni vedno škodljiv, ampak tudi koristen in prijeten. Pri tem govorimo o pozitivnih in 

negativnih posledicah stresa. Pozitivne posledice stresa so takrat, ko človek s stresom dobi 

motivacijo, energijo in ustvarjalnost. Človek pozitivni stres zazna, ko neko delo opravlja z 

navdušenjem, ko je pri tem uspešen in pohvaljen. Pri prijaznem stresu je človek evforičen, 

visoko motiviran, razumevajoč, pripravljen priskočiti na pomoč, družaben, prijazen, umirjen, 

samozavesten, ustvarjalen, učinkovit, uspešen, marljiv, živahen nasmejan (Ihan 2004). Tak 

človek je zadovoljen, odločen in uspešen pri svojem početju (Božič, 2003). Tak stres človek 

doživi v trenutku, ko verjame, da so njegove sposobnosti višje od zahtev, in dobi občutek, da 

bo izziv zlahka obvladal. Postane nestrpen, da bi se dogodek čim prej zgodil, kot npr. nakup, ki 

ga je dolgo želel, sestanek z ljubljeno osebo ali pričakovana potovanja, in pri tem doživlja 

»prijeten, vznemirljiv občutek pred doživetjem ali ugodjem« (Schmidt 2001, 9). 

Stres je v osnovi koristna reakcija in stresni odziv ni nič slabega, če se ta sproži, ko je človek 

res ogrožen, navaja Ihan (2004). Drobni stresi so lahko prijetni in spodbudni, ko pa se začnejo 

                                                 

2To so dogodki, situacije, oseba ali stvar, ki jo človek doživlja stresno. Stresorji so lahko zunanji in notranji. Med 

zunanje sodijo »hrup, gneča, nasilje, hud prepir, težave v odnosu, ločitev, osamljenost, izguba službe, 

preobremenjenost, dolgčas v službi, javno nastopanje, smrt, rojstvo, poroka, notranje pa hormonsko neravnovesje, 

bolezen, skrb, jeza, razočaranje, nezadovoljstvo ipd.« (Prah 2015, 15). 
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kopičiti, človeku lahko zagrenijo življenje. Številne raziskave v zadnjih 30 letih so dokazale, 

da obstajajo povezave »med stresnimi življenjskimi dogodki in številnimi oblikami 

psihofizičnih težav in motenj«, zato se o njem danes tudi veliko govori (Musek 2010, 365).  

Pozitivnim posledicam stresa ni posvečeno preveč pozornosti, saj stres povzroča več negativnih 

pojavov. Stres, ki se pojavi kot občutek ogroženosti, ima nalogo obrambnega mehanizma. To 

je naravna reakcija, ki telesu ne škoduje. Telo se hitro odzove na situacijo, omogoča človeku 

večjo pozornost, hitrejše razmišljanje, pripravljenost za delovanje in ukrepanje (Tyrer 1987).  

Nekateri življenjski dogodki človeku povzročajo občutek žalosti, nemoči, tesnobe, jeze in 

strahu, ki lahko trajajo nekaj ur, dni ali tednov. To je čustveni proces, ko naj bi se človek soočil 

s težavami, poiskal pomoč in poskrbel za svoje zdravje, vendar so nekateri ljudje pri tem 

nemočni. Čustveni odziv traja več kot tri tedne, ko naj bi se vzpostavilo ravnovesje, zato se pri 

človeku povečajo motnje delovanja, slabo počutje, nihanja v razpoloženju, kar lahko pripelje 

do »depresije ali anksiozne motnje« (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2006, 11). 

Stres vpliva na psihično in telesno zdravje, na imunski sistem ter na nastajanje bolezni. Pri 

številnih boleznih je stres »rizični faktor, pri nekaterih celo glavni rizični faktor« (Musek 2010, 

365). Simptomi škodljivega stresa so vidni v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Simptomi škodljivega stresa 

Telesna znamenja Psihična znamenja 

 razbijanje srca, pospešeno bitje srca, 

 zasoplost, cmok v grlu, pospešeno plitvo 

dihanje, 

 suha usta, želodčni krči, prebavne 

motnje, bruhanje,  

 driska, zapeka, vetrovi, 

 splošna mišična napetost, posebno v 

čeljusti, škripanje z zobmi, 

 stiskanje pesti, povešena ramena, 

 bolečine in krči v mišicah, 

 nemir, hiperaktivnost, grizenje nohtov, 

bobnanje s prsti, prestopanje, tresoče 

dlani, 

 potenje dlani in zgornje ustnice, vročinski 

valovi, 

 mrzle dlani in stopala, 

 pogosta potreba po uriniranju, 

 pretirana ješčnost, izguba teka, pretirano 

kajenje, 

 povečano uživanje alkohola, izguba želje 

po spolnosti. 

 obupanost, zaskrbljenost, vznemirjenost, 

jokavost, pobitost, nerazsodnost, občutek 

nemoči in nesposobnosti, tesnoba, 

depresija, 

 nepotrpežljivost, jeza, razdraženost, 

agresivnost, vzkipljivost, pretirana 

občutljivost, občutek odrinjenosti, 

krivde, nezadovoljstva,  

 pomanjkanje pozornosti, varnosti, 

zanimanja za urejeno zunanjost, zdravje, 

prehrano, spolnost, samospoštovanje in 

nezanimanje za ljudi, 

 lotevanje več stvari hkrati, naglica, 

puščanje nedokončanih nalog in 

lotevanje vedno novih, 

 pomanjkanje sposobnosti jasnega 

mišljenja, raztresenost, težave s 

koncentracijo in sprejemanje odločitev, 

pozabljivost, omahljivost, 

 nagnjenost k spodrsljajem in nezgodam, 

občutek preobremenjenosti, pretirana 

kritičnost, tog način mišljenja, 

neučinkovitost, neuspešnost. 

Vir: Ihan 2004, 51 in 54 

Človek naj bi prepoznal stresne reakcije pri sebi in se temu primerno odzval, da ne bi prišlo do 

številnih bolezni, ki jih strokovnjaki povezujejo s stresom, kot so srčna obolenja, prebavne 

motnje, možganska kap, rak, alergije, težave s spanjem in spolnostjo, depresija, strah in še 

veliko več. Zato je pomembno, kako se človek spoprime s stresom.  

2.2.3 Spoprijemanje s stresom 

Schmidt (2001) je stres razdelil na naravni in umetni. Pri naravnem stresu je evolucija poskrbela 

za mehanizme, ki vsakemu živemu bitju omogoča uravnoteženje, medtem ko pri umetnem tega 

ni, ampak za to moramo poskrbeti sami. Človek mora najprej poiskati vzroke stresa, ki jih je 

Newhouse (2001, 14) razdelil na »neprimerno prehrano, preveč sedenja, neupoštevanje 

bioloških ritmov in pomanjkanje pozitivnih misli ter notranjega življenja«. Prehrana mora biti 

raznovrstna, sestavljena iz sadja, mesa, zelenjave, jajc in rib, kar je danes pri modernem človeku 
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težko dosegljivo. Človek si z uravnoteženo hrano izboljša zdravstveno stanje in kvaliteto 

življenja ter tako prepreči večje možnosti za stres, nadaljuje Newhouse (2001).  

Telesna aktivnost je eden od najboljših načinov, da se človek lažje spoprime s stresom. S telesno 

aktivnostjo si človek zniža raven krvnega pritiska, upočasni srčni utrip in dihanje. To pa so 

znaki zmanjšane vzdraženosti in stresa. Človek, ki je telesno aktiven, se počuti drugače, saj se 

njegovo razpoloženje izboljša, ker se znotraj telesa proizvaja endorfin, ki daje občutek 

zadovoljstva (Elkin 2014). Poleg večje športne aktivnosti, si človek počutje izboljša še z delom, 

ko doseže občutek lastne vrednosti, lahko so to tudi potovanja v novo okolje, ko poveča 

dovzetnost za opazovanje. 

Z upoštevanjem bioloških ritmov se lahko izognemo stresu, navaja Newhouse (2001). Mnenja 

je, da se »težavam, ki so povezane s stresom, lahko izognemo, če so nam jasni osnovni pojmi 

o spanju, prebavi, relaksaciji, meditaciji in molitvi, ki jih uravnava parasimpatični sitem« 

(Newhouse 2001, 107), medtem ko intelektualne in fizične aktivnosti pa uravnava simpatični 

živčni sistem. Človek naj bi bil podoben natančno izdelanemu urnemu mehanizmu, zato bi 

moral na poti zdravja prisluhniti in spoštovati najprej sebe, nato soljudi in naravo. 

Kot pravi Ihan (2004, 114), »si ne moremo programirati čustev«, lahko pa poskrbimo, da jih 

usmerjamo s svojim razumom in dejanji. Zato obstajajo različni intelektualni treningi, s 

katerimi meje zavedanja nekoliko premaknemo. Vedno, ko ugotovimo, da premlevamo 

negativne misli, jih moramo ustaviti bodisi z pozornostjo na dihanje ali se osredotočimo na 

prijetne spomine. Preusmerjanje misli je sicer kratkoročna rešitev, vendar pomaga pri osvajanju 

tehnik sproščanja. Kognitivno vedenjski model neposredno vpliva na človekovo vedenje in 

počutje ter obratno. Pozitivno mišljenje spodbuja pozitivno samopodobo in pozitivna čustva pri 

človeku (Prah 2015).  

Načinov za spoprijemanje s stresom, ki so usmerjeni na čustva, je več. Lahko je to usmerjeno 

v iskanje čustvene podpore pri drugem, ki človeka razbremeni in mu zviša samozavest, lahko 

se dela, da problema sploh ni ali problem prenese na višjo silo, zateče se k jemanju drog, pitju 

alkohola, k humorju in z različnimi tehnikami sproščanja (Prah 2015). Ob besedi sproščanja 

pogosto pomislimo na vse tiste dejavnosti, ki človeka veselijo, kot je gledanje televizije, branje 

dobre knjige, dremež ali karkoli drugega, s katerim pozabimo na skrbi, strahove in obveznosti 

(Elkin 2014). 

Pri obvladovanju stresa govorimo o pridobivanju posebnih veščin sproščanja, s katerimi 

sprostimo telesno napetost, ki nam daje začasno ugodje in razbremeni telo. Tehnik sproščanja 

je veliko. V strokovnih literaturah smo zasledili, da največ poudarka strokovnjaki pripisujejo 

dihanju. Človek začne svoje življenje z vdihom in ga konča z izdihom, celo življenje pa diha, 

ampak ne tako kot bi moral. Ko je pod stresom, je dihanje pri človeku hitrejše in plitkejše, zato 

prihaja v krvni obtok manj kisika, žile se skrčijo, manj kisika dobijo tudi možgani, pospeši se 

srčni utrip, poveča se krvni pritisk, vse skupaj pa pripelje do tega, da se človek počuti omotičen, 
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drhteč in napet (Elkin 2014). Dihalne vaje so najbolj preproste in za njihovo izvajanje ne 

potrebujemo ničesar. Lahko jih izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Z dihanjem se telo pomiri in se 

zniža tesnoba (Prah 2015).  

Meditacija je še ena tehnika sproščanja. Njen izvor prihaja iz vzhodnih dežel, ker gre za 

preproste vaje, tehnike poglabljanja in razširitve duševnih sposobnosti (Newhouse 2001). 

Ljudje iz vzhodnih dežel meditirajo že tisoče let in to uporabljajo za iskanje in doseganje 

notranjega miru. V zahodnem svetu meditacija ni bila toplo sprejeta, saj se je zahodnjakom 

zdela preveč tuja in oddaljena, vendar se danes raziskovalci zavedajo, da daje meditacija 

pozitiven učinek. Z meditacijo človek sprosti um in telo ter izklopi misli. S tem bo telo manj 

pod stresom in bolj umirjeno. Človek se po meditaciji počuti spočit, obnovljen in napolnjen z 

energijo. Ko človek enkrat obvlada meditacijo, mu lahko služi skozi vse življenje (Elkin 2014).  

Da bi človek obvladoval stres, Elkin (2014) navaja deset veščin vedenjskih vzorcev. Nekatere 

smo že omenili, kot so sproščanje, telesna aktivnost, zdrava prehrana, zato naj navedemo še 

nekatere, ki bi človeku pomagale, da ne bi prišlo do izgorelosti. Elkin (2014, 340) pri tem navaja 

še: 

 »zadosten spanec« je ključnega pomena za obvladovanje stresa. Če človek premalo spi, 

postane utrujen in brez energije, zato je telo bolj dovzetno na stresne situacije, 

 »ne sekirajte se zaradi nepomembnih reči«. Pri tem je pomembno, da človek zna presoditi, 

kaj je zares pomembno in kaj ni, 

 »ne jezite se pogosto«, ker je jeza stresno čustvo. Če človek zna obvladati jezo, si bo 

prihranil veliko gorja in obžalovanja, 

 »postanite bolj organizirani«, ker je pomembno, da človek ima občutek nadzora nad 

lastnim okoljem. V primeru, da ima človek neorganizirano življenje, ga to vodi v stresno 

življenje, 

 »učinkovito obvladovanje časa« pomeni, da človek mora vedeti, kako bo preživel in 

zapravil svoj čas. Naučiti se mora, da izrabi čas čim bolj učinkovito, zato mora imeti tudi 

nadzor nad njim, 

 »dobra socialna mreža«. Pomembno je, da človek svoj čas preživi z družino, prijatelji in 

znanci. Druži naj se s tistimi, ki ga imajo radi in mu znajo prisluhniti, 

 »živite v skladu z lastnimi vrednotami«, ker v nasprotnem primeru je človek nezadovoljen 

in nesrečen, kar vpliva na stres, 

 »imejte smisel za humor«. Velikokrat slišimo, da je smeh pol zdravja, zato je prav, da se 

smejemo tudi življenjskim tegobam in nadlogam. Človek mora biti sposoben se smejati 

sebi in stvari ne jemati preveč resno.  

 

Za pomoč pri spoprijemanju s stresom delujejo v Sloveniji različne mreže, društva in 

organizacije, kot npr. mreža psiholoških svetovalnic za individualno pomoč v okviru projekta 

MOČ, skupinske delavnice v zdravstveno-vzgojnih centrih in v Društvu DAM ali druge oblike 
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psihoterapij. Če je stiska zelo huda, se vsakdo lahko obrne tudi na osebnega zdravnika ali na 

urgentno psihiatrično ambulanto v Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo v Ljubljani. V 

Sloveniji delujejo še telefoni za pomoč v stiski, kjer dve organizaciji, Samarijan in Sopotnik, 

brezplačno delujeta 24 ur na dan. Osebam z depresijo ali anksioznimi motnjami so na razpolago 

tudi spletni naslovi, kot npr: »www.nebojse.si, www.nizj.si ali www.zivziv.si«  (Dernovšek, 

Sedlar Kobe in Tančič Grum 2017, 48). 

2.3 Izgorelost 

Nekaj desetletij nazaj se je v strokovni literaturi pojavil pojem izgorevanja (Musek, 2010), 

čeprav je ta že dolgo znan, vendar ne pod tem imenom. Že stoletja je bil prisoten pri vojakih, 

ki so se bojevali dolgo časa. Pri tem je šlo za kombinacijo stresov, ko so vojaki malo spali po 

več dni ali celo tednov, bili so lačni, trpeli žejo in mraz ter bili pogosto v življenjski nevarnosti. 

Prav tako niso vedeli, v kakšnem položaju so, kakšna bo njihova prihodnost pa še doživljali so 

smrt svojih tovarišev. Pri vseh teh situacijah se izločajo stresni hormoni, ki povzročajo okvare 

organizma. Zato so ti vojaki po vrnitvi domov trpeli za posledicami preživetih stresov, za kar 

so potrebovali dolgo časa ali pa celo do konca življenja (Ihan 2004).  

Prvi, ki naj bi uporabil pojem izgorevanja je bil ameriški psihiater Freudenberger (1974, po 

Musek 2010, 368), ki ga je opredelil kot »ugašanje motivacije in spodbujenosti, posebno tedaj, 

ko posameznikova posvetitev nekemu cilju ali odnosu ne pokaže želenih rezultatov«. To je 

ugotovil z raziskovanjem, ko je več let opazoval prostovoljce. Pri delu so se zaradi izčrpanosti 

pojavili znaki upada motivacije in zavzetosti za delo. Freudenberger je prvi tudi uporabil besedo 

»bornout«, ki prihaja iz angleške besede, kar pomeni izgoreti. Izgorelost se najbolj pogosto 

pojavi na delovnem mestu, zaradi preobremenjenosti, naveličanosti ali necenjenosti s strani 

nadrejenih ali sodelavcev (Carnegie 2012), zato se v strokovni literaturi pogosto srečamo z 

izrazom poklicna izgorelost. Raziskovanja na področju izgorelosti sta še proučevali socialni 

psihologinji Maslach in Pines, ki sta skupaj oblikovali tristopenjsko ocenjevalno lestvico 

poklicne izgorelosti (Kovač 2013), kot izhaja iz slike 3. 

  

http://www.nebojse.si/
http://www.nizj.si/
http://www.zivziv.si/
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Slika 3: Izgorelost kot presek stresa, depresije in izčrpanosti 

Vir: Schmiedel 2011, 20 

Izgorelost se od stresa razlikuje po tem, da je izgorelost dejansko rezultat dolgotrajnega stresa. 

Ko je človek pod stresom si želi izboljšati svoje stanje, medtem ko pri izgorelosti pogosto ne 

vidi ali si ne želi izboljšati stanja (Carnegie 2012). 

Pri opredelitvi izgorelosti, tako kot pri stresu, ne obstaja le ena in enotna definicija. Se pa večina 

strinja, da je izgorelost posledica kroničnemu izpostavljanju stresnih situacij. Naj navedemo le 

nekatere: 

 Bilban in Pšeničny (2007) menita, da je izgorelost posledica dlje časa trajajočega stanja 

izčrpanosti, ko se človek pravočasno ne odzove na simptome stresa, zato pride do zloma, 

 Brajša (2005, 31) povezuje izgorelost s »telesnim, čustvenim in duševnim izčrpavanjem«, 

ki je povezan z okoljem, kjer človek živi in dela, 

 Schmiedel (2011) povezuje izgorelost z boleznimi, kot so anemija, zmanjšanje delovanja 

ščitnice, pomanjkanje hranil, jemanje poživil ali psihosocialnih faktorjev.  

Izgorelost ima, tako kot stres, svojo krivuljo, ki jo je razvil londonski kardiolog Peter Nixon. 

To je pot, ki jo človek prehodi od utrujenosti in izčrpanosti do roba zloma, kot je vidno iz slike 

4. 
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Zdrava napetost                                       Zlom 

                                                                                Vztrajnost  

Slika 4: Krivulja človekovega delovanja po Nixonu 

Vir: Evans in Russel 1992, 119, cit. po Meško 2011, 28 

Iz slike 4 je razvidno, kako krivulja učinkovitosti pade, ko se pojavi utrujenost. Zaposleni se 

trudijo, da bi potek krivulje potekal po pričakovanjih, vendar se utrujenost stopnjuje, kar 

pripelje do stanja izčrpanosti. V tem stanju pa zaposleni ne vidijo izhoda (Evans in Russel 1992, 

po Meško 2011). 
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3  ANALIZA STRESA NA DELOVNIH MESTIH NA PRIMERU IZBRANEGA 

PODJETJA V TURIZMU 

Za analizo stresa na delovnem mestu smo izbrali hotele iz hotelske verige Kempinski, ki ima 

svoje hotele po celem svetu. Njen sedež je v Švici v Ženevi. 

3.1 Predstavitev podjetja X 

Podjetje X sodi med podjetja, ki ima najstarejše luksuzne hotele v Evropi, saj je prvi hotel odprl 

svoja vrata leta 1897 v Berlinu. Njegov ustanovitelj je bil Berthold Kempinski, ki se je rodil 

leta 1843 na Poljskem. Družina je bila od leta 1862 uspešna pri trgovanju z vinom, leta 1889 se 

je podjetje razširilo z odprtjem prve restavracije, ki je bila največja v Berlinu. Ker Berthold ni 

imel moškega potomca, je svoje posle zaupal zetu Richardu Ungerju s pogojem, da ohrani ime 

Kempinski. Po smrti Bertholda, leta 1910, je Richard Unger razširil posle in po končani prvi 

svetovni vojni odprl vrata restavracije s prenočišči, ki so mu nato sledili še drugi po Nemčiji. 

Med drugo svetovno vojno je Richard Unger emigriral v Združene države Amerike. Po končani 

vojni se je vrnil v Nemčijo in začel graditi hotele pod imenom Kempinski ob Baltskem morju, 

v Bristolu, Hamburgu. 

Danes skupina Kempinski v svetu zaposluje 22.500 ljudi v več kot 30 državah in gosti v svojih 

75 hotelih s petimi zvezdicami v povprečju 4 milijone ljudi letno. Generalni direktor hotelske 

verige je Markus Semer. Podjetje ima sedež v Švici v Ženevi, od leta 2004 je večinski lastnik 

podjetja tajsko podjetje, ki je v lasti kraljeve družine. Hoteli se nahajajo po celi Evropi, na 

Bližnjem vzhodu, v Afriki in Aziji ter kot najmlajša pridobitev je hotel na Kubi v Latinski 

Ameriki. Svoje podružnice ima v Abu Dhabiju, Berlinu, Istanbulu, Pekingu, Moskvi, St. 

Moritzu in Bangkoku. Svojim gostom ponuja luksuzne apartmaje in sobe, vrhunsko kulinariko 

in storitve po visokih standardih. 

Uspeh podjetja temelji na dobro usposobljenih in predanih zaposlenih ter gostovanju priznanih 

kuharjev. Zaposleni skrbijo za visoko vpeljane standarde, da so gostje zadovoljni, zato se ti tudi 

vračajo. Strategija hotela temelji na treh stebrih, in sicer, da imajo zaposleni možnost 

napredovanja, izobraževanja in usposabljanja ter uporabo delovnih izkušenj, ki se ujemajo s 

korporativno kulturo. Zaposlenim daje možnost, da se zaposlijo kjerkoli po svetu v njihovih 

hotelih, kar omogoča, da pridobivajo dodatne nove izkušnje. V podjetju je vsak zaposleni 

odgovoren za ustvarjanje bogatih in pomembnih izkušenj za njihove goste (Kempinski 2017). 

3.2 Zasnova raziskave stresa na delovnih mestih v turizmu 

Raziskava stresa na delovnih mestih v turizmu je izhajala iz stališča, da so zaposleni v strežbi 

eden izmed najbolj obremenjenih kadrov. Na eni strani se soočajo s težavnimi ljudmi, na drugi 

strani z neenakomernim delovnim časom, na tretji strani pa so nadrejeni tisti, ki zahtevajo, da 
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je delo opravljeno učinkovito, pravočasno, po sprejetih standardih in da bodo zadovoljili še tako 

zahtevnega gosta. Bistvo je, da morajo gostje odhajati iz hotela zadovoljni. 

Da bi dobili čim širši vpogled v delovna mesta v strežbi, smo se odločili opraviti polstrukturirani 

intervju z desetimi zaposlenimi v izbranem podjetju iz različnih destinacij po svetu. Na tak 

način smo želeli pridobiti mnenja zaposlenih iz različnih krajev, vendar iste hotelske verige. 

Pet intervjujev smo opravili osebno v Portorožu, po enega pa še iz naslednjih destinacij: 

Berchtesgaden – Nemčija, Doha – Qatar, Saint Moritz – Švica, Gozo – Malta in Yas Viceroy – 

Abu Dhabi. Vsi intervjuji so bili opravljeni v času od 5. do 15. maja 2015. V Portorožu so 

intervjuji potekali osebno in so trajali med 20 do 40 minut, medtem ko so s tujino potekali preko 

Skypa. 

3.3 Razvoj vprašanj za intervjuje 

Pred intervjuji smo s pomočjo literature razvili osem okvirnih vprašanj (Priloga 1), ki so se 

navezovala na raziskovalna vprašanja, postavljena v zaključni nalogi. Vsi intervjuvanci so 

dobili enaka vprašanja, saj smo le tako dobili odgovore, ki so bili ključni za raziskavo. Na 

začetku so bili podani demografski podatki, nato postavljena vprašanja, na koncu pa so 

intervjuvanci lahko povedali še kakšno dodatno mnenje ali predloge, ki jih nismo zajeli med 

pogovorom. 

3.4 Predstavitev intervjuvancev 

V intervjujih so sodelovali zaposleni, moški in ženske različnih starosti, na različnih delovnih 

mestih v strežbi in iz različnih turističnih destinacij, ki smo jih označili z Intervju in s črkami 

od A do I, kakor je razvidno iz preglednice 2. 
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Preglednica 2: Predstavitev intervjuvancev 

Oznaka Spol Starost 

(leta) 

Stopnja 

izobrazbe 

Delovno 

razmerje 

Kraj dela Delovno 

mesto 

A Moški 21 V. stopnja Določen 

čas 

Gozo, Malta Strežba v 

baru in 

restavraciji 

B Moški 21 V. stopnja Določen 

čas 

Saint Moritz, 

Švica 

Sobna 

strežba, 

mini bar 

C Moški 26 VI. stopnja Nedoločen 

čas 

Doha, Qatar F&B 

supervisor 

Č Moški 22 V. stopnja Določen 

čas 

Berchtesgaden, 

Nemčija 

Chef bara 

D Moški 23 VII. 

stopnja 

Nedoločen 

čas 

Yas Viceroy, 

Abu Dhabi 

Assistant 

restaurant 

manager 

E Ženska 27 V. stopnja Določen 

čas 

Portorož F&B 

supervisor, 

bar 

F Ženska 23 V. stopnja Študent Portorož F&B  

zajtrk 

G Moški 25 V. stopnja Študent Portorož Restavracija 

H Ženska 31 VI. stopnja Določen 

čas 

Portorož Banquet 

manager 

I Ženska 26 VI. stopnja Določen 

čas 

Portorož Assistent 

breakfast 

manager  

V intervjujih je sodelovalo 6 moških in 4 ženske v starosti med 21 do 31 let. Šest jih je imelo 

končano srednjo strokovno izobrazbo, trije višjo/visoko strokovno oz. VI. stopnjo in en VII. 

stopnjo izobrazbe. Le dva od desetih sta zaposlena za nedoločen čas, dva sta študenta, ostali pa 

za določen čas. Vsi delajo v strežbi: kot natakarji, managerji, nadzorniki, asistentje v restavraciji 

ali baru. Eni so zaposleni šele 3 mesece, drugi pa tudi 8 let. Delovne naloge intervjuvancev 

obsegajo predvsem: 

 pomoč in vodenje manj izkušenih, ki prihajajo na prakso, 

 pospravljanje prostorov in priprava strežbe za naslednji dan, 

 strežba gostov, priprava bifejev,  

 kontrola mini barov, 

 organizacija in nadzor zaposlenih ter nad delovanjem restavracij in barov, 

 vzdrževanje HACCP in hotelskih standardov, 

 skrb za čistočo delovnih površin za perilo, 

 poliranje kozarcev in pribora, 
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 delo v skladiščih s sortiranjem zalog, 

 planiranje proračuna v restavraciji, izračunavanje dobička in izgube, 

 skrb za usposabljanje in motiviranje zaposlenih, 

 skrb za nemoten potek komunikacije med kuharji in strežbo, 

 zagotavljanje nadgradnje pri dnevni prodaji določenih izdelkov, 

 spremljanje zadovoljstva gostov na internih portalih preko internih vprašalnikov, 

 planiranje dela zaposlenih (pisanje urnikov). 

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko ugotovimo, da ima strežno osebje različne dolžnosti, 

ki jih mora opraviti. Pri tem ne gre le za strežbo gostov, ampak tudi za druga opravila glede na 

položaj, ki ga zasedajo zaposleni.  

3.5 Obdelava in analiza intervjujev 

Intervjuji so bili snemani, zato sem jih najprej prepisala (Priloga 2) in označila s črkami od A 

do I. Dobljene transkripte sem nato analizirala z metodo besed. Podatke sem uredila v pet 

kategorij skladno z raziskovalnimi vprašanji, kjer sem enake odgovore združevala, da se ne bi 

ponavljali. 

3.5.1 Vrste in povzročitelji stresa turističnih delavcev pri delu 

Delovni čas zaposlenih je vsekakor eden izmed dejavnikov, ki lahko povzroči stres pri 

vsakemu. Intervjuvanci so navajali različne dnevne delovne čase, ki bi morali biti omejeni po 

zakonu. Nekateri imajo 8,5 urni delovnik, v katerem je zajet polurni odmor za malico, kosilo 

ali večerjo. Delo naj bi potekalo 5 dni v tednu, vendar so ti časi pogosto drugačni (»ker je to 

turizem, gostinstvo, delovni čas skoraj nikoli ni samo 8 ur in pol in delaš več kot 5 dni na teden« 

Intervju A, Priloga 2). Določeni imajo še daljši delovni čas, ko namesto devet ur dnevno, delajo 

tudi 11 ali 12 ur ali pa sploh nimajo določenih ur (»imam pogodbo brez ur« Intervju I, Priloga 

2), nekateri pa sploh nimajo določenega urnika, ampak se ta tedensko spreminja. Čeprav 

zaposleni delajo dlje (»uradno delam do 1h zjutraj, a zaradi obsega dela se zavleče do 2h, 3h« 

Intervju E, Priloga 2), se jim nadure ne izplačajo (razen v Nemčiji), lahko jih le kompenzirajo 

s prostimi dnevi, ki pa jih večinoma lahko izkoristijo med tednom, nikakor pa ne med vikendi 

ali prazniki. 

Vsi sodelujoči imajo pravico do polurnega odmora. Nekaterim to uspe izkoristiti, drugim pa 

tudi ne (»30 minut pavze mogoče izkoristim enkrat na teden, saj zaradi dela ne utegnem« 

Intervju C, Priloga 2). Določeni si 30-minutno pavzo razdelijo na dvakrat po 15 minut, ampak 

le takrat, ko ni dela (»šele proti koncu večera, ko se delo umiri« Intervju C, Priloga 2). 

Intervjuvanci se pri svojem delu soočajo z različnimi strankami. Nekateri so omenili, da jih 

delo s strankami veseli, da jim je všeč, vendar so stranke včasih naporne, nadležne, vzvišene, 

nesramne, kar povzroča pri zaposlenih nelagodje (»se ne počutim prijetno delati z njimi« 
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Intervju E, Priloga 2). So gostje, ki nič ne komplicirajo, so pa nekateri gostje, ki le iščejo kakšne 

napake in se ves čas pritožujejo nad malenkostmi. Določeni zaposleni (posebno v tujini) se pri 

delu srečujejo z različnimi kulturami in osebami (»z angleškimi gosti je komunikacija veliko 

lažja kot pa z italijanskimi in nemškimi« Intervju A, Priloga 2). Če ne obvladaš italijanščine ali 

nemščine se težko sporazumeš, ker ti pogosto obvladajo le svoj jezik. Da bi obvladovali goste, 

morajo zaposleni imeti določene kompetence (»diplomatske veščine, veliko znanja o svojem 

delu, hitro reagiranje in sprejemanje odločitev« Intervju H, Priloga 2), saj le tako uspejo po 

napornih dnevih zadovoljiti standarde podjetja (»sem kot v sendviču, na eni strani management, 

na drugi moja ekipa in na tretji gostje« Intervju D, Priloga 2). 

V strežbi je predvsem pomembna organizacija dela, kjer prevladuje timsko delo (»timsko delo 

je enako pomembno kot strežba gostov« Intervju D, Priloga 2). Sogovorniki so navedli, da je 

timsko delo tam, kjer so zaposleni, dobro organizirano. Med seboj odlično sodelujejo in si 

pomagajo, kolikor vsak lahko (»brez timskega dela, žal ne bi šlo« Intervju I, Priloga 2). 

Določenim se zdi pomembno, da so naloge enakomerno razporejene glede na znanje, tako da 

imajo vsi enako obremenitev. 

Komunikacija, ki poteka med zaposlenimi je prav tako odlična, so menili nekateri. Tudi, ko gre 

na relaciji vodja–zaposleni, so odnosi dobri. Vodje so tisti, ki svoje zaposlene spodbujajo, 

motivirajo, dajejo navodila, ki pa niso vedno dovolj jasna (»zaradi novega vodstva včasih 

navodila niso popolnoma razumljiva in dorečena« Intervju E, Priloga 2), kaj je treba narediti, 

čeprav se trudijo pomagati ob težkih razmerah (»ker smo vsi daleč od svojega doma« Intervju 

D, Priloga 2). Prav tako vodje skrbijo za zdravje in varnost svojih podrejenih (»V primeru, da 

se nekdo slabo počuti, ga pošljejo domov« Intervju I, Priloga 2), za osebno in službeno rast, 

potiskajo podrejene naprej, v primeru morebitnih napak pa jih na to opozorijo. Če posameznik 

pogosto naredi napako, vodja predlaga prerazporeditev na drugo delovno mesto, da ne bi prišlo 

do predčasne odpovedi delovnega razmerja. 

Čeprav gre med zaposlenimi za prijateljske odnose, so pozicije zaposlenih jasno določene in se 

upošteva hierarhijo. Tudi v primeru slabega počutja, izčrpanosti in neproduktivnosti so vodje 

tisti, ki svojim sodelavcem stojijo ob strani, če ocenijo, da gre za resne težave (»Vedno sem 

videla, kdo počne po svojih najboljših močeh, kdo se vsaj trudi in kdo išče nekoga, da se skrije 

za hrbet in naredi čim manj« Intervju H, Priloga 2). Dejstvo je, da vsak drugače reagira na stres: 

eni potrebujejo le počitek, drugi pa tudi pogovor. V primeru, da pride do problema, ga 

poskušajo vodje rešiti s komunikacijo takoj (»vsi se usedemo in se pogovorimo« Intervju I, 

Priloga 2) in tako nikoli ni prišlo do kakšnih zamer (»smo razvili poseben odnos« Intervju E, 

Priloga 2). 

Tudi na relaciji zaposleni–zaposleni so odnosi zelo dobri, ko si med seboj poskušajo pomagati 

(»za dvigovanje bremen poskrbimo moški« Intervju C, Priloga 2). Nekateri sogovorniki so 

omenili, da je razumevanje med zaposlenimi tudi odraz mlade ekipe, ker imajo podobno 
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razmišljanje in cilje. Vsak mlad človek želi napredovati, zato se med seboj spodbujajo, da so 

vedno boljši in boljši. Včasih pride do manjših sporov, ki so posledica dogodkov v stresnih 

trenutkih, vendar stvari ne jemljejo preveč resno (»pride kdaj do kakšnega nesporazuma zaradi 

stresa in obsega dela, a se hitro pozabi« Intervju E, Priloga 2), težave pa poskušajo reševati na 

rednih sestankih. 

V primeru, da ugotovijo, da se sodelavec slabo počuti, ga pošljejo domov, da ne bi ogrožal 

svojega zdravja. Tudi če zaposleni potrebuje kakšen prosti dan, bodisi zaradi počitka ali obiska 

zdravnika, se sodelavci med seboj dogovorijo, da ga nadomestijo. Na delovnih mestih ni čutiti 

nobenega nadlegovanja (»imamo možnost poklicati varnostnika, ki jih je v hotelu vedno 

dovolj« Intervju C, Priloga 2), so menili sogovorniki. V arabskih državah je še posebej 

poskrbljeno za varnost zaposlenih in gostov. Po hotelu so nameščene varnostne kamere, vsi 

gostje, ki pridejo v hotel, so pregledani z detektorjem kovin, kovčki in torbice pa gredo skoz 

rentgen napravo. Je pa varnost na delovnem mestu moteča zaradi slabega vzdrževanja v 

nekaterih hotelih (»vtičnice zraven vode, zlomljene police, težki pladnji, kozarci na visokem« 

Intervju F, Priloga 2). 

Nekateri sogovorniki so povedali, da v primeru novo zaposlenih, jih ti vidijo kot eno veliko 

družino (»odnosi so prijateljski in sproščeni« Intervju E, Priloga 2). V primeru, da pride do 

kakšnih konfliktov, se stvari rešujejo interno (»do sedaj ni bilo nobenega konflikta, za katerega 

bi moral posredovati kdo izven tima« Intervju G, Priloga 2) med seboj.  

Intervjuvanci so še omenili, da je med zaposlenimi prisotna zdrava tekmovalnost (»tekmujejo 

v mesečni prodaji dražjih artiklov« Intervju D, Priloga 2) tudi zaradi dodatnega nagrajevanja. 

Pri tem ne gre za tekmovalnost v slabem smislu (»zgolj se vsi želimo dokazati z dobrimi 

rezultati« Intervju E, Priloga 2), ampak je tekmovalnost motivacija, da zaposleni bolj 

učinkovito delajo, za to prejmejo nagrado in s tem prispevajo k boljšim rezultatom. Na tak način 

se zaposleni bolj zavzamejo za prodajo (»zmagovalec se menja iz meseca v mesec« Intervju D, 

Priloga 2).  

Tisti zaposleni, ki želijo nekaj doseči, imajo možnost, da se izkažejo z delom in trudom, kar je 

dobra motivacija za zaposlene, čeprav so posamezniki navedli, da tekmovalnosti ni, saj želijo 

delovati kot tim oz. družina. Dogajajo pa se konflikti, ki nastanejo zaradi prevelikega obsega 

dela, ko so zaposleni utrujeni, nervozni, jezni, ampak vse spore rešujejo sproti. Nekateri se 

dnevno zberejo pred odprtjem restavracij, se pogovorijo o planu dela, si razdelijo naloge, ki jih 

sproti preverjajo nadrejeni. V primeru, da pride do kakšnih sprememb se med seboj obveščajo 

po telefonu ali elektronski pošti.  

Plačilo za delo je en izmed dejavnikov, ki lahko vpliva na slabo počutje zaposlenih. Sogovorniki 

so navajali, da so plačila redna, točna, glede višine pa so mnenja različna. Posamezniki niso 

zadovoljni z njegovo višino (»plača je malenkost višja od slovenske, vendar pa daleč od 

pričakovanega glede na standard države« Intervju C, Priloga 2). Določeni navajajo, da je plača 
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prenizka glede na odgovornost, vendar jih nizko plačilo ne moti (»zadovoljen, saj si trenutno le 

nabiram izkušnje« Intervju G, Priloga 2), spet eni menijo, da so pravično nagrajeni glede na 

znanje in odgovornost, ki ga imajo. 

Glede delovnih pogojev so sogovorniki navajali, da so ti v redu, zadovoljivi, sprejemljivi ali 

skoraj popolni (»se srečujemo z manjšimi težavami, kot so včasih pomanjkanje določenih 

delovnih pripomočkov, uniforme so nekoliko že stare« Intervju E, Priloga 2). Pretiranega hrupa, 

ki bi vplival na njihovo počutje ni, razen občasno (»ko imamo tekmovanje v Formuli 1, saj je 

hotel ob progi za dirko« Intervju D, Priloga 2). Tudi glasba, ki poteka ponoči v prostorih v živo, 

posameznikov ne moti. Večji problem je pri svetlobi v barih, ki je ponoči in podnevi slaba, za 

razliko od poletja, ko je ta bolj izrazita, saj sonce blešči skozi velika okna. V poletnih mesecih 

se delo odvija v klimatiziranih prostorih, posebno v vročih azijskih krajih, kot je Doha 

(»restavracija na terasi se zapre in delo poteka v zaprtih prostorih z obvezno klimatsko napravo« 

Intervju C, Priloga 2).  

Sogovorniki so se predvsem pritoževali nad bolečinami v hrbtu, saj njihovo delo zahteva veliko 

sklanjanja (»sem nekoliko previsok, se moram konstantno opominjati, da se pravilno 

prepogibam, ko strežem goste« Intervju D, Priloga 2). Delo je tudi fizično naporno, ker 

vključuje nošenje krožnikov, pladnjev, pivskih sodov, premikanje težjih predmetov (pohištva), 

kar je pri nekaterih pustilo tudi večje posledice (»Z leti nošenja težkega pladnja sem si 

poškodovala mišice na levi strani hrbta. Zaradi obremenitve imam tudi bolezen karpalnega 

kanala  ukleščeni živci v obeh rokah« Intervju E, Priloga 2). Ker je dvigovanje bremen za 

nekatere ženske pretežko, to raje prepustijo moškim. V strežbi je tudi veliko hoje (»delam v 

strežbi in preživim 90 % delovnega časa na nogah, moram imeti dober par čevljev (ali tri), kar 

je izredno pomembno« Intervju D, Priloga 2), kar še dodatno otežuje delo. 

Kaj je tisto, ki sogovornikom najbolj povzroča stres, so odgovarjali različno. Nekateri so 

omenili vse to, kar so že prej povedali, drugi pa pravijo, da tudi nič (»Ni specifične stvari, ki bi 

mi najbolj pogosto povzročala stres« Intervju D, Priloga 2). Določeni so izpostavili, da so 

največji povzročitelji stresa naporne, težavne, zahtevne stranke (»včasih svojo slabo voljo 

prenašajo na tebe« Intervju C, Priloga 2) s posebnimi željami (»Arabski gosti so lahko zelo 

zahtevni in nespoštljivi« Intervju C, Priloga 2) ali pa tudi take, ki jim ni nič všeč (»hočejo tudi 

nemogoče« Intervju F, Priloga 2). Tudi naporen delovni dan ali teden, ko so sogovorniki že 

utrujeni, jim povzroča stres, kar naj bi bila posledica premalo zaposlenih oseb na izmeno. 

Določeni so navedli, da jim stres povzroči tudi pomanjkanje pozornosti s strani nadrejenih ali 

neorganiziranost sodelavcev (»stres povzročajo sodelavci« Intervju H, Priloga 2), kar nekateri 

pripisujejo slabi komunikaciji med oddelki (»večkrat moramo v zadnjih minutah izpolniti želje 

naših gostov in strank, kar povzroči zmedo, napetost, stres, kar lahko tudi gostje čutijo« Intervju 

E, Priloga 2). Dogaja se tudi, da zaposleni kličejo in pošiljajo elektronska sporočila sodelavcem, 

ki imajo proste dneve. To povzroči nato težave zaposlenih na njihovem osebnem življenju 
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(»Vsak ima svoje zasebne težave, ki jih hočeš nočeš prinese s sabo v službo in tako se potem 

tvoja jeza, nervoza in stres prenašata tudi na druge« Intervju F, Priloga 2). Nekaterim se zdi 

najbolj pomembno, da se stresnim situacijam čim bolj izognejo, saj v nasprotnem odnašajo vse 

službene probleme tudi domov. Je pa res, da niti en človek ne reagira enako na določeno 

situacijo, zato so sogovorniki menili, da potrebujejo veliko mero tolerance (»potrpežljivosti, 

razumevanja, fleksibilnosti in ne obsojanja« Intervju H, Priloga 2). Kot navajajo posamezniki, 

si stres povzročajo sami, vzrok pri temu pa so lastne napake. 

Stres pri nekaterih intervjuvancih povzroča že sam poklic (»sam menim, da je poklic 

gostinstva/hotelirstva precej zaničevan« Intervju G, Priloga 2), zato bi ga morali bolj ceniti, 

boljše plačati, več zaposlovati in urediti manj obremenjujoče urnike.  

3.5.2 Simptomi stresa strežnega osebja 

Glede na vse opisane okoliščine, ki bi lahko pripeljale do stresa in izgorelosti strežnega osebja, 

lahko presodimo, da jih vsak sogovornik doživlja drugače oz. ima različne simptome. Pri 

nekaterih sogovornikih je počutje, kljub težkemu delu, v redu (»svoje delo rad opravljam« 

Intervju B, Priloga 2), medtem ko se drugi soočajo s tesnobo, boleznijo, jezo, žalostjo, 

napetostjo, upadom motivacije, utrujenostjo in depresijo, in to ne samo na delovnem mestu, 

ampak tudi izven delovnega časa (»včasih sem utrujen in mogoče tudi malo živčen« Intervju 

Č, Priloga 2), kar pripisujejo predvsem stresnim situacijam v službi.  

Posamezniki so navedli tudi pozitivne dejavnike stresa, kot so veselje, zadovoljstvo, radost, 

sproščenost (Intervju D, Priloga 2), kar pripisujejo predvsem svoji pozitivni energiji, zato tudi 

ni ničesar, kar bi jim povzročilo stres. Nekateri občutijo vznemirjenje v pozitivnem smislu, kot 

npr. pri prodajanju vin (Intervju A, Priloga 2), kar jim daje nov zagon pri delu za doseganje 

lastnih ciljev. Pri tem se tudi sprošča veliko adrenalina, kar nekaterim onemogoča miren in 

takojšen spanec.  

Posamezniki so navajali, da je tako okolje dela kot tudi samo življenje zahtevno, zato se morajo 

ves čas prilagajati situacijam in sodelavcem (»nikoli ne veš, kdo ti lahko pomaga v situacijah« 

Intervju A, Priloga 2). Ker imajo posamezniki možnost delati tudi po več ur izven rednega 

delovnega časa dnevno, lahko pričakujejo, da bodo po tako napornem dnevu telesno izčrpani. 

Lahko pride tudi do motenj prehranjevanja, še dodajajo. Zaposlenim se zaradi neenakomernega 

urnika spreminja bioritem, nimajo redne prehrane (»saj nimamo treh toplih obrokov na dan« 

Intervju A, Priloga 2), spat hodijo ponoči in zbujajo se zgodaj zjutraj (»okoli 3. zjutraj, zbujam 

se okoli 9.10.« Intervju E, Priloga 2). To povzroči tudi dolgi čas brez hrane, saj jedo zadnjič 

zvečer, med 17. in 19. uro, organizem pa pri napornem delu potrebuje več hrane, so menili 

nekateri. Določeni, ki se redno prehranjujejo v službi, pa navajajo drugačne težave, kot npr. da 

morajo hrano hitro pojesti in nimajo večjega izbora obroka. Vse to negativno vpliva na prebavo, 

zato tudi pride do težave (»te nastanejo odvisno o tega, kaj in kako so kuharji skuhali« Intervju 

F, Priloga 2).  
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3.5.3 Metode pomoči podjetja X za obvladovanje stresa svojih zaposlenih 

Podjetje X ne ponuja nikakršne posebne pomoči pri obvladovanju stresa so navajali 

sogovorniki, razen izjemoma (»moj prejšnji hotel Kempinski Siam v Bangkoku« Intervju D, 

Priloga 2), ko za svoje zaposlene organizirajo veliko delavnic na temo sproščanja, hkrati 

pomagajo družinam zaposlenih in poskrbijo, da ti dovolj časa preživijo s svojimi družinami. 

Prav tako ni organiziranih nobenih seminarjev na temo stresa, zato pa dajejo večji poudarek na 

dodatna izobraževanja na temo hotelirstva, so odgovarjali posamezniki. Nekateri so še dodali, 

da podjetje skrbi in skuša ustvariti dobre odnose, okolje in izboljšati komunikacijo, ko 

zaposlenim omogočijo, da izrazijo svoja mnenja, ideje in zamisli. 

Intervjuvanci se za obvladovanje stresa obrnejo na svoje nadrejene, kjer dobijo potrebno  

podporo (»pet minut pogovora na samem z njim mi pomaga, da se ohladim, vidim čisto sliko, 

moje osebne napake in možne rešitve« Intervju H, Priloga 2) ne glede na to, ali gre pri tem za 

težave v privatnem življenju ali na delovnem mestu. Posamezniki se za pomoč obrnejo še na 

sodelavce ali prijatelje, s katerimi se lahko pogovorijo o težavah in skrbeh ter poskušajo najti 

rešitev problema. Tudi tisti, ki trenutno nimajo problemov s stresom, so mnenja, da bi v službi, 

če bi prišlo do stresnih situacij, najbolj poskrbeli za njihovo pomoč nadrejeni ali kadrovska 

služba. 

Sogovorniki so menili, da jim že odobritev kakšnega prostega dneva, dopusta ali predčasnega 

odhoda domov pomeni veliko, da se izognejo stresu (»Podaljšan vikend ali krajši oddih zelo 

pomaga in če se le da, je priskrbljen s strani neposrednega managementa« Intervju H, Priloga 

2). So pa mnenja glede izrabe prostih dni ali dopusta različna. Nekateri posamezniki lahko 

dopust dobijo kadarkoli čez celo leto, vendar ga morajo prej napovedati, drugi pa si dopusta ali 

prostih dni v poletnih mesecih, med vikendi in ob praznikih ne morejo privoščiti (»Nekoliko se 

moramo prilagoditi temu in mogoče nas to tudi zna nekoliko spravljati pod stres« Intervju E, 

Priloga 2). Dopust posamezniki koristijo v dogovoru z nadrejenimi, vendar ga lahko koristijo 

le v času, ko je obseg dela majhen oz. ko je to mogoče, glede na to, da so nekateri intervjuvanci 

prihajali iz tujine (»odhod iz države ni mogoč brez predhodnega urejanja izhodne vize na 

ministrstvu, kar se hitro zakomplicira« Intervju C, Priloga 2). 

V primeru koriščenja bolniškega staleža, so intervjuvanci povedali, da nimajo problemov 

(»prineseš zdravniško potrdilo in je vse urejeno« Intervju A, Priloga 2). Sodelavci se takrat 

organizirajo, da se čim manj čuti odsotnost delavca. Posamezniki, ki imajo napovedane 

zdravstvene posege, jih organizirajo v času, ko je manj dela (»da delo ne bi trpelo v poletni 

sezoni« Intervju E, Priloga 2), saj čutijo solidarnost do sodelavcev.  

3.5.4 Samopomoč za zmanjšanje stresa zaposlenih v strežbi 

Sogovorniki so navajali različne metode, ki jim pomagajo pri zmanjšanju stresa. Nekateri so 

omenjali, da v službi poiščejo pomoč pri sodelavcih in prijateljih znotraj enote, kjer delajo ali 
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pa z drugimi delavci znotraj podjetja. Že en sam pogovor jim pomaga, da se boljše počutijo 

(»včasih, ko poveš zgodbo, ki se ti je pripetila, jo lažje preboliš« Intervju E, Priloga 2). 

Posamezniki so navajali, da med delovnim časom pogosto razmišljajo o lepih stvareh oz. se 

znajo kontrolirati (»obvladati, da služba minimalno vpliva na moje privatno življenje« Intervju 

B, Priloga 2). Tisti intervjuvanci, ki delajo le občasno, so navajali, da delajo krajši delovni čas, 

kar jim omogoči, da v prostem času poskrbijo zase (»preživim s partnerko, jem zajtrk in kosilo, 

spim minimalno 8 ur na dan in imam še dva prosta dneva med tednom« Intervju G, Priloga 2) 

in tako ne prihaja do stresa. 

Izven delovnega mesta se sogovorniki sproščajo vsak na svoj način. Nekaterim pomaga 

preživljanje časa z družino, prijatelji in pogovori z ljudmi, ki jih imajo radi (»opomorem si od 

vsakodnevnega stresa in vidim svojo situacijo iz drugega zornega kota« Intervju H, Priloga 2) 

ali s sodelavko, ki je tudi dobra prijateljica, ob pijači in hrani (»pogovor ob dobrem kozarcu 

vina«, Intervju E, Priloga 2). Drugi si stres zmanjšajo s hojo, sprehodi v naravi, na svežem zraku 

ali ob morju, s kolesarjenjem in planinarjenjem. Posamezniki se ukvarjajo z drugačno telesno 

aktivnostjo (»rad igram košarko ali tenis« Intervju A, Priloga 2) ali le počivajo (»privoščim si 

čisto dan na »off«, potegnem spanec v popoldanskem ure« Intervju A, Priloga 2). Spet druge 

posameznike sprošča gledanje televizije (»filmov, serij, športnih tekem« Intervju G, Priloga 2) 

in poslušanje glasbe, ki jim je všeč. Nekaterim pomaga tudi pitje alkohola in kave, kajenje, 

obisk diskoteke ali dobra večerja oz. kosilo (»da se malo izklopim« Intervju I, Priloga 2) v 

prijetni družbi, bodisi s prijatelji ali partnerji. Določene sprošča tudi hitra vožnja z motorjem, 

igranje igric ali masaža. Posamezniki so še navedli, da zaradi posledic napornega dela (»nimam 

dovolj energije za delovanje izven delovnega časa« Intervju E, Priloga 2) obiskujejo 

fizioterapevte. 

V prihodnje bi intervjuvanci različno reagirali pri odpravi stresa. Nekateri so menili, da ničesar 

oz. da ne vedo (»zelo težko rečem, kaj bi lahko naredil v tem primeru« Intervju A, Priloga 2), 

drugi pa so imeli bolj konkretne odgovore. Da ne vedo, kako bi odpravili stres, so posamezniki 

navajali, da je to težko predvideti, saj se pri svojem delu srečujejo z vedno novimi ljudi, ki 

različno reagirajo na določeno situacijo. Tu ne gre le za goste, ampak tudi novo zaposlene, ki 

jih je treba uvajati. Drugi se poskušajo izogibati težavam, ki bi jim povzročile stres, vendar je 

tudi to pogosto težko (»z leti dobivaš več odgovornosti« Intervju F, Priloga 2). Nekateri so 

menili, da se zaradi zahtevnosti delovnega mesta stresu že sedaj težko izognejo, vendar 

poskušajo v določenih situacijah odreagirati premišljeno in se tako izogniti konfliktom, ki bi 

povzročili stres (»zaključiti nekatere pogovore, kako odigrati v situaciji, da bo koristilo najbolj 

meni« Intervju H, Priloga 2). 

Glede na stresno delo so nekateri bili mnenja, da bi takoj zamenjali delo (»nikjer še nisem bil 

tako slabe volje kot tu, ker so gosti neznosni« Intervju Č, Priloga 2), medtem ko so drugi menili, 

da sprememba delovnega mesta ne pomaga pri odpravi stresa (»saj je stres prisoten povsod v 

takšni ali drugačni obliki kot tudi težave« Intervju G, Priloga 2), ter dodali, da je  težave treba 
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rešiti pri sebi, če ne se bodo pojavljale tudi na drugih delovnih mestih. Rešitev za omilitev stresa 

posamezniki vidijo v manjšem obsegu dela in večjem številu zaposlenih ter boljši organizaciji 

dela. 

Tisti, ki se že sedaj ukvarjajo s telesno aktivnostjo, bi jo za omilitev stresa v prihodnje še 

povečali (»bi kolesaril še več kot sedaj« Intervju D, Priloga 2), posamezniki bi poskušali 

spremeniti prehranjevalne navade ali se poskušali več družiti in pogovarjati s prijatelji in 

družino. 

3.5.5 Želje po dodatni pomoči na delovnem mestu za preprečevanje stresa in izgorelosti 

Intervjuvanci so bili mnenja, da bi večje število zaposlenih (»saj s tem zmanjšaš skrb zaposlenih 

» Intervju A, Priloga 2) preprečilo marsikateri stres in izgorelost zaposlenih (»ker 4 osebe v 

baru pokrivajo celoten bar s 50 sedišči znotraj in 40 na terasi, je premalo za hotel s petimi 

zvezdicami« Intervju Č, Priloga 2). Z večjim številom zaposlenih se ne bi dogajalo, da bi 

izgoreli pred koncem poletne sezone, so navajali posamezniki, ker to predvsem vpliva na 

kakovost dela, prijaznost in ustrežljivost do gostov. 

Nekateri so navajali, da se napaka dogaja že pri samem zaposlovanju neustreznih ljudi, ki niso 

motivirani za delo, nimajo ciljev, zato se niti niso pripravljeni učiti in delati ter postati član 

ekipe. Glede na to, bi morala kadrovska služba v prihodnje biti bolj pozorna, koga sprejme na 

delo, hkrati poskrbeti za profesionalno pomoč zaposlenim. 

Naslednja želja intervjuvancev se je nanašala na boljšo organizacijo dela, kjer naj bodo naloge 

drugače razdeljene. Mnenja so bili, da boljša organizacija omogoči lažje delo z ljudmi. 

Posamezniki so še povedali, da bi bilo potrebno izboljšati komunikacijo (»last minut 

informacije lahko povzročijo veliko stresa, tekanja in občutka neuspeha« Intervju E, Priloga 2), 

ki je eno od orodij za reševanje stresa in izgorelosti ter odpravo težav. Dogaja se tudi, da le ena 

»čudna« beseda povzroči stresno situacijo za cel oddelek in tudi podjetje.  

Nekateri si želijo, da bi Podjetje X organiziralo delavnice za preprečitev stresa pri svojih 

zaposlenih, npr. meditacijske delavnice, sprostitvene tehnike, masaže v njihovem hotelu (»ko 

je »spa« uradno že zaprt, bi se lahko zaposleni sprostili z masažo« Intervju E, Priloga 2). 

Posamezniki so še menili, da bi jim več pohval in priznanj s strani nadrejenih po dobro 

opravljenem delu pomagalo pri boljšem počutju na delovnem mestu ter dvignilo motivacijo. 

V povezavi s prejšnjim so intervjuvanci navedli, da bi se posamezniki morali bolj potruditi pri 

pridobitvi znanj, stremeti k večjemu sodelovanju, upoštevanju pravil, saj bi le tako zaposleni 

ustvarili boljše pogoje dela, ki bi zmanjšali napetost in s tem stres (»takrat bomo lahko dihali 

normalno« Intervju H, Priloga 2). Kot navajajo določeni, ima stres na delovnem mestu svoj 

izvor, in to je človeški faktor, ki se ga lahko izboljša, če za to obstaja volja. Pri tem bi zaposleni 

morali kot prvo svoje osebne težave pustiti izven delovnega mesta in ne slabo voljo prenašati 



31 

na svoje sodelavce pa tudi obratno  slabe volje iz službe ne nositi domov, ampak strogo ločiti 

osebno življenje od službenega (»če nas delo spremlja ven iz službe, troši naš čas za spanje ali 

čas, ki naj bi ga porabili za nas« Intervju D, Priloga 2). Posamezniki so še povedali, da bi moralo 

podjetje več pozornosti posvetiti dobremu počutju zaposlenih, saj se bo stres odpravil le takrat, 

ko bodo delavci na delu sproščeni in bodo tja prihajali z veseljem . 

3.6 Predlogi za zmanjšanje stresa in izgorelosti na delovnih mestih v strežbi 

Zaključna naloga je želela raziskati, kaj strežnemu osebju v Podjetju X povzroča največ stresa. 

Glede na opravljeno raziskavo podajamo nekaj predlogov, ki bi zmanjšali stresorje na delovnih 

mestih v strežbi: 

 organiziranje strokovnih predavanj za svoje zaposlene na temo stresa, ki so za nekatere 

(nad 45 leti) tudi brezplačne in ki jih organizirajo inštitucije za izobraževanje odraslih, 

 poskrbeti za zadostno število zaposlenih, da ne prihaja do preobremenitve z delom, 

 zaposlenim omogočiti, da se udeležijo tehnik komunikacij, kako ravnati s težavnimi 

strankami, sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi, 

 zagotoviti zaposlenim primeren čas hranjenja z več vrstami jedi, 

 omogočiti odmor, počitek in dopust skladno z veljavno zakonodajo, 

 organizirati predavanja za izvajanje vaj pravilnega dihanja in meditacij (to namreč 

zaposleni lahko opravijo kadarkoli in kjerkoli),  

 v času zmanjšanja obsega dela organizirati telesne aktivnosti in sprostitvene masaže, 

 v zimskem času, ko se hotel zapre, organizirati družabna srečanja za vse zaposlene, bodisi 

s piknikom in igrami ali s potovanji v druge kraje. 

Na podlagi opravljene raziskave smo ugotovili, da strežnemu osebju povzročajo stres različni 

dejavniki. Kot en izmed najbolj izpostavljenih dejavnikov, ki sogovornikom povzroča stres, so 

ljudje. Pri tem ne mislimo le ne slabo voljo gostov, njihovo nesramnost, nepotrpežljivost ali 

sitnost, ampak na sodelavce in vodilne v podjetju. Res je, da so sogovorniki ves čas poudarjali, 

da se s sodelavci dobro razumejo, da si med seboj pomagajo, zaupajo, vendar prihaja tudi do 

nesoglasja. Omenjeno je bilo, da so nekateri leni, neorganizirani, tudi zaradi preutrujenosti, 

posledice tega pa so vidne v slabi komunikaciji, kar pripelje do nerazumevanja in obsojanja. V 

takih situacijah postanejo zaposleni živčni, vzkipljivi, napeti, razdražljivi, zaskrbljeni in delo 

ne more normalno potekati. Še posebej je to izrazito, ko je gneča, ko bi vsak gost želel še 

»nekaj«, strežnega osebja pa je premalo. Strežno osebje je izpostavljeno različnim delovnim 

opravilom, saj poleg same strežbe gostom morajo še polirati pribor, preštevati perilo, kozarce, 

čistiti, sprejemati goste, zato so bili mnenja, da bi morala biti boljša predvsem organizacija dela 

oz. pravična razdelitev delovnih nalog. Mnenja so bili, da so eni manj, drugi bolj obremenjeni 

z delom, kar se jim ne zdi pravično in jim to povzroča stres. 

Prav pomanjkanje kadra je bila še ena izmed pripomb, ki sogovornikom povzroča stres. Dejstvo 

je, da podjetja zaradi varčevanja zaposlujejo minimalno število ljudi, kar povzroči zaposlenim 



32 

težave ob nenadnem večjem obisku gostov ali pa zaradi nenadne odsotnosti sodelavca. Zato 

prihaja do večje utrujenosti, razdražljivosti pa tudi napak pri delu. Osebje se s težavo osredotoči 

na želje gostov, ni prave komunikacije in pregleda nad delom. Za občasno pomoč pri delu 

kadrovska služba sicer zaposli študente, ki pa jih je treba še uvesti v delo. Ker smo ljudje 

različni, potrebujemo tudi različne načine uvajanja, eni so bolj dovzetni za napotke, drugi jih 

preslišijo in so nezainteresirani za delo. Ti povzročajo stres zaposlenim, saj bi zaposleni prej 

sam marsikaj postoril, kot pa ponavljal eno in isto nemotirivanim ljudem, ki nimajo ciljev in se 

ne posvečajo svojemu delu. Dejstvo je, da znanje in izkušnje človek lahko pridobi, interes pa 

težko. 

Zaposleni morajo pogosto podaljševati delovni čas, ki je prav tako en izmed dejavnikov, ki 

strežnemu osebju povzroča stres. V redkih primerih so nadure plačane, imajo pa jih zaposleni 

možnost kompenzirati s prostimi dnevi, kjer spet pride do težav. Proste dneve in dopuste namreč 

lahko zaposleni koristijo predvsem izven poletne sezone, praznikov ali vikendov. To so 

obdobja, ko je v gostinstvu največ dela, zato jim je tudi onemogočeno koriščenje prostih dni ali 

dopusta po njihovih želja. 

Sogovorniki v naši raziskavi so mladi ljudje, eni so še študentje, zato je razumljiva ugotovitev, 

da pri njih ni zaznati resnih posledic stresa in izgorelosti. Pa kljub temu so sogovorniki ob 

določenih trenutkih pod stresom, kar je kratkotrajno. Za obvladovanje stresa jim podjetje ne 

nudi nobenih pomoči, zato se morajo zaposleni sami znajti. V službi se obrnejo po pomoč k 

nadrejenemu ali sodelavcu, kjer poskušajo s pogovorom omiliti oz. rešiti situacijo, ki jim je 

povzročila stres. Izven delovnega časa pa jim najbolj pomaga »odklop« s prostimi dnevi, ko se 

lahko psihično in fizično spočijejo. Nekaterim pomaga pogovor s prijatelji ali družino, telesna 

aktivnost, meditacija, planinarjenje, sprehodi, gledanje dobrih filmov in poslušanje glasbe, spet 

nekatere sprošča vožnja z motorjem, igranje računalniških igric. Drugi se za sprostitev zatekajo 

k pitju alkohola in kave ter kajenju. Glede na ugotovitev, da nekateri sogovorniki niso še 

občutili stresa, pa navajajo možnosti, s katerimi bi odpravili stres, če bi do njega prišlo. Pri tem 

so zanje rešilne dejavnosti, ki smo jih že omenili, drugi pa pravijo, da bi zamenjali delo.  

Ena izmed težav, ki jih sogovorniki vidijo pri svojem delu, je tudi nepravilno prehranjevanje. 

Kot prvo so obroki zaradi specifičnega urnika (delo ponoči) redki, kot drugo lahko jedo le to, 

kar se skuha v hišni restavraciji in nimajo možnosti izbire, kot tretje pa je čas, namenjen 

prehranjevanju, prekratek. Pogosto morajo hrano na hitro zaužiti ali pa si je sploh ne utegnejo 

privoščiti. 

Sogovorniki si kot pomoč za obvladovanje stresa v prihodnje želijo predvsem novo zaposleni 

kader, ki bi delo obvladal, se znal vključiti v kolektiv in tako prispeval znaten delež k boljšemu 

počutju zaposlenih. Tako zaposlenim ne bi bilo treba podaljševati delovnega časa, lažje bi 

koristili letni dopust ali proste ure, če bi do njih še prihajalo. Poleg tega si sogovorniki želijo 

več pohval, priznanj, nagrad, predvsem pa večje spoštovanje in cenjenost poklicev v strežbi.  
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4 ZAKLJUČEK 

Namen zaključne naloge je bil raziskati pojme in dejavnike, ki so povezani s stresom pri 

strežnem osebju izbranega podjetja. V prvem delu so predstavljeni osnovni pojmi v turizmu, 

kot je turist, turizem, turistična destinacija ter vrste turizma. Nato smo se podrobneje dotaknili 

definicij in vrst stresa ter simptomov, ki so značilni zanj. Opozorili smo še na bolezni, ki jih 

lahko povzroči stres, saj ta »slabi imunski sistem« (Schmidt 2001, 11). Kot posledica stresa pri 

delu lahko pride do izgorelosti, kjer pa govorimo o »čustveni izčrpanosti, depersonalizaciji in 

znižani osebni izpolnitvi« (Černelič Bizjak 2009, 53).  

V tretjem delu zaključne naloge je bila opravljena raziskava v izbranem podjetju. V ta namen 

je bilo opravljenih deset polstrukturiranih intervjujev z zaposlenimi doma in v tujini. Na tak 

način smo želeli izvedeti čim več različnih mnenj zaposlenih iste hotelske verige, vendar iz 

različnih krajev sveta. V zaključni nalogi smo si v uvodu zastavili pet raziskovalnih vprašanj, 

na katere smo iskali odgovore. 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da se turistični delavci pri svojem delu 

srečujejo z vrsto dejavnikov, ki jim povzročajo stres. Na prvem mestu so vsekakor ljudje, ki jih 

spravljajo ob živce, kar jim povzroči, da počnejo nekaj, česar nikoli ne počnejo. Ob teh 

situacijah ljudje dobijo občutek, da z njimi »manipulirajo« (Cava 2003, IX), zato se zaposleni 

počutijo ogrožene, strah jih je, da bodo naredili kaj narobe. Pri tem ne gre le za goste, ampak 

tudi sodelavce, nadrejene in podrejene. Poleg tega stres zaposlenim povzroča neenakomeren 

delovni čas, podaljšanje delovnega časa, kratki odmori med delom, neplačane nadure, izraba 

dopusta izven sezone, neprimerna organizacija in komunikacija zaposlenih, čeprav se je večina 

strinjala, da se na delu razumejo, da si med seboj pomagajo in da so prijatelji, tudi ko obstaja 

tekmovalnost pri prodaji določenih artiklov. Vse to lahko pripišemo dejstvu, da so vsi 

intervjuvanci mlajši od 31 let in, kot so sami dejali, imajo enaka razmišljanja in cilje.  

Plačilo za opravljeno delo pomembno vpliva na počutje, motivacijo in učinkovitost 

posameznika (Kunstek 2017). Pri tem intervjuvanci niso bili enotnega mišljenja glede višine 

plačila. Eni so s sedanjim plačilom zadovoljni, drugi bi želeli več, kar vsekakor vpliva na stres. 

Poleg plačila bi si nekateri intervjuvanci želeli več pozornosti, pohval s strani nadrejenega. 

Zaposleni so med pogovorom navajali bolezenske težave, ki jim jih povzroča delovno mesto, 

kot so bolečine v hrbtu, nogah in rokah. Vse te bolečine so posledica dolge hoje med delom, 

nošenja težkih pladnjev in dvigovanja bremen. Zaradi pogojev dela se nekateri soočajo z 

negativnimi, drugi pa tudi s pozitivnimi čustvi. Eni so jezni, nesrečni, žalostni, drugi pa veseli, 

sproščeni in zadovoljni. Simptomi, ki jih zaposleni v strežbi še čutijo, so slabo in prekratko 

spanje ter motnje prehranjevanja. Kot navaja Newhouse (2000, 71) je že »Hipokrat, – oče 

moderne medicine, v petem stoletju pred našim štetjem uvidel in razumel pomembnost načina 

prehranjevanja za zdravje«.  



34 

Da bi ohranili zdravje in ne bi prišlo do izgorelosti, si zaposleni poskušajo pomagati večinoma 

sami, saj  kot so navedli  jim podjetje ne nudi nobene pomoči za obvladovanje stresa. 

Podporo in pomoč pri stresnih situacijah najdejo le pri sodelavcih in nadrejenih, kakšnih 

delavnic ali seminarjev pa izbrano podjetje ne izvaja. Izven delovnega mesta si zaposleni 

pomagajo z različnimi aktivnostmi, kot je šport, gledanje filmov, serij in športnih tekem, 

poslušanje glasbe, vožnja z motorjem, igranje igric, druženje s prijatelji in družino. Pri tem si 

privoščijo tudi pitje alkoholnih pijač, kave in uživanje ob dobri hrani.  

Za preprečevanje stresa in izgorelosti si zaposleni v strežbi najbolj želijo večje število 

zaposlenih, ki bi jih razbremenili pri opravljanju dela. Tudi boljša organizacija in komunikacija 

sta dva dejavnika, ki bi jima bilo potrebno posvetiti več pozornosti. Zato bi bilo treba s strani 

izbranega podjetja organizirati predavanja in delavnice, kjer bi se zaposleni naučili, kako 

ravnati v določeni situaciji, da ne bi prihajalo do stresa. Kot navaja Musek (2010, 371) je »naše 

obnašanje v stresni situaciji zelo odvisno od tega, kako to situacijo zaznamo«. Ta je lahko kot 

grožnja ali pa tudi kot izziv, s katerimi se mora posameznik spoprijeti. Soočenje s stresnimi 

situacijami je lahko uspešno ali neuspešno. Uspešno je takrat, ko je posameznik usmerjen k 

premagovanju problema, manj uspešno pa, ko prevladuje čustvena napetost. 

Glede na navedeno smo podali še predloge, ki bi turističnim podjetjem pomagali pri boljšem 

počutju zaposlenih in s tem zmanjšanju stresa ter izgorelosti. Mnenja smo, da smo cilje, ki smo 

si jih zadali v zaključni nalogi, v celoti dosegli. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašanja za intervjuvance 

Priloga 2: Transkripti intervjuvancev 





Priloga 1 

 

Priloga 1: Vprašanja za intervjuvance 

Spol:_____ Starost: _____ Izobrazba: ____________________  

Delovno razmerje: ____________ (študent, določen čas, nedoločen čas, po pogodbi ...)  

Kraj opravljanja dela: ______________   

Delovno mesto: _____________ 

 

1. Prosim, če mi opišete svoje delo (koliko časa ste zaposleni na tem delovnem mestu, kako je 

zahtevno vaše delo, kakšen je obseg delovnih nalog, delovni čas  urnik, odmori, delo s 

strankami, timsko delo, plačilo dela, delovni pogoji – hrup, bleščanje, svetloba, drža telesa, 

dvigovanje bremen). 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni (kakšna navodila dobivate od nadrejenih, komunikacija, nadziranje 

dela, tekmovalnost med sodelavci, spodbujanje s strani vodje, konflikti med zaposlenimi, 

način reševanja sporov: sproti, se ne rešuje, občasno; skrb za zdravje in varnost zaposlenih, 

nadlegovanje na delovnem mestu)? Opišite. 

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? (Ali so to odnosi na delu z zaposlenimi 

ali so to stranke, plačilo – materialne težave, preobremenjenost pri delu, neenaka obravnava 

zaposlenih, kršenje zakonodaje iz delovnega razmerja, nadlegovanje, zasebne težave?) 

Opišite. 

4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, strank, 

v družini, izven delovnega časa? (Ali gre za tesnobo, razdražljivost, zaskrbljeni, napetost, 

utrujenost? Kako je s prehrano: ali je redna/neredna  prebavne motnje, depresivnost, 

vznemirjenost, veselje, zadovoljstvo, sreča, psihična oz. fizična utrujenost, bolezen, žalost, 

nespečnost, ne/motivacija?) Opišite. 

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? (Kakšno podporo imate na 

delovnem mestu s strani nadrejenih oz. sodelavcev, organizira podjetje kakšne seminarje, 

delavnice na to tematiko? Je možnost usklajevanja pri izrabi dopusta ali izhodov iz dela po 

vaši želji glede družinskega življenja, možnost bolniške, skrbi za dobre odnose/delovno 

okolje, komunikacijo?) Opišite. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa (med delovnim časom, izven delovnega časa; 

imate podporo sodelavcev/vodstva/vaše družine, ali ste že poiskali strokovno pomoč; 

zdravila, kofein, alkohol, kaj vas sprošča  joga, meditacija, sprehodi, telesna aktivnost, 

masaža, glasba, branje, TV, računalniške igrice, druženje z družino, prijatelji, dnevni 

počitek …)? Opišite. 

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? (Izogibanje težavam, manjši 

odgovornosti pri delu, večji aktivnosti, zamenjava dela …) Opišite. 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in izgorelosti? 

(Možnost odločanja pri organizaciji dela, boljša komunikacija, organizacija programov, 

treningov, sprostitvenih tehnik za premagovanje stresa, večje število zaposlenih.)  

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate.
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Priloga 2: Transkripti intervjuvancev 

Intervju A 

Spol: moški 

Starost: 21 

Izobrazba: logistični tehnik 

Delovno razmerje: po pogodbi za določen čas (pol leta) 

Kraj opravljanja dela: Gozo, Malta 

Delovno mesto: bar/restavracija 

1. Prosim, če mi opišete svoje delo. 

Zaposlen sem bil pol leta. Opravljal sem delo v baru, restavraciji, v sobni strežbi. Delo na Malti 

se razlikuje od dela v Portorožu, predvsem po razmišljanju ljudi in njihovih navad dela. 

Zaposlenih je veliko tujcev, zato se interesi kdaj pa kdaj prekrivajo. Od mene se je pričakovalo 

veliko: pomoč in vodenje manj izkušenih (ker je veliko ljudi tam na praksi), vodenje bara 

(inventura, pomoč pri urnikih, alokacija ...), zapiranje bara (priprava za naslednji dan, urediti in 

pospraviti ves prostor ...). Moj delovni čas naj bi bil 8 ur in pol na dan, v katerega je vključena 

30 minutna pavza. Delal naj bi 5 dni v tednu. Vendar pa, ker je to turizem, gostinstvo, delovni 

čas skoraj nikoli ni samo 8 ur in pol. Velikokrat pa se je tudi zgodilo, da delaš več kot 5 dni na 

teden, saj te enostavno potrebujejo. Delo s strankami mi je bilo všeč, saj je bilo veliko Angleških 

gostov, s katerimi je komunikacija veliko lažja (v Portorožu 'nabašeš' na Italijana ali Nemca pa 

si v 'p….'). Kar zadeva timskega dela, je delo dobro razporejeno. Med samo izmeno je dovolj 

ljudi, čeprav bi v večernih izmenah lahko bil kakšen več. Plačilo bi lahko bilo boljše, vendar je 

za malteški standard še kar v redu. Glede na to, da sem bil odgovoren za kar nekaj stvari, se mi 

zdi, da je bila moja plača prenizka. Sami delovni pogoji so dokaj zadovoljivi: ni hrupa, svetloba 

je primerna, delovne površine so bile ustrezne moji velikosti, zato težav z bolečinami v hrbtu 

ni bilo.  

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

Relacija vodja  zaposleni: veliko komunikacije, ni občutka, da bi bil manj pomemben od njega, 

vse ceni enako. Še vedno pa imamo velik respect. Relacija zaposleni  zaposleni: zelo dobro 

razumevanje drug z drugim, saj je ekipa zelo mlada (vsi smo podobnih let), podobnega 

razmišljanja in imamo podoben cilj. Navodila so predvsem kako in kaj bodo potekala dela za 

tekoči dan. Če so kje kakšne spremembe, smo o tem obveščeni preko elektronske oblike (mail). 

Pri nadziranju lahko omenim redno pregledovanje outletov (čistoča, tempo dela ...). Kot sem 

omenil že prej, je ekipa mlada in vsak hoče 'nekam pridit', na ta način spodbujamo drug drugega, 

da smo vedno boljši in boljši. Tako je tudi z nadrejenim. Logično je, da ko je bussy pride do 

manjših sporov, ampak le za kratek čas, vendar vsi razumemo, da se je to zgodilo v stresnih 

trenutkih in nič ne jemljemo osebno. Če se vidi, da je nekdo v slabšem zdravstvenem stanju, se 

ga pošlje domov, saj s tem nočemo ogrožati njegovega zdravja. Nadlegovanja ni.  

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Najbolj mi povzročajo težave pri natrpanosti dela (premalo zaposlenih na izmeno). Ker je to 

hospitality, še posebno F&B nikoli ne veš natančno, koliko ljudi potrebuješ za delo, saj ne veš, 

kam bodo vsi gosti šli.  
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4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Moje počutje je v redu, saj rad delam z ljudmi, kajti nikoli ne veš, kdo ti lahko pomaga v 

situacijah. S sodelavci se počutim sproščeno, tudi doma me podpirajo, zato s tem ni nobenih 

težav. Kdaj pa kdaj čutim utrujenost, vendar pa vedno, ko pridem nazaj na delovno mesto in 

začnem delati, dam vse od sebe, ne glede na utrujenost, jezo, žalost ... v glavnem, svojih čustev 

ne dodajam med svoje delo. Prehrana je žal neredna, saj nimamo 3 toplih obrokov na dan, 

vendar nimam nobenih težav s prebavo ali kakšne druge motnje. Nadoknadim, ko se le da. 

Depresiven nisem, sem pa dostikrat vznemirjen, ampak v pozitivnem smislu (med npr. 

prodajanjem vin). To mi daje tudi veselje in nov zagon za naprej, saj se s tem dokazujem sebi 

in premagujem nove cilje. Včasih imam težave z nespečnostjo, saj vedno, ko pridem domov, se 

po moji krvi še vedno pretaka adrenalin, ki mi onemogoča miren in takojšen spanec. To je zato, 

saj sem večino časa delal v večernih izmenah in sem domov prihajal pozno.  

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

Če si kdaj res pod velikim stresom, se lahko vedno s tvojim nadrejenim pogovoriš o vseh 

težavah in skrbeh, ki jih imaš ter kako se jih da rešiti in odpravit. Na temo stresa se ne organizira 

nobenih seminarjev, je pa dosti drugih izobraževanj v smereh hospitality-ja. Glede dopusta sem 

lahko sam izbiral termine preko celega leta, saj nekje dopusta ne moreš izbirati po svoji lastni 

želji (npr. v Portorožu poleti ne moreš dobiti dopusta, saj je prevelika gužva). Bolniško koristiš, 

ko si bolan, prineseš zdravniško potrdilo in je vse urejeno.  

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Stres premagujem s pomočjo alkohola. Drugače pa med delovnim časom mi pomaga dobra 

kava, da ohranim mirno glavo in kakšna dobra glasba. Med mojimi prostimi dnevi pa si rad 

privoščim čisto dan na off, potegnem spanec v popoldanske ure, si privoščim kakšno dobro 

kosilo in se družim s prijatelji. Rad igram tudi košarko in tenis, zvečer pa, če ne gremo ven, se 

rad usedem pred TV in pogledam kakšno dobro serijo ali pa nogometno ali košarkarsko tekmo.  

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

Sam osebno nisem velikokrat pod stresom, zato težko rečem, kaj bi lahko naredil v tem primeru. 

Če se navežem na zgornje vprašanje, pa bi lahko rekel, da bi se s tem spopadel na ta način, da 

bi prosil za pomoč prijatelje in družino in si poizkusil svoj prosti čas čim bolj prilagoditi mojim 

željam in se sprostiti. 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti?  

Najverjetneje bi bila najboljša stvar za preprečevanje stresa na delovnem mestu večje število 

zaposlenih. Saj s tem zmanjšaš skrb zaposlenih, če jim bo uspelo normalno opraviti servis in 

imaš tudi boljšo komunikacijo in pregled nad delom.  

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Mislim, da sem povedal vse in nimam ničesar za dodati. 
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Intervju B 

Spol: moški  

Starost: 21  

Izobrazba: gastronomsko-turistični tehnik  

Delovno razmerje: določen čas po pogodbi 

Kraj opravljanja dela: Grand hotel de bains Sant Moritz, Švica 

Delovno mesto: room servis  minibar 

1. Prosim, če mi opišete svoje delo. 

Na delovnem mestu sem bil zaposlen 3 mesece, moje delo ni bilo posebno zahtevno, delovne 

naloge so bile postrežba gostov v sobe ter kontroliranje minibarov. Moj delovni dan se prične 

ob 8. uri zjutraj ter traja do 5. ure popoldan, 2 dneva na teden sem prost, pripada mi pol ure za 

kosilo ter odmori za cigaret. Kot zadolžen za minibar nimam pogosto dela z gosti, prav tako ne 

s sodelavci, vendar se občasno srečujem z težavnimi gosti, ki se pritožujejo nad vsem, enkrat 

ni čisto, drugič hrana, tretjič ni pospravljeno, kot bi oni želeli ipd. Delovni pogoji so v redu, 

prav tako plačilo. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

Odnos vodje do mene  je bil korekten, me je spodbujal, moje naloge mi je natančno opisal prav 

tako dolžnosti in sankcije. Vsak problem smo rešili ob nastanku in ni bilo nobenih zamer.  

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Navadno nič, razen včasih pri gostih, ki svojo slabo voljo prenašajo za tebe oz. jih ne morem 

zadovoljiti z našo ponudbo. 

4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Delo rad odpravljam, prav tako se v prostem času rad dobim z sodelavci.  

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

Nam je ne ponuja, razen s strani sodelavcev, glede dopustov je po dogovoru ter za proste dneve, 

če ni večji obseg dela, ni nobenega problema. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Kajenje, podpora s strani družine, prijateljev ter sodelavcev, sprošča me sprehod, hodim na 

masažo, gledam filme ter dnevno počivam, vzamem si čas zase. 

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

Menim, da mi delo ne povzroča toliko stresa da bi ga moral odpraviti.  

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti? 
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Predvsem več zaposlenih oz. da ne bi primanjkovalo kadra. 

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Intervju C 
Spol: moški  

Starost: 26  

Izobrazba: VI. 

Delovno razmerje: nedoločen čas 

Kraj opravljanja dela: Doha, Qatar 

Delovno mesto: F&B supervisor 

 

1. Prosim, če mi opišete svoje delo. 

Na delovnem mestu sem zaposlen zadnji 2 leti. Delo obsega nadzorovanje delovanja 

restavracije in bara, naročanje zalog, skrb za vzdrževanje HACCP standardov in pa skrb za 

vzdrževanje standardov hotelske verige Kempinski. Delo je zahtevno, precej psihično zaradi 

dela z ljudmi (gosti in zaposleni) iz različnih kultur in fizično zaradi dolgih ur dela. Dnevni 

delavnik je po zakonu in urniku 9 ur na dan, 6 dni na teden, vendar pa jaz zaradi svoje višje 

pozicije, v službi preživim povprečno med 11 in 12 ur na dan. Vsak dan mi pripada 30 minut 

pavze, ki pa jo koristim mogoče enkrat na teden, saj zaradi dela ne utegnem. To kompenziram 

s kratko 10 minutno pavzo, proti koncu večera ko se delo umiri. Dodatno oddelane ure nikoli 

niso bile plačane. Plača je malenkost višja od slovenske, vendar pa še vedno daleč od 

pričakovanega, glede na standard države. Timsko delo je odlično organizirano, saj smo vsi 

delali z istim ciljem. Delovni pogoji so sprejemljivi. Med največjo poletno vročino, se terasa 

restavracije zapre, tako da delamo samo v zaprtih prostorih z obvezno klimatsko napravo. 

Dvigovanja bremen se izogibamo, ko pa je potrebno, pa za to poskrbimo moški. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

Odnosi v ekipi so normalni. Zelo jasno so določene pozicije zaposlenih in strogo se upošteva 

(ampak ne izkorišča) hierarhijo. Vsak dan pred odprtjem restavracije se z ekipo pogovorimo o 

planu za aktualni večer in tako se razdelijo jasne naloge. Ali so naloge opravljene, tekom večera 

konstantno preverjam jaz in manager restavracije. Tekmovalnost med sodelavci je definitivno 

prisotna in včasih mogoče celo spodbujena s strani vodij. Vendar pa ne v slabem smislu, vendar 

samo tako da ljudi držimo v nekakšni tekmovalnosti, ki posledično pomeni boljše rezultate 

poslovanja. V kolikor pride do sporov med zaposlenimi, to rešimo takoj ali pa na koncu večera 

ko restavracijo zapustijo vsi gosti in imamo več časa. Če pride do nadlegovanja na delovnem 

mestu s strani gostov, imamo možnost poklicati varnostnike, ki jih je v hotelu vedno dovolj. V 

arabskih državah je vedno dobro poskrbljeno za varnost, stalna praksa so nadzorne kamere, ki 

so nadzorovanje iz nadzornega centra, več varnostnikov. Poleg tega pa so vsi zaposleni in gosti 

pred vstopom pregledani s detektorjem kovine, kovčki in torbice pa z rentgen napravo. 

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Največ stresa je z vzdrževanjem standardov, nadzorom zaposlenih, vzdrževanjem dobrih 

poslovnih rezultatov restavracije in pa seveda obvladovanjem strank. Arabski gosti so lahko 

zelo zahtevni in nespoštljivi, vendar se s časom naučiš kontrolirati tudi to. 
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4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Definitivno je prisotna tesnoba in depresivnost. Okolje dela in življenja je zelo zahtevno in 

potrebuje ogromno prilagajanja. Stres je praktično vsakodnevni, predvsem na začetku 

zaposlitve. Kasneje sem se naučil kako stres kontrolirati in predvsem kako se obvladovati, tako 

da služba minimalno vpliva na moje privatno življenje in počutje. 

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

S strani podjetja ni nobene podpore pri stresu. V kolikor imam problem na delovnem mestu ali 

pa v privatnem življenju, se vedno pogovorim z direktno nadrejenim in najdemo rešitev. Dopust 

si izberem sam, v kolikor je to mogoče. Vendar pa odhod iz države ni mogoč brez predhodnega 

urejanja izhodne vize na ministrstvu, kar se hitro zakomplicira in da še večji občutek 

omejevanja oz. obvladovanja s strani države. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Druženje s prijatelji, kofein in pa nikotin. 

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

V prihodnosti bi za zmanjšanje stresa povečal telesno aktivnost izven službe in pa definitivno 

zamenjava dela. 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti? 

Povečanje števila zaposlenih in s tem boljšo razdelitev nalog in delovnih dni. 

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Intervju Č 

Spol: moški 

Starost: 22 

Izobrazba: V. 

Delovno razmerje: določen čas 

Kraj opravljanja dela: Berchtesgaden (Nemčija) 

Delovno mesto: chef de bar 

 

1. Prosim, če mi opišete svoje delo. 

Zaposlen sem 3 mesece, obseg delavnih nalog je bil moji poziciji primeren, delovni čas je 

odličen (vse nadure pisane in plačane). Delo s strankami je raznoliko glede na različne osebe, 

ki prihajajo v hotel. Timsko delo v baru je dobro, vendar bi plačilo lahko bilo boljše. Pri 

delovnih pogojih bi omenil svetlobo v baru, ki je ponoči in podnevi slaba, čeprav so velika 

okna. Pri delu se moramo veliko sklanjati, ker so barske mize majhne, poleg tega moramo 

dnevno dvigovati stole in pivske sode, ki so kar težki. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 
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Odlični odnosi med zaposlenimi in F&B managerjem, srednji odnos z bar managerjem in mano 

s sodelavci pa odličen odnos. Dobra skrb za zdravje in varnost. 

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Največ stresa med delovnim časom so mi povzročale stranke, ki so imele zelo posebne želje. 

4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Počutje v odnosih do sodelavcev je prijetno kakor tudi do nadrejenih in strank. Izven delovnega 

časa sem včasih utrujen in mogoče tudi malo živčen zaradi določenih stresnih situacij v službi, 

ampak se poskušam umiriti z druženjem s prijatelji. Ne opažam pri sebi depresije ali kakršnih 

koli negativnih oblik počutja pri sebi. Še vedno delam delo, ki me veseli, zato se hitro 

regeneriram izven delovnega časa. 

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

Od podjetja ni nobene podpore, s strani nadrejenih pa so bila organizirana kakšna skupna 

druženja, za dopust ni problema, samo 1 teden prej se mora povedati. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Med delovnim časom razmišljam na lepe stvari in stvari, ki jih počnem med prostim časom, 

izven službe pa zmanjšujem stres z glasnim poslušanjem muzike, hitro vožnjo, vožnjo z 

motorjem in igranjem iger. 

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

Zamenjava dela, nikjer še nisem bil tako slabe volje kot tu, ker so gosti neznosni in je premalo 

delavcev. 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti?  

Definitivno večje število zaposlenih! Ker 4 osebe v baru, ki pokrivajo celoten bar s 50 sedeži 

znotraj in 40 na terasi je premalo za hotel s 5* za vrhunsko postrežbo! 

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Intervju D 

Spol: moški 

Starost: 23 let 

Izobrazba: Cesar Ritz Golleges Switzerland – BA in International Hotel and Tourism 

Management 

Delovno razmerje: nedoločen čas  

Kraj opravljanja dela: Yas Viceroy, Abu Dhabi 

Delovno mesto: assistent restaurant manager 

1. Prosim, če mi opišete svoje delo.  
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Moj urnik je 10 ur na dan s šestimi prostimi dnevi na mesec, vendar do sedaj tega nisem 

presegel. Moj delovni čas je običajno od 1222 ure ali pa od 151 zjutraj. V delovnem času mi 

pripada enourna pavza, ki jo po navadi razdelim na dva 30-minutna odmora za kosilo ali 

večerjo. Moje delovne naloge: vodim eno od restavracij v hotelu, zato je moja naloga 

opravljanje vsakodnevnih zadolžitev v restavraciji, planiranje proračuna, izračunavanje 

dobička in izgube, stroškov, usposabljanje in motiviranje zaposlenih, skrbeti, da vse poteka, kot 

mora med kuharji in strežbo, skrbeti za vse operativne standarde in standarde o skrivnostnem 

gostu, zagotavljam nagradno prodajo določenih artiklov na dnevni bazi, spremljanje 

zadovoljstva gostov na internetnih portalih kot tudi internih vprašalnikih o zadovoljstvu, pišem 

urnike za celotno mojo ekipo in spisek se nadaljuje … Zase rad povem, da sem kot v sendviču, 

saj na eni strani je management, na drugi moja ekipa in na tretji gostje. Torej, timsko delo je 

enako pomembno kot strežba gostov. Ne nazadnje ekipa lahko deluje in delo bo opravljeno brez 

managerja, a manager ne more brez ekipe. Plačilo je primerno, če upoštevamo mojo pozicijo, 

delovne zadolžitve, mojo vlogo pri delu in izkušnje. Delovni pogoji … Če imamo v glavi, da 

delam v strežbi in preživim 90 % svojega delovnega časa na nogah, moram imeti dober par 

čevljev (ali tri), kar je izredno pomembno. Hrup je prisoten samo, ko imamo tekmovanje v 

Formuli 1 (saj je hotel ob progi za dirko). Edini problem je, ker sem nekoliko previsok, se 

moram konstantno opominjati, da se pravilno prepogibam, ko strežem goste. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

Komunikacija med mano in nadrejenim je odlična. Ker smo vsi daleč stran od svojega doma, 

ne glede na pozicijo in hierarhijo, smo vsi med seboj dobri prijatelji. Tekmovalnost je prisotna, 

ampak v zdravi obliki  sodelavci tekmujejo v mesečni prodaji dražjih artiklov (hrane, pijače) 

in tekmovalec je vedno nagrajen. Praksa kaže, da se zmagovalec menja iz meseca v mesec. Ko 

pride do kakšnega konflikta, jaz kot nadrejeni (manager) posežem vmes in situacijo umirim, če 

pa imajo kaj več za razčiščevat, lahko to počnejo, ko niso več na delovnem mestu. 

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Ni specifične stvari, ki bi mi najbolj pogosto povzročala stres. V tem poslu sem od 15. leta in 

sem že marsikaj videl in doživel. Na mojem prejšnjem delovnem mestu, v prejšnjem hotelu, mi 

je povzročalo veliko količino stresa pomanjkanje pozornosti s strani podrejenih. Najbolj 

pomembno je to, da ostaneš miren in se poskusiš izogniti stresnim situacijam, saj če ne, jih 

nosiš s seboj domov.  

4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Veselje, zadovoljstvo, radost, sproščenost. Imam se za zelo energično osebo, ki zna ločiti delo 

in osebno življenje, kar pomeni, da bom svoj prosti čas posvetil ljudem, ki jih imam rad, kolikor 

je le mogoče. Seveda, glede na mojo vlogo v hotelu in pozicijo, ko si direktno zadolžen za 

delovanje ene restavracije, večkrat na hitro preletim e-pošto in telefon – kakorkoli v večini 

primerov ni nič, kar bi mi povzročalo stres. 

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

S tem še nisem dobro seznanjen, saj sem se nedolgo nazaj zaposlil v tem hotelu. Moj prejšnji 

hotel (Kempinski Siam hotel Bangkok) je organiziral veliko delavnic na temo sproščanja in tudi 
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pomagal družinam zaposlenih kot tudi poskrbel, da so zaposleni preživljali dovolj časa s svojimi 

družinami. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Med samim delovnim časom zmanjšujem stres na ta način, da kontroliram sam sebe in ostajam 

kar se da miren. Izven delovnega časa pa preživim veliko časa na kolesu in z mojo partnerico. 

Opazil sem tudi, da že hoja do in iz službe ob glasbi, pomaga zelo.  

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

Če bi se v prihodnosti počutil, da sem pod stresom, bi kolesaril še več kot sedaj. Če pa bi stres 

začel vplivati na moje privatno življenje, bi začel razmišljati o menjavi službe. 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti?  

Delavnice, ki ti pomagajo, kako se spopadati s stresom, meditacijske delavnice, ekipna pomoč 

in profesionalna pomoč, ki bi jo pomagala poiskati kadrovska služba. 

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Na žalost, verjamem, da je stres del našega vsakdanjega življenja, ker si vsi želimo, da bi naša 

zaposlitev bila kar se da varna, naše blagajne polne in nadrejeni zadovoljni. Takšno je postalo 

naše življenje v današnjih časih. Kakorkoli, moramo se naučiti pustiti stres na delu – v teoriji 

spimo 8 ur, delamo 8 ur in 8 ur imamo zase. Če nas delo spremlja ven iz službe, troši naš čas 

za spanje ali čas, ki naj bi ga porabili zase, kar ne sme vplivati, niti na eno, niti na drugo. 

Intervju E 

Spol: ženska 

Starost: 27  

Izobrazba: ekonomski tehnik  

Delovno razmerje: določen čas 

Kraj opravljanja dela: Portorož  

Delovno mesto: bar, F&B supervisor 

 

1. Prosim, če mi opišete svoje delo.  

V podjetju delam že 8 let, prvih 6 sem delala kot študentka, zadnji 2 leti pa kot zaposlena. Na 

trenutnem delovnem mestu sem leto in šest mesecev. Moje delo zahteva veliko odgovornost, 

saj delam z ljudmi, ki vedo, kaj lahko dobijo za svoj denar. Delo zahteva nenehno učenje o 

pijači, s katero delam, poznavanje izvora pijač, sestavin, način uživanja tako kot tudi 

poznavanje cigar. Moj delovni čas se začne vsak dan enako, ob 17h do uradno 1 ure zjutraj, a 

temu le redko je tako zaradi obsega dela, kar se zavleče do 2., 3. ure zjutraj. V tednu sem 2 

dneva prosta, seveda ne med vikendi zaradi povečanega obsega dela in ne med prazniki. Med 

delovnim dnem ti pripada 30 min odmora za malico, ki ga izkoristim v hotelski menzi za 

večerjo.  

Delo s strankami me veseli, veliko krat pa je delo z ljudmi tudi naporno in stresno zaradi njihove 

ignorance, vzvišenosti, včasih tudi nesramnosti. Veliko krat sem na delu tudi poslušalec tujih 

težav, zato se počutim kot psihiater. Nekateri gostje se počutijo več vredni in so potem tudi 

vzvišeni in se ne počutim prijetno delati z njimi. Timsko delo v našem podjetju je odlično, 
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sodelujemo in pomagamo si po najboljših močeh. Novi sodelavci nas vidijo kot eno veliko 

družino, kar smo z leti tudi postali. S plačilom sem zadovoljna, mislim, da za standarde, ki jih 

moram izpolnjevati in za vse znanje in odgovornosti, ki jih imam, pravično plačana. 

Delovni pogoji so skoraj popolni, kot v vsakem podjetju se srečujemo z manjšimi težavami, kot 

so včasih pomanjkanje določenih delovnih pripomočkov, uniforme nekoliko že stare. Na delu 

me hrup kot tak ne moti, imamo glasbo v živo in hrup, ki se zaradi števila gostov poveča.  

Kar se pa tiče moje drže na delovnem mestu in dvigovanju bremena, je nekoliko problem zame. 

Z leti nošenja težkega pladnja sem si poškodovala mišice na levi strani hrbta. Zaradi 

obremenitve imam tudi bolezen karpalnega kanala (ukleščeni živci v obeh rokah), z operacijo 

sem težave na eni roki že opravila, v prihodnjih mesecih pa me čaka še druga roka. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

V organizaciji je odnos med zaposlenim in vodjo profesionalen, a prijateljski. Zaradi večletnega 

sodelovanja in spremljanja določenih oseb v napredovanju smo razvili poseben odnos. Med 

zaposlenim in zaposlenim pa so odnosi izredno prijateljski in sproščeni. Zaradi novega vodstva 

v našem oddelku navodila včasih niso popolnoma razumljiva in dorečena, saj se nova 

pomočnika managerja nekoliko še lovita pri delu. Komunikacija je vedno spoštljiva med vsemi 

nami. Kot v vsakdanjem življenju se tudi znotraj organizacije lahko čuti nekoliko tekmovalnosti 

med sodelavci, a zgolj na temu, ker si vsi želimo, tj. dokazati z dobrimi rezultati. Večjih 

konfliktov med sodelavci ni, a pride tudi kdaj do kakšnega nesporazuma zaradi stresa in obsega 

dela, a se hitro vse pozabi. Organizacija je zelo varna, saj vsako leto imamo predavanja o 

varnosti na delovnem mestu, glede kemikalij, s katerimi opravljamo delo kot tudi požarna 

varnosti in tudi budnih varnostnikov, ki so z nami in nas spremljajo preko kamer po celem 

hotelu.  

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Na delovnem mestu mi povzročajo stres naporni gostje in obseg dela, zaradi katerega postane 

moj delovni čas preobremenjen, kar potem to vpliva tudi na moje telo. Zaradi neorganiziranosti 

drugih sodelavcev iz drugih oddelkov in njihove slabe komunikacije z našim oddelkom večkrat 

moramo v zadnjih minutah izpolnit želje naših gostov in strank, kar povzroči zmedo, napetost, 

stres, kar znajo tudi gostje čutiti.  

4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Kadar pride do neželenih situacij v organizaciji med sodelavci, lahko pride do manjših 

konfliktov, ki vplivajo na moje počutje in voljo. V prostem času lahko preobremenjenost zaradi 

obsega dela vpliva name tako, da nimam dovolj energije za delovanje izven delovnega časa. 

Moje telo ima takšne posledice, da obiskujem terapije pri fizioterapevtu. Zaradi mojega urnika 

je moj bioritem malo zmeden, spati hodim okoli 3. ure zjutraj, zbujam se okoli 9h, 10h in telo 

nima časa počivati in tudi prehranjevanje je nekoliko zmedeno, saj v službi imamo večerjo od 

17:30 do 19. ure in takrat nazadnje jem, a spat hodim okoli 3. ure zjutraj. 

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 
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Organizacija nam ne ponuja nobene posebne pomoči pri obvladovanju stresa, pomagati si 

moramo sami s pogovori z  nadrejenimi, sodelavci in prijatelji. Glede izrabe dopusta po lastni 

volji je v turizmu nekoliko težje, saj takrat, ko je zaradi vikendov, praznikov in poletne sezone 

delo povečano, si mi ne moremo vzeti prostih dni oz. dopust. Nekoliko se moramo prilagoditi 

temu in mogoče nas to tudi zna nekoliko spravljati pod stres, saj bi si morda tudi mi želeli na 

dopust v poletnem času, ne pa samo v mrzlem jesenskem oz. zimskem času. Plačilo pa ni tako 

bajno, da bi si lahko pozimi privoščili dopust v toplih krajih.  

Če pride do nenadne bolezni, se seveda organizacija organizira, da se odsotnost enega sodelavca 

ne čuti. Na primer pa, ko sem imela jaz napovedano operacijo roke, zaradi katere sem vedela, 

da bom minimalno en mesec na bolniški, sem si jo z doktorjem nastavila na oktober, da delo ne 

bi trpelo v poletni sezoni, a to ni bilo, da bi se bala izgube svojega dela, ampak tudi zaradi moje 

solidarnosti do sodelavcev in ker imam svoje delo in organizacijo res rada ne glede na vse 

dejavnike stresa. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Pri zmanjševanju stresa, si na delovnem mestu pomagam s pogovorom s sodelavcem v baru ali 

pa z drugimi sodelavci znotraj organizacije, včasih ko poveš zgodbo, ki se ti je pripetila, jo lažje 

preboliš. Izven delovnega časa se sproščam najraje z druženjem s prijatelji in družino. Včasih 

prideva z sodelavko, ki pa je tudi zelo dobra prijateljica, do točke, ko si zaželiva pogovora ob 

dobrem kozarcu vina. Ne čutim tega kot zatekanje k alkoholu, ampak zgolj druženje in iskren 

pogovor. Ko je med določenimi prazniki obseg dela nekoliko povečan oz. imamo kakšen 

dogodek v hotelu, si znam vzeti mogoče tudi malo počitka doma ob televiziji, glasbi in druženju 

s samo seboj.  

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

V prihodnosti, da bi stres nekoliko zmanjšala, bi poskusila odpraviti manjše težavice pri 

organiziranosti dela. V prostem delovnem času pa z druženjem s prijatelji, pogovori o delu, 

športu in tudi spremembi prehranjevalnih navad. Vsekakor ne bi zamenjala svojega dela, saj se 

še vedno po 8-ih letih z veseljem odpravim v službo. 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti? 

Da bi na delovnem mestu bilo manj stresa, bi predlagala boljšo organiziranost in komunikacijo 

med zaposlenimi, saj »last minute« informacije lahko povzročijo veliko stresa, tekanja in 

občutka neuspeha. Kot hotel imamo seveda tudi spa, kjer bi lahko naši nadrejeni zaposlene tudi 

nagrajevali z masažami; na primer, ko je spa uradno že zaprt, a zaradi nagrade bi se lahko 

zaposleni sprostil z masažo. Lahko bi bilo tudi več pohval in priznanj s strani nadrejenih pri 

dobro opravljenem delu, kar bi povečalo motivacijo in počutje na delovnem mestu.  

Pri povečanem obsegu dela bi lahko priskrbeli večje število zaposlenih, da tej, ki so, ne izgorijo 

še pred koncem poletne sezone, saj to vse vpliva na kakovost opravljenega dela kot tudi 

prijaznost pri delu do gostov, ustrežljivosti … 

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Intervju F 

Spol: ženski 
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Starost: 23  

Izobrazba: pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok 

Delovno razmerje: študent 

Kraj opravljanja dela: Portorož  

Delovno mesto: zajtrk  

1. Prosim, če mi opišete svoje delo. 

Na zajtrku delam že 6 sezon, ki je najzahtevnejše delo v hotelu (po mojem mnenju). Obseg 

delovnih nalog je velik, saj je zjutraj potrebno pripravit bife, nato poskrbeti za goste, pospravit 

bife, pripravit vse za naslednje jutro, postreči kosilo, če je in pripravit večerje, če so. Moj urnik 

je samo jutranji. Prihajam od 6h do 8h v službo in dvakrat na teden sem prosta, včasih sem 

samo enkrat ali pa sploh nisem. Imam polurni odmor za kosilo. Gostom ponujam kavo in jim 

odnašam umazane krožnike.  

Srečamo vse vrste gostov od zateženih do nič kompliciranih. Težimo k temu, da smo team in 

zato je pri nas tudi timsko delo. Plačano dobivam konec meseca za isti mesec, redno in točno. 

Vsak dan sem v hrupu – krožniki, kozarci, pladnji, razbijanje, polna sala gostov …V Kristalni 

dvorani, kjer delam, pretirane težave z bleščanje in svetlobo nimam, razen ob oknih, kjer sonce 

sije. Večja težava je poleti na terasi, kjer je sonce vse povsod. Drža telesa je nepravilna zaradi 

same teže na pladnju. Na začetku se nisem toliko pazila glede dvigovanja bremen – posode za 

toplo mleko, reki polni kozarcev, voda od mašine ... itd., sedaj pa skušam težke stvari predati 

fantom. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

Če kot svojo nadrejeno omenim Aleksandro, dobivam natančna navodila. Najina komunikacija 

je ali osebno ali preko telefona, kakorkoli smo v kontaktu vedno. Če sem jaz prosta, ona sporoči, 

kako in kaj stvari stojijo in obratno. Če pa pod svoje nadrejene dam Anjo in Marcela, pa si 

večino informacij pridobim sama ali pa jaz vprašam njih. Ni nadziranja dela, na koncu se samo 

stvari pregledajo, če je vse pripravljeno za naslednji dan. Tekmovalnosti med nami ni oz. nikoli 

je nisem opazila, po mojem predvsem zato, ker težimo k temu, da smo kot team oz. družina. 

Imamo redne sestanke, kjer rešujemo težave in hkrati pri temu spodbujamo. Če ni 

tekmovalnosti med nami, pa je zato toliko več konfliktov. Sicer večinoma zaradi neumnosti, 

ampak so. Največkrat pride do njih, ko je največ dela, saj smo vsi nervozni, jezni …itd. Kot 

sem že povedala, spori se rešujejo sproti. Če si bolan, si bolan, ostaneš doma, sicer je vedno to 

tvoja odločitev, vse je razumevajoče glede tega. Varnost je in ni – vtikači zraven vode, 

zlomljene police, težki pladnji, reki z kozarci na visokem … Nadlegovanja na delovnem mestu 

ni, kar se tiče med zaposlenimi. 

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Stres mi pri delu povzroča skoraj vse od naštetega posebej. Torej tako odnosi – takrat, ko se 

skregamo ali pa ko kdo ne posluša, kot tudi stranke – ko jim kava ni v redu, ko jim hrana ni v 

redu, ko se jim prinese napačno naročilo, ko hočejo imeti tudi nemogoče … Največkrat občutim 

stres pri preobremenjenosti na delu takrat, ko Aleksandre ni v službi, saj je vse takrat na meni. 

Vsak ima svoje zasebne težave, ki jih hočeš nočeš prineseš sabo v službo in tako se potem tvoja 

jeza, nervoza in stres prenašam tudi na druge.  
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4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega čas. Opišite. 

Napetost je po navadi med sodelavci v največji gužvi, vsaj jaz tako vidim. Seveda, vsak ima 

kdaj slab dan in je potem točno vse od naštetega – tesnoba, razdražljivost, zaskrbljenost, 

utrujenost in še kaj bi se našlo. Prehrana je redna, tako v službi kakor izven nje, edina napaka 

je, da moreš v službi hitro pojest, kar ni zdravo. Prebavne motnje tudi nastanejo, odvisno kaj in 

kako so kuharji skuhali. Izven delovnega časa občutim veliko psihično in fizično utrujenost, 

večkratno bolezen in pa seveda veselje in zadovoljstvo. V družini pa vznemirjenost, 

razdražljivost odvisno, koliko sem delala, kakšno je bilo jutro v službi, po navadi je družina 

tista, na katere utrujenost in jezo streseš, sicer je pa v družini večinoma veselje, zadovoljstvo in 

sreča.  

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

Na delovnem mestu glede usklajevanja dopusta, prostih dnevov ali izhodov iz dela po moji želji 

nimam pripomb, ker so vedno ustrežljivi oz. skušajo bit čim bolj. Če si bolan 1 mesec si bolan 

1 mesec, noben ti ob tem ne bo težil ali pa prikrajšal pri delu ali ti dal odpoved. Podjetje skrbi 

in skuša izboljšati dobre odnose, okolje in komunikacijo. Težijo k temu, da podamo naše 

mnenje, ideje, zamisli. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Med delovnim časom mi ne pomaga nič, podpora je iz strani družine. Nisem poiskala nobene 

pomoči niti zdravil, ker ni tako hudo. Sprošča me počitek, telesna aktivnost, sprehod, večerja 

ali film s fantom, glasba zelo in pa seveda druženje z družino in prijatelji. 

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

Seveda se izogibat težavam, ampak se jim je tako težko izognit. Z leti dobivaš odgovornost, 

tudi če bi želela manjše odgovornosti, ne bi mogla dobit, ne glede na to, da sem študent. Pozicije 

na delu se tudi menjuje, sicer več ob manjšem številu gostov v hotelu, torej en dan sem hostesa 

in sprejemam goste, drugič sem zadaj in poliram pribor, potem sem na rajonu ... in isto velja za 

delo po zajtrku – enkrat postavim Kristalno dvorano, drugič preštejem perilo, potem naslednjič 

poliram kozarce … 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti? 

Sprostitvenih tehnik za premagovanje stresa in pa seveda večje število zaposlenih, vse ostalo je 

že. 

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Intervju G 

Spol: moški 

Starost: 25  

Izobrazba: gimnazijski maturant  

Delovno razmerje: študent 

Kraj opravljanja dela: Portorož 

Delovno mesto: restavracija 
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1. Prosim, če mi opišete svoje delo. 

V hotelu sem začel delati 1. junija 2016, ko sem videl oglas na e-študentskem servisu. Od takrat 

dalje delam v eni izmed dveh restavraciji, v Fleur de sel-u. Obseg delovnih nalog se mi je od 

takrat do danes spremenil, vendar osnove so še vedno enake – skrb za čistočo delovnih površin, 

poliranje kozarcev in pribora, štetje perila, nošenje dobave iz skladišča, sortiranje zaloge; 

skratka vse naloge, ki so v panogi strežbe/gostinstva. Zaradi dobre organizacije in razumevanja 

v tim-u, so naloge enakomerno razporejene (glede na znanje), tako da vsi dobijo enakovreden 

del nalog, ki jih je potrebno dnevno/tedensko/mesečno narediti.  

Delo v gostinstvu/hotelirstvu je, po mojem mnenju, povsod premalo plačano, ne samo v tem 

primeru hotela Kempinski Palace. Sam sem s svojo urno postavko (5,5€ bruto/ura), zadovoljen, 

ampak zaradi tega, ker mi trenutno veliko bolj pomenijo izkušnje, ki jih pridobivam na delu, 

kot denar – in po drugi strani, mi je tudi v interesu veliko delati in to mi tudi vodja (ali pomočnik 

vodje) omogočijo. V kolikor potrebujem dan, dva prosta (ne glede na razlog – ogled nogometne 

tekme ali pregled pri zdravniku), se oba potrudita, da se mi to omogoči. To pa velja tudi obrano, 

ko drugi potrebujejo prost dan, je na vseh drugih, da pokrijejo njeno/njegovo izmeno. Delo je 

kar zelo fizično naporno, saj ne vključuje le nošenje krožnikov in pladnjev, ampak žal to 

vključuje ta poklic. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

V sami restavraciji imamo vsi dobre in korektne odnose. Morebitne konflikte, ki so seveda 

normalni pri vseh službah, rešujemo interno, s pogovorom, saj so tudi taka navodila vodje. 

Vodja skrbi za osebno in službeno rast, nas spodbuja pri delu, preizkuša in »potiska« naprej, v 

primeru napak, nas opozori(ali opozarja), žal je pa v takem poklicu tako, da v kolikor se napake 

ponavljajo, ta oseba ni primerna za poklic  v tem primeru vodja raje predlaga preusmeritev te 

osebe na drugi delovni položaj, kot odpoved. Do sedaj ni bilo nobenega konflikta, za katerega 

bi moral posredovati kdo izven tim-a, npr. F & B manager, tudi vsi ostali konflikti so bili bolj 

enodnevni primeri. 

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Stres si največkrat povzročam sam sebi, katerega vzrok so lastne napake pri delu. Glede 

preobremenjenosti, neenaki obravnavi sem, mislim da, odgovoril pri vprašanju 1 in 2, delo je 

sicer zelo obremenjeno, ampak v kolikor se potrebuje kakšen dan več prost, se to tudi omogoči. 

Nekatere stranke so sicer bolj zahtevne/težavne, se jim poskuša ugoditi v njihovih zahtevah, 

ampak da bi to povzročalo nekaj več kot le trenutni (par minutni) stres, pa mislim da ne. 

4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Kot še enkrat omenjeno, kot študent sicer nisem pogodbeno vezan na službo, sem pa moralno. 

Sam lahko povem želje glede urnika – primer: če želim delati 18 ur vsak dan, moram tudi sam 

vedeti, da bom telesno izčrpan, ne bom imel prehrambnih navad itd. Sam trenutno delam 56 

dni na teden, ponavadi od 13h23h. Vem, da lahko dopoldan preživim s partnerko, jem zajtrk 

in kosilo, spim min 8 ur na dan (kdaj manj, kdaj več), in imam med tednom še dan, dva prost, 

katerega lahko preživim po svoji želji. Kdaj se mi pojavljajo težave z nespečnostjo, ampak to 

ni povezano z preobremenjenostjo, ampak v količini popite kave. Tudi izven delovnega časa se 
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v timu družimo; bodisi ob kavi, pivu in imamo korektne odnose in takrat ni 

vodij/pomoči/pobiralca, ampak smo vsi enakovredni. 

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

Ne morem odgovoriti na to vprašanje, ker trenutno delam preko študentske napotnice. Vendar 

verjamem, da v kolikor bi kdorkoli zaprosil za pomoč glede stresa, bi tudi nadrejeni, kadrovska 

služba odreagirali in poskrbeli za ustrezni ukrep/pomoč. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Sam najraje preživim s partnerko, bodisi sprehod, kino, doma, ob pijači. V kolikor sem sam 

(večinoma med vikendi), raje kot da preživim zunaj, preživim doma v miru ob gledanju 

filmov/serij/športne tekme ipd. 

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

Trenutno nisem izpostavljen velikemu stresu in se počutim zelo dobro. Mislim pa, da bi se sam 

takoj posvetil bolj športu/telesni aktivnosti, v primeru da bi imel težave (pogojeno seveda z 

minimalno dvema dnevoma ali več prosti na teden). Verjamem pa, da menjava delovnega mesta 

ne bi pomagala, saj je stres prisoten povsod v takšni ali drugačni obliki kot tudi težave, in v 

kolikor se jih ne reši se bojo prej kot slej začele pojavljati tudi na drugem delovnem mestu. 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti?  

Menim, da je komunikacija edina in najpomembnejše orodje za reševanje stresa in izgorelosti. 

V kolikor osebna, ki je podvržena stresu/izgorelosti, tega ne pove, se bojo težave le stopnjevale. 

V kolikor se to rešuje z dobro komunikacijo se hitro najde vzrok in rešitev. 

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Sam menim, da je poklic gostinstva/hotelirstva, precej zaničevalen. Mogoče za primer hotel 

Kempinski Palace; ljudje pogosto menijo, da ljudje, ki delajo/mo tukaj, imamo ogromne plače 

(to je zaradi segmenta gostov). Ampak žal ni tako niti v tem hotelu ali v kakršnemkoli drugem 

hotelskem/gostinskem obratu. 

Ko se bo (nekoč) poklic začel ceniti (pod tem mislim poklic hotelirstva – service, kuhinja, 

housekeeping ...), da bo prišlo do večjega plačila, več zaposlovanja – bolj razbremenjen urnik 

– večja učinkovitost, se bojo tudi ostale stvari (stres, mobing, dopusti ...) spravile v normalno. 

Delavci bodo bolj sproščeni, prihajali bodo z veseljem na delo, kar avtomatično poskrbi za 

boljšo komunikacijo in pozitivno vzdušje na delovnem mestu; kot tudi ne bojo težave iz 

privatnega življenja nosili na delovno mesto – saj se bo tudi kakovost privatnega življenja 

izboljšala. 

Intervju H 

Spol: ženski 

Starost: 31 

Izobrazba: diplomirana ekonomistka 

Delovno razmerje: določen čas  

Kraj opravljanja dela: Portorož 

Delovno mesto: banquet manager   
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1. Prosim, če mi opišete svoje delo. 

Delam v oddelku za hrano in pijačo v hotelu Kempinski Palace Portorož. Zaposlena sem že 

skoraj 4 leta. Moje delo zahteva tako mentalno kot fizično zmogljivost. Po eni strani je delo z 

gosti zelo zahtevno in komplicirano, potrebuješ diplomatske veščine, veliko znanja o svojem 

delu, hitro reagiranje in sprejemanje odločitev. Pomembno je da si fleksibilen, pozitiven, 

zadržan v nekaterih situacijah, da znaš napovedati in predvidevati situacije. Z druge strani pa 

delo zahteva fizično aktivnost (veliko hoje, premikanje pohištva, nošenje težkih predmetov …) 

in veliko sodelovanja z drugimi sodelavci, kar zna biti tudi zelo zahtevno. Dolžina delovnega 

časa zelo niha, urnik nikoli ni enak iz tedna v teden. Nadure niso plačane, ampak so nekako 

kompenzirane s stani managerjev. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

Moja neposredna nadzornika sta zelo koristna. Vedno se trudita dati jasna navodila, podporo v 

težkih razmerah, predajo znanja, prikrijeta manjše napake, cenita, kažeta zaupanje in 

spoštovanje. Ko gre za zdravje, razumeta, da izčrpanost vodi v neproduktivnost, tako da mi  

vedno dasta priložnost, da si opomorem in napolnim baterije po napornem tednu ali zahtevnih 

dogodkih. Imam tudi podrejene in poskušam biti zgled za njih, jih motivirati, deliti svoje znanje 

in izkušnje. Vsakdo od njih drugače reagira na stres, tako da včasih potrebujejo psihološko 

pomoč z moje strani. Jaz poskušam biti poštena s svojimi podrejenimi. Vedno sem videla, kdo 

počne po svojih najboljših močeh, kdo se vsaj trudi, in kdo išče nekoga, da se skrije za hrbet in 

naredi čim manj. Do sporov skoraj ne prihaja, od časa do časa so samo konstruktivne razprave 

s srečnim koncem. Delo se nadaljuje z spoštovanjem hierarhije položajev. Tisti zaposleni, ki si 

želijo nekaj doseči v našem poslu in to tudi pokažejo z svojim delom in trudom, so nagrajeni. 

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Stres na delovnem mestu mi povzročajo sodelavci, tako kot tudi stranke (gostje), vsak dan je 

delež drugače razdeljen, saj gre v obeh primerih za komunikacijo med ljudmi, ki doprinese do 

drugih težav (razpoloženje, osebne težave, nezmožnost opravila nekega dela, pomanjkanje 

izkušenj, znanje, izčrpanost …). Vsi smo si različni v situacijah in reakcijah, tako da vsak dan 

je potrebno veliko potrpežljivosti, razumevanja, fleksibilnosti in ne obsojanja.  

4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Trudim se ločiti delo in osebno življenje, tako da doma skušam ne razmišljati o delu, saj če ne 

bi postala depresivna, kar bi me privedlo do tega, da  ne bi mogla spati in se mentalno opomoči 

po težkem in dolgem tednu na delu. Ne maram, da me kličejo in pišejo e-maile, ko sem odsotna 

z dela. Kdaj pa kdaj se to tudi zgodi, ampak poredko. Pogovori z mojo družino, in ljudmi, ki jih 

imam rada, mi pomagajo, da se opomorem od vsakodnevnega stresa in da vidim mojo situacijo 

z drugega zornega kota in povlečem, kar se da najbolje iz nje kot lekcijo za nadaljnje situacije, 

v katerih se bom izogibala izgubiti kontrole nad seboj in živcev. 

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

Vedno sem imela srečo, tako kot jo imam tudi zdaj, da mi direkten nadzornik pomaga v pravem 

trenutku in stresnih situacijah na delu. 5 minut pogovora na samem z njim mi pomaga, da se 
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ohladim, da vidim čisto sliko, moje osebne napake in možne rešitve. Podaljšan vikend ali krajši 

oddih pomaga zelo in če se le da, je priskrbljen s strani neposrednega managementa. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Pri zmanjševanju stresa si pomagam s pogovori s družino in prijatelji, kar mi zelo pomaga, kot 

tudi sprehodi v naravi, na svežem zraku, planinarjenje, sprehodi ob morju,… 

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

Zaradi velike odgovornosti, ki ga moje delo zahteva, je zelo težko se izogniti stresu, še povrh 

vsega pa perfekcionistu kot sem sama. Ampak po letih izkušenj sem se naučila, kako 

odreagirani bolj premišljeno v določenih situacijah, kako se izogniti oz. tudi zaključiti nekatere 

pogovore, kako odigrati v situaciji, da bo koristilo najbolj meni. Najraje si vzamem kratek 

odmor, se usedem nekam na samem, v tišini, kjer razmislim in potem lahko nadaljujem svoje 

delo bolj skoncentrirano in z manj emocijami.  

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti?  

Stres na delovnem mestu ima vedno izvor. V mojem primeru je človeški faktor, katerega lahko 

vedno izboljšamo, če le je volja. Vse se začne z zaposlitvijo napačnih ljudi, ki niso motivirani, 

nimajo ciljev in niso posvečeni svojemu delu. Oni se niso pripravljeni učiti, postati člen močne 

ekipe. Odgovornost, v tem primeru, je le čudna beseda in vsi tej faktorji vodijo do stresnih 

situacij v prihodnosti za cel oddelek in tudi podjetje. Pomanjkanje znanja in izkušenj se lahko 

reši, ampak pomanjkanje motivacije in interesa, pa ti ne more nobeden vcepiti. Pomanjkanje 

osnovnih pravil komuniciranja in sodelovanja je tudi velikokrat razlog za stresne situacije. Ko 

se večina faktorjev, ki sem jih naštela zgoraj eliminira iz delovnega okolja, takrat bomo lahko 

dihali normalno.   

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 

Nimam kaj dodati. 

 

Intervju I 

Spol: ženska  

Starost: 26 

Izobrazba: komercialist 

Delovno razmerje: določen čas 

Kraj opravljanja dela: Portorož  

Delovno mesto: assistant breakfast manager 

1. Prosim, če mi opišete svoje delo. 

Začela, sem kot študentka leta 2012, zaposlila, pa sem se pred 2. leti. Moje delo zahteva, da 

organiziram in nadzorujem zaposlene, ki delajo na zajtrku. Imam pogodbo, brez ur, to pomeni, 

da se mi nadure, ki jih opravim, ne štejejo. Načeloma mi urnik začne ob 6-ih zjutraj, pa nekje 

do 15., 16. ure. Imamo dva 10-minutna odmora za cigaret in tudi pol ure za kosilo. Veliko 

delovnega časa, se pogovarjam z gosti, sprašujem jih za mnenja, ocene naše postrežbe, 

predloge. Delam v skupini, ki obsega cca 1520 ljudi. Tako da brez timskega dela žal ne bi šlo. 
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Med sabo si pomagamo. Delovni pogoji, so v redu. Opravim, pa kar veliko fizičnega dela – 

dvigovanje težkih stvari (mize, stoli, krožniki). Glede plačila pa sem zadovoljna. 

2. Kakšni odnosi vladajo v vaši organizaciji med zaposlenimi na relaciji vodja  zaposleni, 

zaposleni  zaposleni? Opišite. 

Med seboj se razumemo. Od strani nadrejenih imam popolno zaupanje. Stojijo mi ob strani. 

Vse stvari rešujemo s pogovorom. Ko pride do problema, ga rešimo, tako da se vsi usedemo in 

pogovorimo in poskusimo rešiti problem. Veliko krat imamo treninge, kjer je tekmovalnost 

prisotna. S strani vodje smo tudi finančno nagrajeni, če nadrejeni misli, da smo si zaslužili, za 

predhodni mesec. To je dobra motivacija za zaposlene. V primeru, da se nekdo slabo počuti, ga 

pošljejo domov. Nadlegovanje s strani nadrejenih nisem občutila, vendar primerov s strani 

gostov pa so nekatere zaposlene doživele. 

3. Kaj vam pri delu najbolj pogosto povzroča stres? Opišite. 

Pri delu, mi najbolj povzroča stres neorganiziranost sodelavcev, počasnost pri opravljanju dela, 

leni ljudje. Nekaj krat pa preutrujenost. 

4. Kakšno je vaše počutje ob teh situacijah, npr. v odnosih do sodelavcev, nadrejenih, 

strank, v družini, izven delovnega časa? Opišite. 

Živčnost, vzkipljivost. Ko pride do takšnih trenutkov, dobim večjo potrebo po hrani. Prebava 

je v redu. Ko pride do takšnih trenutkov, sem slabe volje in nezadovoljna. Velikokrat, mi pade 

motivacija, takrat potrebujem pogovor z nadrejenim in je boljše. 

5. Kakšno pomoč vam podjetje ponuja za obvladovanje stresa? Opišite. 

Podjetje nam ne nudi pomoč v zvezi z obvladovanjem stresa. Se pa nam naš nadrejen posveti 

in pomaga rešiti situacijo. Osebno nimam težav z zgodnjim odhodom iz službe. Če potrebujem, 

lahko odidem prej. Ni nobenega problema. 

6. Kako si pomagate sami pri zmanjšanju stresa? Opišite. 

Tako, da sem prosta nekaj dni. Takrat se psihično in fizično odpočijem. Ko pride do takšne 

situacije v službi, nas velikokrat nadrejen povabi na pijačo oz. kosilo. Da se malo izklopimo. 

Izven delovnega časa rada preživljam čas z družino in prijatelji, druženje zelo pomaga. Sprošča 

me kakšna dobra večerja, pijača, glasba, diskoteke, nadaljevanke. 

7. Kaj bi sami naredili v prihodnosti, da bi zmanjšali stres? Opišite. 

To je zelo težko, ker moje delo vključuje veliko novih ljudi, to pomeni konstantna uvajanja. 

Mogoče zmanjšanje obsega dela, vendar to je nemogoče. Ker ni odvisno od mene, ampak od 

hotela. 

8. Katere oblike pomoči bi želeli na delovnem mestu za preprečevanje stresa in 

izgorelosti? 

Mogoče večje število ljudi oz. zmanjšanje delovnih ur. Boljša organizacija pri delu, veliko lažje 

je delati z ljudmi, ki se znajo organizirati. 

9. Za konec še kaj, česar nisem vprašala, a lahko dodate, dopolnite, predlagate … 
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Da bi naša vodja kadrovske več časa preživela z zaposlenimi. Da bi ji bilo mar za nas. Za njo 

smo samo številke. Velikokrat je dovolj, da te nekdo vpraša, kako si oz. ti zaželi lep dan, čeprav 

je ta dan zelo deloven in dolg. 


