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POVZETEK  

V zaključni projektni nalogi smo definirali pojem stresa, predstavili njegove simptome in 

njegovo zgodovino. Na primeru podjetja v industrijski panogi smo raziskali negativen stres, 

saj je ravno ta pereč problem današnjega časa. Z metodo anketiranja smo v raziskovalnem 

delu med zaposlenimi izvedli anketo. Rezultati kažejo, da so zaposleni pod negativnim 

stresom, saj so preobremenjeni. S pridobljenim znanjem iz predelane literature smo na koncu 

naloge predlagali nekaj izboljšav. 

Ključne besede: management, podjetje, stres, zaposleni, analiza, industrija. 

SUMMARY  

In the final project work we first defined the concept of stress, presented its symptoms and its 

history. On the example of a company in the industry, we investigated the negative stress, 

because this is the pressing problem of our time. With the survey methodology we carried out 

a survey among employees. The results show that they are working under negative stress, 

because they are overloaded. At the end with the knowledge gained from literature we 

propose some improvements. 

Key words: management, company, stress, employees, analysis, industry. 

UDK: 159.944.4:331(043.2) 
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1 UVOD 

Stres ni nekaj, kar lahko primemo, se pa vsekakor pri vsakemu pojavi vsak dan. Spremlja nas 

kjerkoli, ni pomembno, kaj počnemo, le da je enkrat prisoten bolj, drugič pa v manjši meri.  

Velikokrat ne znamo reči ne, saj imamo v sebi neko prepričanje, ki nam pravi, da se to ne 

spodobi. Ne znamo si ustvariti nekega urnika, katerega bomo sposobni obvladovati in ga 

celega speljati do konca. Ne znamo si prav razporediti časa, velikokrat se ukvarjamo s 

stvarmi, ki sploh niso pomembne. Ne znamo si vzeti časa zase. S tem ravnanjem lahko 

zanemarjamo stvari, ki so pomembne, in škodimo sami sebi. Vse to nas sčasoma lahko 

pripelje do stresa, če tega ne opazimo v pravem trenutku. Naučiti se je potrebno reči ne, saj 

tako dosežemo, da nam drugi ne nalagajo nalog, za katere nismo odgovorni, s tem pa tudi 

preprečimo našo preobremenjenost (Bubanj, 2017).  

Pri uvodnem poglavju smo se najprej osredotočili na opredelitev problema, teoretična 

izhodišča ter na namen in cilje diplomske naloge. Nadaljevali smo z opisom metod za 

doseganje ciljev ter navedli predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V zaključni projektni nalogi smo raziskovali področje stresa na delovnem mestu, ker je stres 

eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki omejuje delavce in vpliva na kvaliteto 

opravljenega dela zaposlenih. Je del našega življenja, je simbol našega časa in prostora. Od 

nas zahteva nenehno prilagajanje. Z njim se vsakodnevno srečujemo v zasebnem in 

poklicnem življenju, srečujemo pa se tudi z raznimi spremembami, kot so družbene navade, 

tehnologija, vrednote in ljudje. S spremembami, kot so te, se ne soočajo le posamezniki, 

ampak tudi podjetja. Veliko ljudi se teh sprememb zaveda, vendar ne pomislijo na posledice, 

ki jih to prinaša (Šarotar Žižek, Traven, Milfelner et al. 2013, 1).  

Definicij za stres je veliko, ena izmed njih je povzeta po Hafnerju in Ihanu (2014, 86): »Stres 

ni dogodek sam, ampak reakcija človeškega organizma na zanj nevsakdanje dogodke«. 

Levovnik (2014, 10) pa pravi: »Pod stresom smo, ko se pojavi situacija, ki je za nas 

neobvladljiva.« Po Drašlerju (2016): »Naraven odziv telesa na dogodke, ki nas ogrožajo, je 

stres. Ko telo zazna nevarnost, realno ali namišljeno, se avtomatsko odzove in pripravi na boj 

s to nevarnostjo. Takemu dogodku pravimo »beg ali boj«.« Stanje, pri katerem je organizem 

napet, imenujemo stresno stanje, po tem stanju se sproži obramba, kjer se organizem pripravi 

na »grdo« okolico. Pri tem nastane reakcija organizma glede obremenjenosti posameznika, 

katere ne zmore obvladovati, nima teh sposobnosti (Kovač 2013, 27). Ko vidimo, da se stresa 

ne moremo rešiti, in če »hočemo« živeti s stresom, se moramo najprej sprijazniti sami s seboj 

in se soočiti s svojimi sposobnostmi in šibkostmi. Namreč stresu se je težko popolnoma 
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izogniti, problem se pojavi, ko je stresnih situacij preveč nakopičenih naenkrat (Golob, 

Lamut, Besednjak 2015, 11). 

Stres je »sodobna kuga«, tej pa malokomu uspe uiti. Gre za težavo, s katero se moramo prej 

ali slej enkrat v življenju spopasti, saj nas zasleduje vsak dan. Vedno je nekje z nami v ozadju,  

udari pa takrat, ko najmanj pričakujemo. Je tako rečeno neželeni spremljevalec v življenju 

(Middleton 2014, 8). Vedeti moramo, da stres poteka v treh fazah, to so faze odzivnosti: faza 

alarma, faza odpornosti in faza izčrpanosti. V fazi alarma je običajno organizem močno 

vzburjen, gre za stanje pripravljenosti, za akcijo ali beg. V fazi odpornosti se sprožijo 

določeni mehanizmi, ti imajo nalogo, da telesne procese vrnejo v izhodiščni položaj. Do te 

faze – faze odpornosti – je učinek stresa pozitiven, če ne deluje predolgo. V fazi izčrpanosti 

energije prične primanjkovati, pojavi se utrujenost (Musek 2015, 78). 

Če se mi stresa zavedamo ali ne, je stres nekaj povsem vsakdanjega, normalnega. Malo stresa 

pomaga, da smo bolj motivirani, uspešnejši in bolj kreativni. V moderni dobi je stres dobil 

negativni predznak, ki pomeni nekaj slabega, lahko tudi škodljivega. Nastaja zaradi naših  

odnosov s hitro se spreminjajočim okoljem, ki se mu moramo nenehno prilagajati, zato se 

dandanes srečujemo s psihično ogroženostjo, ki se na prvem mestu kaže kot  rezultat hitrega 

tempa življenja in tekmovalnosti (Di Grazia, 2014).  

Današnji stres se od tistega pred leti bistveno razlikuje. Sodobni človek je probleme s hrano, z 

vodo in z bivalnim prostorom zamenjal z ljudmi na delovnem mestu, s slabo komunikacijo, z 

odtujenostjo, s prehitrim življenjskim ritmom, s prekratkim počitkom, z zabavo in s spancem. 

Zato pravimo, da se stres pojavlja v dveh oblikah, in sicer kot pozitivni in negativni stres. Ni 

le slab, določena stopnja stresa je lahko koristna, ta nas motivira za delo. Težave nastanejo 

takrat, ko dejavniki stresa vztrajajo dalj časa. Preveč stresa je dolgoročno lahko škodljivo. 

Negativni stres je škodljiv. Občutimo ga, ko za delo porabimo preveč časa in energije, ko so 

naše obremenitve na delu prevelike. Ta oblika stresa največkrat deluje na naše psihično stanje, 

postanemo razdražljivi, začnemo se sekirati, postanemo nemirni, utrujeni, slabe volje, 

pozabljivi ter se težje skoncentriramo. Da smo pod stresom se zavemo šele takrat, ko različni 

stresorji že močno vplivajo na naše telo in življenje ter je škoda že narejena (Levovnik 2014, 

6).  

V današnjem času imeti zaposlitev pomeni, da niste pod stresom zaradi nezaposlenosti, 

ampak tudi ne pomeni, da vam to zagotavlja življenje brez stresa. Veliko ljudi je največkrat 

pod stresom prav zaradi službe, kariere. Na te ljudi vplivajo različni dejavniki, to so: 

zaskrbljenost, prenatrpan urnik, dolga vožnja na delo, nerealni časovni roki, strogi šefi, 

pisarniška politika, sitni sodelavci in še bi lahko naštevali. Obremenjenosti na današnjih 

delovnih mestih so v primerjavi s preteklimi kar velike, za družino in ostale stvari pa po 

navadi nimamo več energije in časa (Elkin 2014, 11). 
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V zaključni projektni nalogi smo na primeru izbranega podjetja v industrijski panogi 

analizirali stres na delovnem mestu med zaposlenimi na višjih delovnih mestih (vodje, 

različna dela v pisarnah) in na nižjih delovnih mestih (proizvodnja). S to analizo smo želeli 

ugotoviti, kateri od zaposlenih, v proizvodnji ali na višjih delovnih mestih, so bolj pod 

pritiskom stresa. Poleg tega smo raziskali, kakšna raven stresa se pojavlja na delovnih mestih 

v podjetju X. Raven stresa je pokazala, kakšno je stanje obremenjenosti pri zaposlenih. Če je 

obremenjenost pri njih velika, so ukrepi s strani podjetja in posameznikov nujni, da se to 

stanje spremeni, poboljša. Raziskali smo, kateri stresorji delujejo na delovnem mestu ter 

katere metode reševanja stresa zaposleni uporabljajo.  

Osnovni obravnavan problem te zaključne projektne naloge je, kako naj management 

podjetja s pomočjo primernega pristopa pri zaposlenih doseže manjšo stopnjo stresa na 

delovnih mestih in na ta način zagotovi nadaljnje poslovanje in rast podjetja.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen v zaključni projektni nalogi je: 

- Preučiti domačo in tujo literaturo na področju obravnavanega problema. 

- Opredeliti stres na delovnem mestu, navesti, kakšne vrste stresa poznamo, njegove 

značilnosti, prednosti in slabosti, ter opredeliti, kateri so povzročitelji stresa. 

- Predstaviti tehnike in metode za premagovanje stresa in navesti predloge za zmanjševanje 

stresa.  

- S pomočjo anketnega vprašalnika razdeljenega v podjetju X, smo raziskali, ali so 

zaposleni na višjih delovnih mestih (vodje, različna dela v pisarnah) bolj pod stresom kot 

zaposleni na nižjih delovnih mestih (proizvodnja).   

- Analizirati pridobljene podatke iz raziskave in predstaviti ujemanje rezultatov z do sedaj 

že znanimi izsledki raziskav.  

- Raziskati, kateri stresorji vplivajo na zaposlene. 

- Raziskati, katere načine reševanja stresa zaposleni uporabljajo.  

- Podati lastna opažanja in lastno mnenje, kako rešiti ali vsaj delno preprečiti pojavljanje 

stresa na delovnih mestih.  

Cilji v zaključni projektni nalogi so: 

- Razviti predloge za reševanje stresa glede na pridobljene rezultate raziskave.  

- Predlagati mogoče izboljšave, kako naj management pri sodelavcih v izbranem podjetju 

doseže manjšo stopnjo stresa.  
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1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

 

- Deskriptivna metoda, s katero smo problem opisali ter pojasnili nekatere osnovne pojme s 

področja stresa na delovnem mestu iz obstoječih virov in literature.  

- Metoda kompilacije – z njo smo predstavili zbirko pogledov različnih avtorjev.   

- Metoda anketiranja – s pomočjo anketnega vprašalnika smo v prvem delu želeli pridobiti 

podatke zaposlenih na višjih delovnih mestih (vodje, različna dela v pisarnah) in 

zaposlenih na nižjih delovnih mestih (proizvodnja) v podjetju X,  kjer je zaposlenih 

približno 100 delavcev. V drugem delu smo želeli izvedeti, kateri stresorji delujejo na 

delovnem mestu ter katere metode reševanja stresa zaposleni uporabljajo. Ker smo želeli, 

da anketiranci ostanejo osebno neizpostavljeni, je anketa anonimna. V njej so 

prevladovala strukturirana vprašanja zaprtega tipa. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni 

tako, da smo pridobili enako število podatkov z višjih in nižjih delovnih mest. Razdelili 

smo 20 vprašalnikov na višjih delovnih mestih in 20 vprašalnikov na nižjih delovnih 

mestih. Odgovore smo analizirali s pomočjo grafov in preglednic. Preglednice in grafične 

prikaze smo predstavili s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. Na anketni 

vprašalnik je odgovorilo 77,5 % anketirancev.   

- Deduktivna metoda – na osnovi teoretičnih spoznanj s področja stresa smo razvili lastne 

zaključke in predloge, kako preprečiti stres oz. kako se mu izogniti. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pisanju zaključne projektne naloge smo izhajali iz naslednje predpostavke: 

- Predpostavljamo, da bodo odgovori na anketni vprašalnik v skladu z dejanskim stanjem. 

Postavili smo naslednje omejitve:  

- Metodološke: 

- Uporabili smo metodo anketiranja, zato so pridobljeni podatki prinesli odgovore s    

posameznikovega stališča (problem subjektivnosti).  

 

- Vsebinske: 

- V raziskavi smo se omejili  samo na eno  podjetje v industrijski panogi, zato podatkov 

ne moramo posplošiti.   

- Pri analizi stresa kot pojava na delovnem mestu se nismo poglabljali v področje 

medicine in psihologije.  
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2 STRES 

Moderna doba je sestavljena tako, da nam prinaša vse polno frustracij in preglavic, ter veliko 

zahtev, katerih ne znamo odpraviti in nas tako spravljajo v slabo voljo, posledično pa 

pripeljejo do stresa. Rečemo lahko, da se danes človek ne more izogniti stresu, z njim se 

srečuje vsak dan, le odvisno je od posameznika, kako se na stresno situacijo odzove. Stres pa 

vendarle ni vedno nezaželen, temveč je v majhnih količinah tudi pozitiven. Ta nas motivira, 

da smo pri opravljanju dela bolj pozorni ter da damo čim več od sebe (Okoren, 2017). 

2.1 Opredelitev pojma stres 

Beseda stres izhaja iz latinske besede »stringere«, kar pomeni tesno zvezano. Pojem stres 

uporabljamo v vsakdanjem življenju. Kadar slišimo to besedo, nam po glavi najprej grejo 

neprijetne misli, kot bi to pomenilo nekaj slabega. Skozi tisočletja je prav stres pomagal 

preživeti številnim ljudem, dandanes pa je postal naš najhujši sovražnik (Schmidt 2001, 6). 

Poznamo čustveni, duševni, telesni in tudi vedenjski odgovor vsakega posameznika na nek 

stresni dejavnik, ki se nam zdi škodljiv. Ta stresni dejavnik imenujemo stresor, to je situacija, 

dogodek, oseba ali predmet. Stresor vsak posameznik doživi drugače, doživi ga kot stresni 

element, ta zajame njegovo ravnovesje in pride do stresne reakcije. Stresnost situacije ni za 

vse ljudi enaka, eni jo doživijo bolj stresno kot drugi.  

Looker in Gregson (1993, 13) pravita: »Stres je treba najprej obvladati v glavi in z glavo, ki 

bo pognala v tek vaše prirojene sposobnosti, s katerimi boste ugnali slabe plati stresa, se 

izognili grdim in sebi v prid obrnili njegove dobre plati.« 

Razdelimo ga lahko v dve skupini, eno skrajnost stresa lahko doživljamo kot prijeten, 

pozitiven občutek in  kot motivacijo, drugo stran tega stresa pa doživljamo kot strah, tesnobo, 

iz katere lahko pride do raznih bolezni:  

- Stres kot samodejna reakcija za preživetje. 

- Stres kot posledica neuravnoteženosti izzivov in usposobljenosti (Schmidt 2001, 7).  

Stres je za naše preživetje nujen, saj če ga naši predniki ne bi občutili ob nevarnih situacijah, 

nas sploh nebi bilo. Razdelimo ga na kratkotrajni in dolgotrajni stres (Ledinek, 2017).  

2.2 Zgodovina raziskovanja stresa 

Pojem stres se je prvič pojavil že v 14. stoletju, označeval je stisko, težave, neprijetne občutke 

in nezaželenosti. Od 17. stoletja naprej se je uveljavil tudi pri fiziki (Luban Polzza, Pozzi, 

1994, po Šarotar Žižek, Traven, Milfelner et al. 2013, 2). Starc (2007, 26) je zapisal: »Stres in 

njegovi vplivi na ljudi pa izhajajo s področja medicine od leta 1949, tu ga je kot izraz prvič 

uvedel Hans Selye, saj je pri svojem raziskovanju naključno odkril, da nastajajo na tkivu 
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poškodbe kot odziv na vse škodljive dražljaje. Ta pojav je sprva poimenoval GAS (ang. 

general adaptation syndrome) – splošni adaptacijski sindrom. Splošni adaptacijski sindrom je 

delujoči se instinktivni odziv živali  na vsako nokso, ta poteka v treh fazah, če žival ne 

podleže prej noksi. Čez desetletje pa je ta pojem preimenoval v stres.« 

Syle je opisal stres kot poseben odgovor telesa na nespecifične vzroke iz okolja. V stresni 

situaciji gre telo skozi tri faze, in sicer alarmna reakcija, stadij odpora/prilagoditve in stadij 

izčrpanosti/izgorevanja (Starc 2007, 26). Pri prvi fazi nas telo obvesti, da je v stresni situaciji, 

takoj za tem pa nastanejo spremembe, tako organizem ukrepa in se ravna po načelu »boj ali 

beg«. Do druge faze pride, če stresorji delujejo dalj časa. V tej fazi se vključujejo mehanizmi, 

ki so zadolženi, da povrnejo telesne procese v izhodiščni položaj. Do te faze lahko stres vpliva 

pozitivno, če ta faza ne deluje predolgo.  Če se stresno stanje nadaljuje, se povzpne v tretjo 

fazo (fazo izčrpanosti) ter se sčasoma izčrpajo tudi prilagoditveni mehanizmi. Človek naj bi 

izčrpanost začutil po šestih tednih, če je stanje stresa intenzivno. Ta biokemična izčrpanost se 

imenuje izgorelost. Če teh znakov ne prepoznamo dovolj hitro, se lahko pojavijo duševne 

težave ali se razvijejo razna psihosomatska obolenja (Šarotar Žižek, Traven, Milfelner et al. 

2013, 5).  

2.3 Vrste stresa 

2.3.1 Pozitivni in negativni stres 

Pozitivni stres nastane takrat, kadar naše sposobnosti presegajo zahteve. Manj nam je znano, 

da lahko tudi iz stresa črpamo koristne podatke. Iz teh podatkov izhajajo pozitivna energija, 

naše zadovoljstvo, uspeh, motivacija itd. Še manj nam je znan premik v območje pozitivnega  

stresa, ki nam pomaga pri premagovanju težav in nas usmeri na pravo pot do uspeha, do 

tistega, ki nam je v življenju najbolj pomembno (Schmidt 2001, 6). Pozitivni stres traja malo 

časa, vzpodbuja človekovo motivacijo, osebno rast, kreativnost in razvoj (Kovač 2013, 29). 

Občutimo ga, ko svoje delo opravljamo z veseljem in dobro voljo, ko v delu vidimo neko 

spodbudo, ko vemo, da je naše delo cenjeno in dajemo vse od sebe za najboljše sodelovanje s 

sodelavci, ter kadar imamo občutek, da se lahko osebnostno razvijamo. K pozitivnemu stresu 

moramo všteti tudi prijatelje in prosti čas, da se odpočijemo in sprostimo od vsega napornega 

dela (Teržan 2002, 18).  

Negativni stres: Negativni stres se pojavi, ko se zahteve okolja povečajo od posameznikove 

prilagojenosti, takrat lahko pride do neudobja in neprijetnosti (Kovač 2013, 29). Pri 

negativnem stresu gre za kakršenkoli stresen življenjski dogodek, ki se lahko zgodi prav vsak 

dan, na primer izguba službe, prometna nesreča, nakup stanovanja, rojstvo otroka, razveza in 

ostalo. Negativni stres delimo na dve vrsti, sicer na akutni in kronični stres. 
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Akutni stres nastane, ko telo reagira na nepričakovane dogodke in nevarnosti iz okolja, tako 

nam lahko v mnogih nevarnih in nerodnih situacijah tudi reši življenje. Pojavlja se v večjih 

intenzitetah in krajših časovnih obdobjih. Akutni stres je kratkotrajni stres, zato lahko 

prispeva k uspešnosti pri zadanih nalogah ter nam pomaga, da smo bolj osredotočeni na stvari 

okoli sebe (Ledinek, 2009). Znaki, kako prepoznati akutni stres: čustveno nelagodje, napetost 

v mišicah, zvišan krvni pritisk in prebavne težave. Je lažje obvladljiv kot kronični stres, saj je 

kratkotrajen in ne povzroča velike škode (Kovač 2013, 29).  

Ko človek ne vidi več izhoda iz neprijetne situacije, ki povzroča stres, se pojavi kronični stres. 

Ta je od akutnega malce drugačen, je dolgotrajnejši, zato tudi pogosteje vodi do raznih 

bolezni. Situacije, ki so značilne za nastanek kroničnega stresa, so: nespečnost, utrujenost, 

pritiski na delovnem mestu, obremenjujoče poklicne in družinske vloge, trajno bolezensko 

stanje, invalidnost, upokojenost in ostale (Musek, 1996). 

Spoznavanje negativnega/škodljivega stresa je težko, smisel tega pa je, da se naučimo 

negativni stres spreminjati v pozitivnega, to naredimo tako, da zmanjšamo zahteve, znižamo 

merila in se dodatno usposabljamo. S tem spreminjanjem stresa poskrbimo za naše zdravje in 

boljše življenje. Negativnega stresa nam ni potrebno odpraviti, moramo se le posvetiti kakšni 

drugi stvari, se zamotiti, vendar ga moramo naprej pri sebi razumsko sprejeti. Z 

razumevanjem lahko uporabimo tiste mehanizme, ki nas bodo pred škodljivim stresom 

varovali (Schmidt 2001, 16). 

2.3.2 Naravni in umetni stres 

Naravni oz. koristni stres delimo na obrambno reakcijo ter na pozitivni stres, tega, ki si ga 

zapomnimo kot ugodje in čudovite dogodke.  

- Kot obrambno reakcijo preživetja ga doživimo kot občutek ogroženosti iz okolja, v tem 

primeru ima ta stres nalogo obrambe, pobega ali napada. V primerih, ko smo ogroženi, je 

stres naravna reakcija, ki ni škodljiva za telo. Ko telo deluje in giblje (ob napadu ali 

pobegu), porablja nakopičene snovi, ko nevarnost preneha, pa se telo ponovno vrne v 

normalno delovanje.  

- Kot občutek ugodja (prijetni stres) pa se stres pojavi, ko iz dane situacije pridobivamo 

motivacijo, energijo in ustvarjalnost (Jurko 2008, 9).  

Umetni oz. škodljivi stres se pojavi, ko so zahteve iz okolja prevelike, ko presegajo 

posameznikove sposobnosti. Umetni stres ga imenujemo zato, ker narava ne ve zanj. Sili nas 

k najhujšim boleznim današnjega časa, nenehnim skrbem in napetostim. Posamezniki ne 

znajo ločiti življenja med zahtevami in delom ter med zadovoljstvom za dobro opravljeno 

delo (Schmidt 2001, 9 – 12). 
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2.4 Simptomi stresa 

Človekovo telo stresni hormoni adrenalina zelo izčrpajo, srce začne biti hitreje, prav tako se 

pospeši dihanje, kri pa se usmeri v mišice okončin. Tako je telo pripravljeno na akcijo in v 

tem trenutku poskuša dobiti boj z odvečnim potenjem. Dokler nevarnost ne mine, smo v 

nekem krču, to pa traja, dokler se telo ne ponovno sprosti. Če se telo ne umiri in ostanemo v 

stanju pripravljenosti in napetosti več dni, se lahko pojavijo številni škodljivi simptomi. 

Ločimo čustveno, miselno, vedenjsko in telesno raven človekovega bivanja (Boškin, 2016).   

Pod čustvene simptome stresa štejemo pomanjkanje volje, napetost, anksioznost, depresivnost, 

pretirano čustvenost, tesnobnost, razdražljivost, neučakanost in prepirljivost. Miselni 

simptomi stresa so togo mišljenje, težave pri koncentraciji, pozabljivost, neorganiziranost, 

zamegljena predstava, težave pri razmišljanju, neracionalnost, neodločnost, izguba smisla za 

humor, občutljivost na kritiko in negativne samokritične misli. Vedenjski simptomi stresa so 

jok, kričanje, preklinjanje, kajenje, preobilno prehranjevanje, nespečnost, socialni umik, 

izogibanje določenim situacijam in opuščanje prej ljubih aktivnosti. Telesni simptomi stresa 

pa so pospešeno bitje srca, pospešeno dihanje, glavobol, vrtoglavica, vznemirjenost, 

utrujenost, slabost, driska, zaprtje, bruhanje, slabost, suha usta, pogosto uriniranje, 

nespečnost, občutek napetosti v mišicah, škrtanje z zobmi, trzanje obraza, pogosti prehladi, 

tresenje, drgetanje, povečano znojenje, mrzle roke in alergije na koži (Stepišnik, 2007). 

Poleg teh štirih poznamo še individualne in organizacijske simptome stresa.  

Individualni simptomi: povišan krvni tlak, prebavne motnje, motnje, prekomerna uporaba 

alkohola/kofeina/nikotina, poudarjena negativna čustva, bolečine v hrbtu, povečana mera 

glavobolov (Tabaj, Petrovič, Ponikvar, Masten, Belec, Čučnik, 2010). 

Organizacijski simptomi: povečana bolniška odsotnost z dela, povečana mera zapuščanja 

organizacije s strani kadrov, kultura dolgih delovnih časov, upad morale zaposlenih, lojalnost 

organizacije ter znižana učinkovitost zaposlenih (Tabaj, Petrovič, Ponikvar, Masten, Belec, 

Čučnik, 2010). 

2.5 Zanimivosti stresa 

Kočevar (2006) trdi: »Stresni hormon začasno upočasni prebavo, rast, reprodukcijo in 

imunski odziv organizma.« 

Dernovšek, Gorenc in Jeriček (2006) pravijo: »Od 70 % do 80 % bolnikov, ki obiščejo 

zdravnika zaradi bolezni, ima težave, povezane s stresom. V Evropski uniji je 15 članic, ki 

ugotavljajo, da stres na delovnem mestu vsako leto približno štiridesetim milijonom 

zaposlenim povzroča več težav ter povzroči najmanj 20 milijard evrov škode v zdravstvu, v 

ekonomiji in okolju. Ko se na delovnem mestu pojavijo stvari, kot so veliko dela, ne 
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samostojnost pri opravljanju dela, premalo spodbud, premalo podpore med sodelavci, slabi 

delovni pogoji in ostalo, je stresna ogroženost velika. Za vzrok stresa štejemo nekatera živila, 

ki delujejo kot močni spodbujevalci. Ta živila, ki nam na dolgi rok lahko zelo škodijo , so: 

alkohol, kofein, nikotin, sladkor, sol in maščobe. Namesto teh živil, ki nam škodijo, našemu 

telesu bolj koristi hrana, bogata z vlakninami: sadje, zelenjava in žita. Stres povzroča krče in 

zaprtje, vlaknine pa ohranjajo gibanje črevesja. Stres pelje k razvoju alkoholizma, debelosti, 

odvisnosti od drog in cigaret. Če razmišljamo o pomirjujočih in veselih stvareh, lahko 

zmanjšamo stres. Če človek vstane pozneje, je pri njem stopnja stresa nižja, saj se tisti, ki 

vstanejo pozneje, počutijo bolj lagodno. Stres poviša krvni tlak in pripomore k boleznim srca 

in kapi.«  

Nekaj stresa je za normalno življenje nujno potrebnega, dejavnikov stresa pa seveda ne 

doživljajo vsi posamezniki enako. To stopnjo rešljivosti stresa določajo posameznikova 

osebnost, energija, ki jo ima, njegove izkušnje, okoliščine, v katerih se pojavi, ter širše okolje, 

v katerem živi. Tako lahko določen dogodek za posameznika predstavlja stresor, za druge pa 

dobro motivacijo in nov zagon v življenju. Težave nastanejo, ko je stresnih situacij preveč, ko 

se te kopičijo in jih ne rešujemo postopoma (Dernovšek, Gorenc, Jeriček, 2006).  

2.6 Opredelitev stresa na delovnem mestu    

Stres je postal del delovnega vsakdana. Današnja delovna mesta so za zaposlene lahko 

neprijeten prostor, kjer se počutijo čustveno, telesno in duhovno izčrpani. Na zdravje 

zaposlenih ne vpliva le stres, ampak tudi delo v podjetju. Vedno bolj se to kaže v zamujanju, 

počasnosti, odpovedih, poklicnem izgorevanju, neučinkovitosti, nižanju organizacijske 

produktivnosti, odnosih do sodelavcev itd. Obvladovanje stresa na delovnem mestu je en 

izmed najpomembnejših izzivov pri zagotovitvi zdravja zaposlenih in zdravja podjetja. Če 

zaposleni doživljajo stres med delom, je zanje verjetno, da bodo slabše volje, manj zagnani za 

delo, manj produktivni in manj previdni ter manj pozorni na napake. Podjetja bodo bistveno 

manj uspešna in konkurenčna (Gider, 2013). 

Na delovnem mestu se stres pojavi takrat, ko delavec ne more več dohajati zahtev delovnega 

okolja. Tak stres je povezan z več dejavniki tveganja, ki vključujejo stresen odziv na 

psihološki, fiziološki in vedenjski ravni. Stres na delovnem mestu je za delavce lahko 

dolgoročno škodljiv, saj povzroča zdravstvene težave, lahko pa vpliva tudi na duševno 

zdravje, poveča odsotnost z dela in slabša učinkovitost (Stress Less, 2011).  

Večja mera stresa se pojavi, ko zaposleni dobijo občutek, da imajo premalo podpore od 

sodelavcev in nadrejenih, ter kadar nimajo občutka nadzora za soočanje z njegovimi 

zahtevami in pritiski. Pritisk je s strani posameznika dober, ta pozitivno spodbuja delavce, jim 

daje motivacijo za delo in učenje, ko pa preveč pritiskajo nanje, pripelje do stresa (Tabaj, 

Petrovič, Ponikvar, Masten, Belec, Čučnik, 2010).  
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2.7 Povzročitelji stresa na delovnem mestu 

Kvas, Sima in Kaučič (2009, 25) pravijo: »Prvi dejavnik stresa v okviru delovne organizacije 

je količina dela, saj vodilni delavci preživijo več časa na delovnih mestih kot zaposleni na 

nižjih delovnih mestih. Poleg vsega dela, ki ga opravljajo, si delo nosijo še domov. Drugi 

dejavnik stresa pa je zahtevnost dela, saj ta pripomore k višjemu krvnemu tlaku, napetosti, 

zadregi in samospoštovanju.« Poleg teh dveh najpomembnejših povzročiteljev stresa na 

delovnem mestu pa sem spadajo še:  

1. Delo: spremenljivost, hitrost, samostojna organizacija pri delu, delo v izmenah, nočno delo, 

delovno okolje (hrup, zrak, svetloba, temperatura, prah), izoliranost na delovnem mestu 

(delo v skupini, posamezno).  

2. Vloga organizacije dela: stopnja odgovornosti, konflikti vlog, nejasnost vlog, pomanjkanje 

informacij, nepoznavanje svoje vloge in odgovornosti.   

3. Možnost napredovanja: napredovanje, nazadovanje, zagotovljeno delo (strah pred                    

odpustitvijo), zadovoljstvo pri delu.  

4. Odnosi na delovnem mestu: z nadzorniki, z nadrejenimi, s podrejenimi, s sodelavci, 

nadlegovanje, grožnje.  

5. Organizacijska struktura: sodelovanje pri sprejemanju odločitev in način vodenja, 

sporazumevanje (Kvas, Sima, Kaučič, 2009).  

Vzroki stresa na delovnem mestu lahko povzročijo zdravstvene težave in slabo navado tudi v 

osebnem življenju posameznika. Zaradi stresnih dogodkov in živčnosti lahko začnejo kadit i, 

preveč kaditi, drugi začnejo iskati rešitve v alkoholu, nekateri svoje nezadovoljstvo začnejo 

lajšati s prekomernim prehranjevanjem, spet tretji si začnejo gristi nohte itd. Vse to pa lahko 

hitro poslabša obstoječe stanje na delovnem mestu, motivacija pri posameznikih pade in 

hkrati se poslabša tudi kakovost dela. Do stresa na delovnem mestu pripeljejo preveč delovnih 

nalog in prevelik tempo dela glede na zmožnosti zaposlenih, pomanjkanje pomoči in podpore 

s strani nadrejenih, neustrezno delovno mesto, nizka raven kontrole delovnega okolja, način 

organizacije dela itd. (Dashöfer, 2014).  

2.8 Učinkoviti dejavniki za preprečevanje stresa   

Dejavnikov za obvladovanje stresa je veliko, povezani so lahko z raznimi aktivnostmi, z 

zdravim prehranjevanjem in s posameznikovim razmišljanjem. V podjetjih se vedno bolj 

posvečajo zaposlenim in jim pomagajo pri reševanju stresa. Ena od možnosti je obisk 

seminarjev, delavnic ali izobraževalnih programov, kjer se naučijo obvladovanja stresa, časa, 
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izboljšajo komunikacijo, naučijo se osebne rasti, sprostitvenih tehnik, motivacije in timskega 

dela (Vesel, 2010).  

Dejavniki za obvladovanje stresa so, kot pravi Levovnik (2014, 32), »posameznikova 

osebnost, starost, izkušnje, prepričanja, okoliščine, v katerih se pojavijo, ter okolje, v katerem 

oseba živi«.  

Spreminjanje zahtev: zmanjševanje zahtev, naučite se reči »ne«, organizirajte si svoje 

življenje, najprej opravite naloge, ki so bolj pomembne, zastavite si cilje, izogibajte se 

minimalnim stvarem, razporejanje naloge in porazdelitev odgovornosti, poiščite pomoč, kadar 

ste preobremenjeni, poiščite si službo, ki ustreza vašim sposobnostim, povečajte učinkovitost 

in izogibajte se negotovosti (Looker, Gregson 1993, 116 – 127). 

2.8.1 Kako se boriti proti stresu? 

En od načinov, kako premagati stres, je ta, da si naredite plan. Napišete na list papirja, kaj 

boste naredili v določenem dnevu, in se tega tudi poskusite držati. En od primerov, kaj početi, 

je spodaj: 

1.  Telesna dejavnost: Tek, hitra hoja, plavanje itd. Telesne dejavnosti, še posebej na svežem 

zraku, najbolj pripomorejo k odpravljanju stresa.  

2.  Čist zrak: Poskrbi, da imaš čist in svež zrak v prostoru, saj vpliva na boljše počutje in 

razmišljanje.  

3.  Red: Boljše se boš počutil, okolje, v katerem delaš/živiš, si lepo uredi in pospravi.  

4.  Glasba: Ta vas sprosti in pripomore k boljšemu počutju. 

5.  Prosti čas: Vzemi si čas zase, za svoje hobije, druženje s prijatelji/z družino (Mateja, 

2012). 

Zmanjšati stres pomeni, da znamo obvladati svoj urnik, svoje misli, čustva in okolje. Stres je 

obvladljiv. Lahko se vam pojavi občutek, da vam gre kaj narobe, da vam je kje spodletelo, 

vendar lahko s pravilnim soočanjem s problemom in ob pravem času neljubi dogodek 

odpravimo. K obvladovanju stresa štejemo spremembe stresnih položajev, spremembo odziva 

na situacijo, da znamo poskrbeti zase ter da si znamo vzeti čas za počitek.  

2.8.2 Napotki za preprečevanje stresa na delovnem mestu 

Če želimo učinkovito obvladovati stres na delovnem mestu, se moramo najprej naučiti nekaj 

kompetenc, te imenujemo antistresne kompetence, fleksibilnost sprejemanje drugih, pozitivni 

pristop in sproščenost pri delu.  

Stopnje stresa velikokrat ne moremo spremeniti, lahko pa izboljšamo strategije, ki pomagajo 

pri obvladovanju stresa na delovnem mestu. S tem načinom izboljšav lahko izboljšamo tudi 
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počutje zaposlenih ter jih bolj motiviramo in pripravimo, da delo boljše in bolj kakovostno 

opravljajo. Lahko pa tudi zaposleni sami poskušajo z odpravo stresa (Ugovšek, 2012).  

Primer, kako preprečiti ali zmanjšati stres na delovnem mestu (Ugovšek, 2012):  

1.  Naredite si seznam in urnik za opravljanje nalog, ki si jih boste zadali. 

2.  Okvirno si zamislite, v kolikšnem času boste nalogo opravili, nikar pa ne hitite in se 

izognite opravljanju nalog v zadnjem trenutku. 

3.  Poskrbite, da imate vse potrebne podatke, ki jih boste rabili za opravljanje svojega dela. 

4.  Vnaprej se dogovorite za roke, do katerih morate opraviti svoje obveznosti. 

5.  Najprej dokončajte najpomembnejšo nalogo, šele nato se lotite druge. 

6.  Med delom si večkrat vzemite pet-minutni odmor. 

7.  Po opravljenem delu si vzemite si čas za sprostitev in druženje s prijatelji, med odmori na 

delu pa tudi s sodelavci. 

8.  Imej dobre odnose s sodelavci. 

9.  Spore rešujte na miren in razumevajoč način. 

10.  Včasih je potrebno reči »ne«. Vsega, česar ne boste uspeli narediti, si ne »postavljajte na 

grbo«. 

11.  Ne nosite dela domov, jasno si zadajte mejo med zasebnim in poklicnim življenjem 

(Ugovšek, 2012). 

S strani organizacije poznamo tri napotke za preprečitev stresa na delovnem mestu: najprej je 

potrebno ugotoviti in odpraviti vzroke stresnih situacij (primarna intervencija), zaposlene je 

potrebno naučiti, kako naj se spopadajo s stresom (sekundarna intervencija), in pomagati 

morajo tistim zaposlenim, ki so že postali žrtev stresa (terciarna intervencija) (Boštjančič in 

Bečič, 2012).  

2.9 Izgorevanje na delovnem mestu  

Izgorevanje je kumulativni proces, ki se razvija več časa, v daljšem časovnem obdobju. Je 

posledica sprememb na delovnem mestu, do izgorevanja pride, kadar so zahteve postavljene 

previsoko, ko presegajo delavčeve sposobnosti. Delavce pripelje do tam, da so manj 

zainteresirani za delo, z odporom prihajajo v službo, se negativno odzivajo na sodelavce in 

njihove predloge ter se neprestano pritožujejo zaradi prevelikih zahtev. Postanejo cinični, 

neosebni in imajo negativen odnos do sodelavcev (Šinkovec, 2016). 

Deli se na štiri faze (Šinkovec, 2016): 

1. Faza potrebe po potrjevanju: 

Za to fazo je značilno, da v doseganje ciljev vlažimo veliko truda in napora, kar pripelje 

do upada delovne učinkovitosti.  

2. Faza izčrpanosti: 
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Če po vloženemu trudu v neko opravljeno nalogo, ne sledi pričakovana nagrada, pripelje 

do negotovosti pri delu, preobremenjenosti, pešanja koncentracije in nezadovoljstva. 

Motivacija za delo začne padati, pojavijo pa se telesne in psihosomatske težave 

(glavoboli, motnje srčnega utripa, povišan krvni tlak, težko dihanje, motnje prebave in 

spanja, bolečine v križu), poleg tega pade tudi telesna odpornost. Posameznik se na te 

težave ne ozira in jih dojema kot motnjo pri opravljanju dela, zato se oddalji od drugih 

stvari, kot so druženje s prijatelji/sodelavci in hobiji. Ker si ne vzame več časa zase in za 

gojenje medsebojnih odnosov, pride do motenj v komunikaciji in socialnih izgorelosti.  

3. Faza socialne izolacije/ujetosti: 

V tej fazi posameznik izgubi stik z zunanjim svetom, to imenujemo depersonalizacija. Ko 

se pogovarjamo s stranko, stik zamenjamo z brezosebnim odnosom. Zato pride do 

vedenjskih odklonov, kar še bolj oddalji dobre odnose s sodelavci in strankami.  

4. Faza izgorelosti: 

Tu pa so že jasno vidni znaki depresivnosti. Izgorelost pogosto privede do telesne 

izčrpanosti, kronične utrujenosti in številnih psihosomatskih bolezni (nespečnost, 

glavoboli, prebavne težave, itd.). Z ljudmi, za katere delajo, nimajo več čustvenega 

odnosa, pojavijo se obup, žalost, občutje nemoči, nezadovoljstvo, nerazpoloženje, 

tesnoba, bojazni, izoliranost, čustvena neodzivnost. Po zlomu običajno spremenijo svoj 

življenjski slog. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA X 

Izbrano podjetje je bilo ustanovljeno leta 1960 z dejavnostjo ulivanja aluminija v pesek, ki je 

bila osnovna in glavna dejavnost podjetja. Z leti so dosegali hiter razvoj, ukvarjali so se z 

izzivi domačega in tujega trga. Z lastno prodajno mrežo so delovanje vse bolj globalizirali. 

Poleg proizvodnje so se kasneje začele razvijati podporne dejavnosti, tako da so kar hitro 

začeli obvladovati vse poslovne procese. Danes pa je podjetje vodilni mednarodni dobavitelj v 

avtomobilski industriji, ki se predstavlja v več kot 30 državah. Izdelki podjetja so vgrajeni v 

vsako drugo vozilo na svetu. Njihov strateški cilj je biti tehnološka gonilna sila za učinkovito 

mobilnost (Mahle 2017).  

3.1 Dejavnost podjetja 

V izbranem podjetju so specializirani v malo serijskih količinah. Ukvarjajo se s proizvajanjem 

ulitkov iz aluminijastih zlitin s posodobljeno mehansko obdelavo. Uporabljajo različne 

tehnologije: taljenje, obrezovanje, peskanje, vlivanje aluminijastih zlitin, mehanska obdelava 

in montaža pokrovov. Velik del proizvodnje je namenjen proizvajanju aluminijastih delov za 

avtomobilske sestavne dele. Drugi del pa je namenjen tlačnemu litju aluminijastih delov, ki so 

sestavni del zaganjalnikov, alternatorjev, mehatronskih delov in električnih pogonskih 

sistemov. Upravljajo z več kot 200 različnimi orodji in 500 različnimi deli tlačnega litja 

(Mahle 2017). 

3.2 Poslanstvo, vizija in vrednote podjetja 

Podjetje razvija in proizvaja pod lastno blagovno znamko z lastno proizvodnjo in prodajno 

distribucijsko mrežo.  

Poslanstvo podjetja: Skrbeti za visoko kakovost in inovativnost proizvodov (alternatorjev, 

zaganjalnikov in mehatronskih sistemov) ter procesov, saj so temelj poslovne odličnosti in 

trajnostnega razvoja. Prepoznavni so po odličnem poslovanju in dobri tržni ter razvojni 

podpori svojim odjemalcem (Mahle 2014). 

Vizija podjetja: Biti dober strateški partner, ki sooblikuje in ustvarja razvojne trende 

električnih sistemov na področju zelenih tehnologij (Mahle 2014).   

Vrednote podjetja: Razvoj za prihodnost, spoštovanje in razvoj posameznika, zaupanje v 

odnosih, zavzetost in odločnost ter verodostojnost in etičnost. Poleg naštetega pa še 

integriteta, znanje, razvoj in odličnost (Mahle 2014).  
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4 ANALIZA STRESA MED ZAPOSLENIMI NA PRIMERU IZBRANEGA 

PODJETJA 

4.1 Uvod v raziskavo 

Kot za zaposlene tudi za delodajalce stres v delovnem okolju predstavlja vedno večji problem. 

Zaradi nenehnega razvijanja tehnologije, vedno večjega tempa življenja in vedno večje želje 

po dokazovanju v podjetju se število dejavnikov, ki povzročajo stres, povečuje. Vse našteto 

pa vpliva na uspeh poslovanja in s tem se stroški v podjetju povečujejo.  

4.1.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je ugotoviti, kakšna stopnja stresa se pojavlja pri zaposlenih, kateri stresorji 

se pojavljajo in katere metode zaposleni uporabljajo za preprečevanje stresa, zato smo v ta 

namen sestavili anketni vprašalnik, katerega smo razdelili med zaposlene v izbranem podjetju.  

4.1.2 Cilji raziskave 

Cilj raziskave v zaključni projektni nalogi je bil razviti predloge za reševanje in preprečevanje 

stresa glede na pridobljene rezultate raziskave ter predlagati kako naj management pri 

sodelavcih v izbranem podjetju doseže manjšo stopnjo stresa in tako pride do boljše kakovosti 

proizvodov in boljšega komuniciranja med zaposlenimi.  

4.2 Razvoj anketnega vprašalnika 

4.2.1 Opis metode pridobivanja in analiziranja podatkov 

Anketne vprašalnike smo razdelili tako, da smo pridobili enako število podatkov z višjih in 

nižjih delovnih mest. Razdelili smo 20 vprašalnikov na višjih delovnih mestih in 20 

vprašalnikov na nižjih delovnih mestih, da bodo rezultati bolj realni. Na anketni vprašalnik je 

odgovorilo 14 zaposlenih z višjih delovnih mest in 17 zaposlenih z nižjih.  

V prvem delu anketnega vprašalnika smo pridobili podatke o anketirancu, in sicer podatke o 

spolu, starosti, delovni dobi in stopnji izobrazbe. Poleg podatkov smo jih vprašali še, kako bi 

svoje delovno mesto lahko opisali in kateri so najpogostejši vzroki za stres pri njihovem delu. 

V drugem delu nas je zanimalo, ali so zaposleni na višjih delovnih mestih (vodje, različna 

dela v pisarnah) bolj pod stresom kot zaposleni na nižjih delovnih mestih (proizvodnja). Tako 

smo jim v preglednici našteli nekaj vidikov delovnega mesta, ki so jih morali oceniti z oceno 

od 1 do 5. Zraven pa smo jim zastavili vprašanje, kako stres vpliva na njihovo delo, pri čemer 

so lahko obkrožili več odgovorov. V tretjem delu ankete smo raziskali, kateri stresorji 
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vplivajo na zaposlene in kako pogosto je ta vpliv. V preglednici so morali označiti stresorje z 

znakom X, tega pa so postavili v stolpec nikoli, včasih ali vedno. V četrtem delu nas je 

zanimalo, katere metode zaposleni uporabljajo za preprečevanje stresa, obkrožili pa so lahko 

več odgovorov.  

4.3 Predstavitev rezultatov 

4.3.1 Analiza osebnih podatkov anketirancev 

V  podjetju je bilo razdeljenih 40 anket, od tega 20 anket na višjih delovnih mestih in 20 anket 

na nižjih delovnih mestih. V raziskavi je sodelovalo 31 anketirancev, kar predstavlja 77,5 % 

vseh razdeljenih vprašalnikov.  

Preglednica 1: Spol 

SPOL   ŠTEVILO ANKETIRANCEV 

Moški 19 

Ženske 12 

 

Slika 1: Spol 

Med anketiranimi je bilo 61 % moških in 39 % žensk, saj je v izbranem podjetju zaposlenih 

več moških.  
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Slika 2: Starost 

Iz slike je razvidno, da je 19 % anketirancev starih od 26 do 35 let in 23 % od 36 do 45 let. 

Enak odstotek smo dobili pri starosti do 25 let in od 56 let naprej, ta je 13 %. Največji 

odstotek pa se nahaja pri odgovoru od 46 do 55 let, in sicer 32 %.  

Da je v podjetju zaposlenih več starejših kot mladih, se nam ne zdi v redu, saj pravijo, »da 

svet stoji na mladih«. Naš predlog podjetju je, da zaposli več mladih, saj so se pripravljeni 

bolj hitro učiti in je njihova storilnost višja kot pri starejših. Pridobijo naj mlad kader, saj se 

jih bo skoraj polovica v nekaj letih upokojila.   
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Slika 3: Delovna doba 

Največji odstotek anketirancev ima delovne dobe od 5 do 15 let, in sicer 32 %. Nekaj manj 

delovne dobe, od 15 do 25 let, ima 26 % anketirancev, tik za njimi so anketiranci z delovno 

dobo manj kot 5 let (22 %). Nad 25 let delovne dobe pa ima kar 19 % anketirancev. 

Preglednica 2: Stopnja izobrazbe 

STOPNJA IZOBRAZBE ŠTEVILO ANKETIRANCEV V ODSTOTKIH % 

osnovna šola 2 7 

poklicna šola 5 16 

srednja šola 10 32 

višja šola 9 29 

visoka šola 5 16 

SKUPAJ 31 100 

Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da je na anketo z višjih delovnih mest odgovorilo 14 

anketiranih (upoštevamo višjo in visoko stopnjo izobrazbe), kar je skupaj 45 %, z nižjih 

delovnih mest pa 17, kar je 55 % (upoštevamo osnovno, poklicno in srednjo šolo). 

Iz preglednice lahko razberemo, da ima najvišji odstotek anketirancev dokončano srednjo 

šolo, to je 32 % anketirancev. 29 % je dokončalo višjo šolo, visoko in poklicno šolo pa enak 



 

19 

 

odstotek, to je 16 % anketirancev. Le 7 % anketirancev je šolanje zaključilo z osnovno šolo. 

Največ anketiranih na nižjih delovnih mestih ima dokončano srednjo šolo, iz česar 

predvidevamo, da so med njimi starejši zaposleni, saj so se ti začeli prej zaposlovati. 

Dandanes se mladi vse več izobražujejo in hodijo v šolo. To se nam zdi primerno, saj je za 

delo v proizvodji dovolj, če imajo dokončano srednjo šolo.  Na višjih delovnih mestih pa bi 

lahko podjetje organiziralo ali plačalo zaposlenim razna izobraževanja, katerim bi se lahko, če 

bi želeli, pridružli tudi zaposlenih z nižjih delovnih mest.   

4.3.2 Raven stresa na delovnem mestu 

Pri vprašanju, kakšna raven stresa se pojavlja pri anketiranih na njihovem delovnem mestu, 

smo anketo razdelili na dva dela, in sicer na anketirane z visoko in višjo stopnjo izobrazbe, saj 

smatramo, da ti delajo na višjih delovnih mestih (vodilni, v pisarnah in direktor), ter na 

anketirane z dokončano osnovno, srednjo in poklicno šolo, ki delajo na nižjih delovnih mestih 

(proizvodnja). Z višjih delovnih mest nam je odgovorilo 14 anketirancev, z nižjih pa 17 

anketirancev. 

 

- Kako lahko opišete svoje delovno mesto?  

Obkrožili so lahko več odgovorov.  

 

Slika 4: Opis delovnega mesta (višji) 

Na sliki smo prikazali, kako svoje delovno mesto vidijo anketirani na višjih delovnih mestih. 

Ker je bilo možnih več odgovorov, rezultat skupnega seštevka odstotkov ne more biti 100 %. 
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Kot je razvidno iz slike, je svoje delo označilo kot zanimivo kar 64 % anketiranih. Delovno 

mesto kot strokovni izziv opazi kar 50 % anketirancev, polno napetosti in stresov pa le 7 %. 

Najvišji odstotek anketirancev, 86 %, svoje delovno mesto vidi kot raznoliko in razgibano. Pri 

svojem delu ima 36 % anketiranih točno definirane naloge, nudi jim možnost napredovanja pa 

14 % anketiranim.   

Tu se vidi, da zaposlenim na višjih delovnih mestih svoje delo predstavlja problem pri ne 

točno definiranih nalogah. To, da naloge niso točno definirane, je za nekatere zaposlene lahko 

zelo stresno, saj zaposleni na višjih delovnih mestih ostajajo na delu tudi čez delovni urnik 

(nadure). Eni imajo več dela, drugi manj. Doma pa imajo družine, hobije in ostale obveznosti. 

To se nam ne zdi primerno, saj zaradi nadur  ne morejo izkorostiti časa zase, za svojo psihično 

sprostitev, zato se jim stres kopiči, dolgoročno pa je to lahko zelo škodljivo. Vodilnim bi 

predlagali, da točno definirajo naloge za zaposlene, da si jih bodo ti lahko sami razporedili čez 

cel delovni urnik in jim ne bo treba podaljševati dela čez delovni čas.  

 

Slika 5: Opis delovnega mesta (nižji) 

Iz slike je razvidno, da je na nižjih delovnih mestih anketiranim delo manj zanimivo, saj jih je 

na to vprašanje s tem odgovorom odgovorilo 47 %. Delo kot strokovni izziv vidi le 24 % 

anketirancev. Na nižjih delovnih mestih je delo bolj stresno in polno napetosti, ker je ta 

odgovor obkrožilo kar 53 % anketirancev. Da je delo raznoliko in razgibano je odgovorilo 47 

% anketirancev. Najvišji odstotek je dosegel odgovor, da so delovne naloge točno definirane, 

s kar 82 %. Najnižji odstotek pa je dosegel odgovor nudi možnost napredovanja z le 18 %.  

Do tega, da je delo za zaposlene na nižjih delovnih mestih bolj stresno, pripomorejo vodilni, 

saj z vseh strani pritiskajo na nižji delovni sloj, njihove naloge so točno definirane, postavljajo 
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jim norme ter od njih zahtevajo, da so izdelki »popolni«. To ni dobro, saj so zaposleni 

nenehno pod stresom in pritiski. Da bi bilo delo za zaposlene na nižjih delovnih mestih manj 

stresno in z manj napetosti, bi vodilnim predlagali, da naredijo kakšen sestanek več, saj bi 

tako lahko zaposleni povedali, kaj jih moti, in podali svoje predloge, ki jih imajo v mislih. 

Vodilni bi morali izvedljive predloge uresničiti, saj bi tako zaposleni dobili občutek, da 

pripadajo podjetju. S tem občutkom bi napetosti med zaposlenimi zmanjšali.  

Možnost napredovanja je tema, ki hitro privede zaposlene do stresa. Če v podjetju ni 

vertikalnega napredovanja, zaposleni nimajo možnosti napredovanja na zahtevnejše delovno 

mesto. Vsak zaposlen ima željo po privlačnejših ciljih. Ko se zaposlen priuči vseh nalog, ki so 

mu sedaj dodeljene, mu delo postane monotono, dolgočasno. Če se zaposlen dokaže, da je 

sposoben opravljati delo, ki je opredeljeno za višje delovno mesto, in če ima dokončano šolo, 

ki je za to delovno mesto potrebna, bi mu vodilni morali ponuditi možnost napredovanja.  

 

- Kateri so najpogostejši vzroki za stres pri vašem delu? 

Obkrožili so lahko več odgovorov.  

 

Slika 6: Vzroki za stres (višji) 

Kot je razvidno iz slike, je na viših delovnih mestih organiziranost kar dobra, saj je odgovor 

slaba organiziranost obkrožilo le 36 % anketirancev. Najmanjši odstotek sta dosegla odgovora 

težave z nadrejenimi in slabi delovni pogoji, ki ju je obkrožilo enako število anketirancev, in 

sicer 21 %. Najvišji odstotek pa je dosegel odgovor preobremenjenost s kar 86 %. Kar velik 



 

22 

 

vzrok za stres na višjih delovnih mestih jim predstavlja časovna stiska, saj je ta odgovor 

dosegel 79 %.   

Zaposleni na višjih delovnih mestih menijo, da so preobremenjeni. Njihove naloge niso točno 

definirane, zato je tudi preobremenjenost večja, ne ve se, kdo mora opraviti katere naloge. 

Časovna stiska je en navečjih vzrokov za stres na višjih delovnih mestih. Do tega pride zato, 

ker si zaposleni ne znajo razporediti nalog čez cel delovni urnik. Predlagamo, da svoje delo 

zaposleni skušajo organizirati tako, da so pod čim manjšimi pritiski. Naj ocenijo čas, ki ga 

potrebujejo za posamezne naloge, tako bodo zmanjšali stres, ki je s tem povezan. 

Najpomembnejše naloge naj postavijo za začetek, da jih opravijo najprej. Za vsako nalogo naj 

si vzamejo dovolj časa, naučijo pa naj se reči ne za naloge, ki ne sodijo v njihove delovne 

obveznosti. Po uspešno opravljeni nalogi naj si vzamejo tudi kratek odmor. 

 

Slika 7: Vzroki za stres (nižji) 

Na nižjih delovnih mestih je največji vzrok za stres slaba organiziranost, saj je ta odgovor 

izbralo kar 76 % anketirancev. Težave z nadrejenimi ima 29 % anketirancev, težave s 

sodelavci pa le 18 %. Preobremenjenih se počuti 53 % anketiranih, časovna stiska pa 

predstavlja 35 % anketiranih vzrok za stres. Na nižjih delovnih mestih so vzrok za stres tudi 

slabi delovni pogoji, ta odgovor je obkrožilo kar 65 % anketirancev.  

Najvišji odstotek je dosegla slaba organiziranost. Do slabe organiziranosti pride, če vodilni 

med seboj ne dobro komunicirajo. Informacije v podjetju ne tečejo. To vsekakor ni v redu. 

Predlagamo, da se vodilni dobro organizirajo in komunicirajo med seboj, nato pa zaposlenim 

razporedijo naloge tako, da bodo zanje imeli dovolj časa in bodo  te dobro in kvalitetno 
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opravljene. Organizacija dela tako omogoča v podjetju hitrejše in učinkovitejše opravljeno 

delo. Z ustrezno organizacijo prihranijo čas in denar.  

Za odpravo slabih delovnih pogojev, kot so na primer temperatura, prezračevanje, hrup, 

svetloba in ostali, bi organizaciji predlagali, da to v podjetju rešujejo sproti, za to naj bo 

odgovoren sindikat, ki ga imajo.  

 

- Koliko stresa vam povzročajo našteti vidiki?  

V preglednici so anketirani ocenili stresni vidik delovnega mesta z oceno od 1 do 5.  

Preglednica 3: Stresni vidiki delovnega mesta (višji) 

VIDIKI DELOVNEGA MESTA 

(VIŠJI) 

OCENA 
SREDNJA 

VREDNOST 
1 2 3 4 5 

Delovni pogoji (prezračevanje, hrup, 

svetloba, gretje) 
4 5 4 1 0 2,1 

Delovni čas 5 4 2 2 1 2,3 

Razpoloženje na delu 4 5 3 2 0 2,2 

Timsko delo 1 2 2 5 3 3,3 

Pretok  informacij, ki so nujno 

potrebne za opravljanje dela 
0 2 4 3 5 3,8 

Odnosi med sodelavci 4 3 2 4 1 2,6 

Priznanje za dobro opravljeno delo 7 4 2 0 1 1,9 

Količina dodeljenih opravil 0 0 3 4 7 4,3 

Količina odgovornosti, ki vam je 

zaupana 
1 1 5 3 4 3,6 

Osebni prejemki 0 2 4 4 4 3,7 

Ustreznost dela vašim sposobnostim 5 4 2 1 2 2,4 

Odnosi med vodstvom in zaposlenimi 8 3 2 1 0 1,7 

Priložnost za napredovanje 7 3 2 2 0 1,9 
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VIDIKI DELOVNEGA MESTA 

(VIŠJI) 

OCENA 
SREDNJA 

VREDNOST 
1 2 3 4 5 

Načini vodenja vaše organizacije 2 5 2 2 3 2,9 

Upoštevanje vaših predlogov 1 2 5 3 3 3,4 

Nadure in ostajanje v službi čez 

delovni čas 
3 2 6 0 3 2,9 

Raznolikost dela 3 8 3 0 0 2,0 

Socialna varnost vaše zaposlitve 7 3 2 2 0 1,9 

Ocena 1 v preglednici pomeni, da našteti vidiki anketirancem ne povzročajo stresa, tako je iz 

preglednice razvidno, da je z oceno ena največ anketirancev z višjih delovnih mest ocenilo 

odgovore: delovni čas, priznanje za dobro opravljeno delo, ustreznost dela vašim 

sposobnostim, odnosi med vodstvom in zaposlenimi, priložnost za napredovanje in socialna 

varnost vaše zaposlitve.  

Ocena 2 v preglednici pomeni, da so našteti vidiki za anketirance rahlo stresni, kar je vidno iz 

preglednice, saj je največ anketirancev z višjih delovnih mest s to številko označilo odgovore: 

delovni pogoji, razpoloženje na delu, načini vodenja vaše organizacije ter raznolikost dela.  

Z oceno 3, ki pomeni zmerno stresno, so anketiranci ovrednotili količino odgovornosti, ki jim 

je zaupana, upoštevanje njihovih predlogov ter nadure in ostajanje v službi čez delovni čas. 

Dejavnik, ki naj bi bil za anketirance zelo stresen ima oceno 4, ta pa je timsko delo.  

Dejavnika, ki sta po mnenju anketirancev z višjih delovnih mest izjemno stresna, sta ocenjena 

z oceno 5: pretok informacij, ki so nujno potrebne za opravljanje dela, in količina dodeljenih 

opravil. 

Preglednica prikazuje srednjo vrednost stresnih vidikov na delovnem mestu pri zaposlenih na 

višjih delovnih mestih. Višje ocenjen pomeni višjo prisotnost stresa pri anketiranih in obratno. 

Tako je iz preglednice razvidno, da je najpogostejši vir stresa ravno količina dodeljenih 

opravil, saj je dosegel povprečno oceno 4,3. Najmanj stresni ocenjeni vidik pa so odnosi med 

vodstvom in zaposlenimi z oceno 1,7.  
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Preglednica 4: Stresni vidiki delovnega mesta (nižji) 

VIDIKI DELOVNEGA MESTA 

(NIŽJI) 

OCENA 
SREDNJA 

VREDNOST 
1 2 3 4 5 

Delovni pogoji (prezračevanje, hrup, 

svetloba, gretje) 
0 1 5 4 7 4,0 

Delovni čas 2 4 3 2 6 3,4 

Razpoloženje na delu 6 5 3 1 2 2,3 

Timsko delo 4 6 4 1 2 2,5 

Pretok  informacij, ki so nujno 

potrebne za opravljanje dela 
0 3 2 5 7 3,9 

Odnosi med sodelavci 1 9 3 2 2 2,7 

Priznanje za dobro opravljeno delo 9 3 3 1 1 1,9 

Količina dodeljenih opravil 2 3 2 4 6 3,5 

Količina odgovornosti, ki vam je 

zaupana 
7 5 3 2 0 2,0 

Osebni prejemki 0 0 1 5 11 4,6 

Ustreznost dela vašim sposobnostim 8 3 2 1 3 2,3 

Odnosi med vodstvom in zaposlenimi 0 1 2 4 10 4,4 

Priložnost za napredovanje 9 1 3 2 2 2,2 

Načini vodenja vaše organizacije 0 1 0 4 12 4,6 

Upoštevanje vaših predlogov 4 7 3 1 2 2,4 

Nadure in ostajanje v službi čez 

delovni čas 
0 2 1 3 11 4,4 

Raznolikost dela 5 4 6 1 1 2,4 

Socialna varnost vaše zaposlitve 6 8 2 1 0 1,9 



 

26 

 

Kot je razvidno iz preglednice, so anketirani z nižjih delovnih mest z oceno 1, ki pomeni, da 

jim ne povzročajo stresa, ocenili največ odgovorov, in sicer: razpoloženje na delu, priznanje 

za dobro opravljeno delo, količina odgovornosti, ki vam je zaupana, ustreznost dela vašim 

sposobnostim in priložnost za napredovanje.  

Z oceno 2, ki pomeni, da jim rahlo povzroča stres so anketiranci največkrat ocenili timsko 

delo, odnose med sodelavci, upoštevanje vaših predlogov in socialno varnost vaše zaposlitve.  

Ocena 3 pomeni zmerno stresno, z njo so anketiranci največkrat ocenili odgovor raznolikost 

dela.  

Dejavniki, ki so bili ocenjeni z oceno 4, ki pomeni zelo stresno, niso bili izbrani toliko-krat, 

da bi prekosili ostale ocene.  

Oceno 5 – dejavnik je izjemno stresen – so anketiranci z nižjih delovnih mest največ-krat 

uporabili pri odgovorih delovni pogoji, delovni čas, pretok  informacij, ki so nujno potrebne 

za opravljanje dela, količina dodeljenih opravil, osebni prejemki, odnosi med vodstvom in 

zaposlenimi, načini vodenja vaše organizacije ter nadure in ostajanje v službi čez delovni čas. 

Preglednica prikazuje srednjo vrednost stresnih vidikov na delovnem mestu pri zaposlenih na 

nižjih delovnih mestih. Višja, kot je ocena, večja prisotnost stresa se pojavi pri anketiranih in 

obratno. Tako je iz preglednice razvidno, da so najpogostejši vir stresa ravno osebni prejemki 

in načini vodenja organizacije, oba vidika sta dosegla oceno 4,6. Tudi odnosi med vodstvom 

in zaposlenimi prinašajo stres z oceno 4,4. Najmanj stresni vidiki so ocenjeni z oceno 1,9, in 

sicer odgovora priznanje za dobro opravljeno delo in socialna varnost vaše zaposlitve. 

Pogosto imajo delavci na nižjih delovnih mestih odpor do vodilnih, saj jih ti nadzorujejo, jim 

delijo naloge in jih za slabo opravljeno delo in napake včasih tudi kaznujejo. S takim 

vedenjem zaposleni izgubljajo zaupanje do vodilnih in imajo strah pred njimi, s tem pa se 

zmanjšuje tudi njihova produktivnost in povečajo bolniške odsotnosti z dela. To za podjetje ni 

v redu, saj so to največje napake vodilnih. Zavedati se morajo, da so njihovi podrejeni 

zmotljivi, saj naj bi vodje nudili pomoč in podporo podrejenim. Predlagamo, da se vodilni 

naučijo pohvaliti, saj bi na ta način bolj motivirali svoje podrejene, da bi ti svoje delo 

opravljali kakovostnejše. Zaposleni bi na delo hodili z večjim veseljem.  

 

- Kako stres vpliva na vaše delo? 

Obkrožili so lahko več odgovorov.  
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Slika 8: Vpliv stresa na delo (višji) 

Kot je razvidno iz slike, je največji procent anketirancev z višjih delovnih mest obkrožil 

odgovor se težje skoncentriram, in sicer kar 57 %. Nekaj manj odstotkov je dosegel odgovor 

za dokončanje naloženih nalog porabim več časa s 43 %. Najmanj odstotkov je dosegel 

odgovor počasi in težje sprejemam odločitve, in sicer 14 %. 21 % anketirancev z višjih 

delovnih mest je izbralo odgovor sem razdražljiv. Kot pozitivni stres pa smo ponudili odgovor 

me motivira in da še dodaten zagon, tega pa je izbralo 36 % anketirancev.  

Zaposleni na višjih delovnih mestih se težje skoncentrirajo za naloge, ki jih morajo opraviti, 

kar povzroča stres. Do tega pripelje, če imajo zaposleni dodeljenih preveč nalog v enem 

delovnem urniku. Predlagamo, da si izdelajo seznam, ta bo poskrbel za pregled in strukturo, 

vse naloge bodo bolj pregledne, tako se ne bodo zmedli in se bodo takoj skoncentrirali na 

delo. Po opravljeni nalogi vzamejo 5-minutni odmor, da bodo lažje začeli z naslednjo nalogo.  
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Slika 9: Vpliv stresa na delo (nižji) 

Iz slike je razvidno, da je najvišji odstotek dosegel odgovor sem razdražljiv, saj ga je 

obkrožilo kar 59 % anketirancev z nižjih delovnih mest. Malo za njim je odgovor se težje 

skoncentriram, tega je izbralo 41 % anketirancev. Počasi in težje sprejemam odločitve je 

odgovor, ki ga je skupno izbralo 29 % anketirancev. Odgovor me motivira in da še dodaten 

zagon je dosegel 24 %. Najmanjši del odstotkov pa je dobil odgovor za dokončanje naloženih 

nalog porabim več časa, to je 12 %.  

Zaposleni na nižjih delovnih mestih so bolj razdražljivi, to pa zato, ker imajo nad seboj 

nadrejene, ki jim ves čas »gledajo pod prste«, kako opravljajo svoje delo. Če delo ni dovolj 

dobro opravljeno, se jih »kaznuje«, zato so še toliko bolj pod stresom. To za podjetje ni vredu, 

zato vodilnim predlagamo, da pustijo svoje zaposlene malo bolj samostojne, saj bo delo ravno 

tako opravljeno. Predlagamo, da jih raje večkrat pohvalijo in nagradijo za dobro opravljeno 

delo.  

4.3.3 Stresorji na delovnem mestu 

V tretjem delu ankete smo raziskali, kateri stresorji vplivajo na zaposlene in kako pogosto je 

ta vpliv. V preglednici so morali označiti stresorje z znakom X, tega pa so postavili v stolpec 

nikoli, včasih ali vedno.  

 

- Kako pogosto vas doletijo naštete težave?  
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Pri tem vprašanju smo na splošno povprašali anketirance izbranega podjetja, nismo jih 

razdelili na višja in nižja delovna mesta. 

 

 

Slika 10: Stresorji 

V stolpčnem grafikonu so na Y osi prikazane ocene, koliko-krat so anketiranci izbrali ta 

odgovor. Na X osi pa so podane težave, ki jih lahko doletijo na delovnem mestu. Kot je iz 

stolpčnega grafikona razvidno, je največ anketirancev z X označilo stolpec včasih. Največ 

glasov s stolpcem včasih sta dosegla odgovora konflikti s sodelavci in veliko stvari me moti. 

V stolpcu nikoli so anketiranci največkrat označili odgovor prebavne motnje, tik za tem pa 

odgovor počutim se osamljenega. S stolpcem vedno pa je največ glasov dosegel odgovor delo 

me psihično obremenjuje.  

Anketiranci imajo največji problem s psihično obremenitvijo. Do tega največkrat pripeljejo 

konflikti s sodelavci in stvari, ki jih motijo. To dolgoročno ni dobro za podjetje, zato 

priporočamo, da se v podjetju uvede 5-minutne pavze, ki bodo zaposlene sprostile in jim dale 

dodaten zagon, nove moči. Vodilni bi morali zaposlene večkrat pohvaliti za dobro opravljeno 

delo. Ker pa so naloge tako hitro izvedene ena za drugo, velikokrat zmanjka časa za pohvale 

in prijazne besede. Vodilni naj to spremenijo, zaposlenim naj večkrat izrečejo pohvale, saj 

bodo ti le tako vedeli, da svoje delo dobro opravljajo. 
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4.3.4 Metode za preprečevanje stresa 

 

- Kako skrbite za vašo psihično sprostitev? Katere metode uporabljate za preprečevanje 

stresa? 

Obkrožili so lahko več odgovorov, zato seštevek procentov ne more biti 100 %.  

 

Pri tem vprašanju smo na splošno vprašali anketirance katere metode uporabljajo za 

preprečevanje stresa in kako skrbijo za svoje zdravje. Obkrožili so lahko več odgovorov. 

 

Slika 11: Metode za preprečevanje stresa 

Za svoje zdravje in psihično sprostitev ne skrbi 13 % aneketirancev. Le 19 % se jih 

izobražuje, 26 % jih hodi na masažo, 35 % jih meditira, 48 % jih posluša glasbo, 52 % 

anketirancev preprečuje stres z alkoholom ali s kajenjem. Kar 65 % anketirancev se raje 

rekreira, tik za njimi pa so tisti, ki se radi sprehajajo, teh pa je 71 % anketirancev. Kar večina 

se najraje posveča družini, in sicer 87 % anketirancev. Največji odstotek pa je dosegel 

odgovor druženje s prijatelji, s kar 90 %.   

Če se začne stres kopičiti v telesu, lahko to pripelje do hudih bolezni. Večina izmed nas se 

stresa zaveda, velikokrat pa zgodi, da stresa sploh ne zaznamo in brez razmišljanja gremo 

naprej, dokler se ne kar naenkrat čustveno in psihično sesujemo. Zato bi tistim aketirancem, ki 

ne skrbijo za svojo psihično sprostitev, predlagali, da to začnejo čimprej. Ko pridejo iz službe, 

naj si vzamejo več časa zase, naj se družijo s prijatelji, svojo družino in naj se rekreirajo, le 

tako se bodo sprostili in spravili stres iz sebe. Ko niso v službi, naj ne bodo »tempirani«.  
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4.4 Povzetek ugotovitev in predlogi izboljšav  

Iz rezultatov, pridobljenih z vprašalnikom, smo spoznali, da zaposleni na višjih delovnih 

mestih svoje delo opisujejo kot zanimivo, raznoliko, razgibano ter predstavlja jim strokovni 

izziv. Kot najpogostejše vzroke za stres so izpostavili predvsem preobremenjenost in časovno 

stisko. Največ stresa pa jim povzročajo količina dodeljenih opravil, pretok informacij, ki so 

nujno potrebne za opravljanje dela, osebni prejemki in količina odgovornosti, ki jim je 

zaupana. Iz rezultatov je razvidno, da se za opravljanje nalog težje skoncentrirajo in zanje 

porabijo več časa. To je vse posledica vplivanja stresa na zaposlene. 

Predlogi za izboljšave:  

1. Preobremenjenost:  

Ker zaposleni v izbranem podjetju menijo, da so na svojih delovnih mestih preobremenjeni, bi 

za preprečitev preobremenjenosti predlagali, da za vsakega zaposlenega natančno opredelijo 

delo in zaposlijo dodatne kadre. Če želijo zaposliti dodatne kadre, pa morajo najprej dobro 

poznati sposobnosti in zmožnosti zaposlenih ter upoštevati njihove predloge in želje, le na tak 

način bodo delovna mesta oblikovana zaposlenim v prid. Poleg tega bi zaposlenim predlagali 

dodatna izobraževanja, tako bi lažje in hitrejše opravljali svoje delo.  

 

2. Časovna stiska: 

Pri problemu časovna stiska bi predlagali organizacijo osebnega dela. Zaposleni naj si svoje 

delo sami razporedijo, naj si izdelajo urnik in se organizirajo tako, da bo zanj čim manj 

stresno.  Pri izdelavi urnika naj okvirno ocenijo čas, ki ga bodo porabili za posamezno nalogo, 

pri vsaki nalogi pa naj dodajo še nekaj časa – ta bo preprečil, da bi zaposleni padli v časovno 

stisko. Pomembno je, da se zaposleni držijo urnika, ki so si ga sami izdelali, ter začnejo z 

najpomembnejšo nalogo, saj so na začetku delovnega urnika bolj skoncentrirani.  

Najpogostejši »tatovi časa« so sodelavci in stranke, telefonski pogovori in neurejenost 

delovnega okolja. Zaposleni bi se morali naučiti reči »ne«, saj vsi radi pomagamo sodelavcem 

in jim pristopimo na pomoč, ko jo rabijo, zato zmanjka časa za naše obveznosti. Naučiti se 

morajo postavljati meje med svojimi obveznosti in obveznostmi sodelavcev. Podjetju 

predlagamo tudi, da organizira razne tečaje, kjer se bodo zaposleni na višjih delovnih mestih 

naučili uporabljati sodobna komunikacijska orodja, saj si lahko z njimi prihranijo veliko časa 

za opravljanje dodeljenih nalog.  

 

3. Kroženje informacij: 

Vodilnim predlagam, da organizirajo več sestankov in timskega dela, saj bodo pomembne 

informacije le na ta način krožile po podjetju. V sestanke naj vključijo vse zaposlene, da bodo 

tudi ti čutili pripadnost podjetju in tako še bolj zagnano in učinkovito opravljali svoje delo. 

Zaposlenim in vodilnim predlagamo tudi, da imajo med seboj zgrajeno dobro komunikacijsko 

linijo, saj bodo tako informacije bolj hitro krožile po podjetju. S kroženjem informacij bodo 

zaposleni vedeli, kaj se v podjetju pravzaprav dogaja.  
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4. Odnosi med zaposlenimi: 

V izbranem podjetju naj izboljšajo odnose med zaposlenimi in točno opredelijo naloge, način 

dela in vloge. Da bi odnose med zaposlenimi izboljšali, bi moralo vodstvo podjetja spodbuditi 

svoje zaposlene, da si med seboj pomagajo in se spoznajo, ter jih usmerjati k temu, da svojih 

sodelavcev nimajo za tekmece, ampak za moštvo/ekipo. Podjetje bi moralo organizirati 

kakšen piknik z raznimi aktivnostmi, da bi se zaposleni družili, se sprostili in bolje spoznali. 

Tisti, ki se dobro razumejo, si bodo med seboj pomagali in bodo svoje delo opravljali bolje in 

učinkoviteje. Za podjetje je zelo pomembno, da ne delajo večjih razlik med vodilnimi in med 

zaposlenimi na nižjih delovnih mestih. Gre predvsem za to, da se doseže pozitiven odnos med 

nadrejenimi in podrejenimi.  

  

5.  Opredelitev delovnih mest: 

S podrobno opredelitvijo in z opisom delovnih mest bo zaposlen točno vedel, katere so 

njegove naloge in odgovornosti v podjetju. S tem lahko tudi konflikte med zaposlenimi 

zmanjšamo, saj tako ne more priti več do prelaganj krivd na druge in neopravljenega dela. Če 

bodo delovna mesta in vloge točno definirane, bodo lažje odkrili potrebe po novem kadru. Na 

ta način bo poskrbljeno, da zaposlenim ne bo več potrebno opravljati toliko dela. Zaposleni 

tako ne bodo toliko obremenjeni, ampak se bodo zmanjšali število dodeljenih nalog, število 

nadur in število nadurnega dela od doma (tisti, ki to delo počnejo), kar bo zaposlene rešilo 

pred stresom, ki je povezan z razmejitvijo med službo in domom.  

 

6. Osebni prejemki: 

Glavni moteči dejavnik pri zaposlenih na nižjih delovnih mestih so osebni prejemki. To je ena 

najobčutljivejših tem za zaposlene. Za večino ljudi je plača edini vir dohodka, ki ga 

prejemajo, in se s tem morajo preživljati. Veliko delovnih mest je takih, kjer imajo zaposleni 

minimalne prejemke, ker so dandanes položnice visoke, pa posameznikom na koncu meseca 

ne ostane nič denarja. Zato bi podjetju predlagali, da uvede posebne nagrade oziroma dodatke 

k plači glede na prizadevnost. Za višino plače pa je predvsem pomembno, da gledajo 

zahtevnost dela, delovno mesto, izobrazbo, izkušnje in delovno dobo.  
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5 SKLEP 

Stres sam po sebi ni škodljiv. V veliko primerih je stres pozitiven, saj nas spodbuja pri delu, 

če to vzamemo za dobro. Če stres občutimo kot neko slabo stvar, pa zadeva postane nekoliko 

bolj komplicirana, saj če smo pod stresom daljše obdobje, lahko to pripelje tudi do hudih 

bolezni. Stres je največji problem organizacije, ki ima zaposlene. Dandanes je stres v 

delovnem okolju en največjih problemov in ovir, ki so na poti do kvalitetnega opravljanja 

dela, saj se to vidi v kakovosti storitev/izdelkov. Za organizacijo je zelo pomembno, da stres 

prepozna kot nek problem, ki se pri delu pojavi, in ga tako tudi obravnava. Na ta način lahko 

svoje zaposlene ščiti pred njim in jim prepreči, da bi določeni dejavniki stresno vplivali nanje. 

Zaposleni so za organizacije največje bogastvo, zato morajo vodilni skrbeti za dobro 

organiziranost in urejeno delovno okolje. Poskrbeti morajo tudi za dobre medsebojne odnose, 

saj če se delavci med sabo razumejo, je tudi počutje bolj pozitivno. Ugodje in zadovoljstvo 

zaposlenih se vidita v uspešnosti, kakovosti in konkurenčnosti podjetja. Vsi zaposleni morajo 

biti enakovredni, upoštevati se mora njihove želje in predloge, le tako bodo z veseljem 

opravljali in zastopali svojo funkcijo po svojih najboljših močeh.  

Kot smo spoznali skozi celotno zaključno nalogo, vsak posameznik drugače dojema stres, eni 

pozitivno, drugi negativno. Vsak pri sebi mora ugotoviti, kaj ga vznemirja oziroma kaj ga 

obremenjuje in kaj mu da dodaten zagon za opravljanje nalog. Vsak si lahko na svoj način 

pomaga pri preprečevanju stresa, saj obstajajo številne možnosti in metode, kot so sprehod, 

rekreacija, druženje s prijatelji, poslušanje glasbe, meditacija, masaža, posvečanje svoji 

družini, izobraževanje in ostalo. Pri izvajanju raznih metod za preprečevanje stresa mora 

posameznik paziti in jih izvajati pravilno, saj napačno izvajanje metod lahko povzroči še 

večjo škodo. Vse naštete metode so metode za kratkoročno odpravljanje stresa. Dolgoročno 

metodo bi opisali tako: sprejeti odgovornost za svoje življenje, sprejeti resničnost in postati 

prilagodljiv, uživati v vsakem trenutku, poskrbeti zase in si prizadevati k uresničitvi svojih 

ciljev.  

Če si postavimo meje med zasebnim in službenim življenjem, lahko preprečimo, da se nam 

stres kopiči. Moramo si vzeti tudi nekaj časa zase, za svoje hobije. Ljudje imamo možgane 

kot enotirno progo, če se nam na progo  postavi ovira, se ji izognemo tako, da možgane 

zaposlimo z nečim drugim. 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik  

 

 



 

 

 



Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani!  

Sem Saša Štokelj, študentka na Fakulteti za management v Kopru. Do dokončanja fakultete 

me loči le še zaključna projektna naloga, zato bi Vas v ta namen vljudno prosila, da mi k temu 

pomagate z izpolnjenim anketnim vprašalnikom, ki vam bo za reševanje porabil le dve 

minuti.  

Za temo zaključne projektne naloge sem si zadala podrobneje preučiti stres na splošno ter 

prisotnost stresa na delovnem mestu.  

Anketa je anonimna, pridobljene podatke bomo uporabili izključno za potrebe raziskave, zato 

bi Vas prosila, da odgovarjate iskreno in s tem pripomorete k realnim rezultatom.  

 

Za Vaš trud, sodelovanje in iskrene odgovore se Vam že vnaprej zahvaljujem.  

 

1. Osnovni podatki (obkrožite ustrezen odgovor) 

 

Spol:             a) Ženski                b) Moški 

 

Starost:         a) do 25 let     b) od 26 do 35 let          c) od 36 do 45 let  

 

              d) od 46 do 55 let e) od 56 let naprej 

 

Delovna doba:      a) manj kot 5 let       b) od 5 do 15 let      c) od 15 do 25 let    

 

         d) nad 25 let 

 

Stopnja izobrazbe:       a) osnovna šola      b) poklicna šola       c) srednja šola 

 

    d) višja šola            e) visoka ali več 

 

2. Kako lahko opišete svoje delovno mesto? (obkrožite lahko več odgovorov) 

 

a) Zanimivo                d)    Raznoliko in razgibano 

b) Predstavlja mi strokovni izziv  e)    Delovne naloge so točno definirane 

c) Polno napetosti in stresov   f)    Nudi možnost napredovanja 
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3. Kaj menite, kateri so najpogostejši vzroki stresa pri vašem delu? (obkrožite lahko 

več odgovorov) 

a) Slaba organiziranost    d)   Preobremenjenost 

b) Težave z nadrejenimi    e)   Časovna stiska 

c) Težave s sodelavci    f)   Slabi delovni pogoji 

 

4. Pri vsaki trditvi v stolpcu ocena stresa z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko stresa 

vam povzročajo našteti vidiki. 

 

Ocena stresa: 

1 = ne povzroča stresa   4 = zelo stresno 

2 = rahlo stresno   5 = izjemno stresno 

3 = zmerno stresno     

 

Vidiki delovnega mesta   Ocena stresa 

Delovni pogoji (prezračevanje, hrup, svetloba, gretje)  

Delovni čas  

Razpoloženje na delu  

Timsko delo  

Pretok informacij, ki so nujno potrebne za opravljanje dela  

Odnosi med sodelavci  

Priznanje za dobro opravljeno delo  

Količina dodeljenih opravil  

Količina odgovornosti, ki vam je zaupana  

Osebni prejemki  

Ustreznost dela vašim sposobnostim   

Odnosi med vodstvom in zaposlenimi  

Priložnosti za napredovanje  

Načini vodenja vaše organizacije  

Upoštevanje vaših predlogov  

Nadure in ostajanje v službi čez delovni čas  

Raznolikost dela  

Socialna varnost vaše zaposlitve  

          Vir: (Ihan A. 2005, 62–63)  
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5. Kako stres vpliva na vaše delo? (obkrožite lahko več odgovorov) 

a) Počasi in težje sprejemam odločitve 

b) Sem razdražljiv 

c) Za dokončanje naloženih nalog porabim več časa 

d) Se težje skoncentriram 

e) Me motivira in da še dodaten zagon 

 

6. Kako pogosto vas doletijo spodaj naštete težave? (označite z X) 

 nikoli včasih vedno 

a) glavobol, vrtoglavica    

b) težave s spanjem    

c) počutim se osamljenega    

d) potne roke    

e) prebavne motnje    

f) konflikt s sodelavci    

g) bolečine v hrbtu    

h) delo me psihično obremenjuje    

i) veliko stvari me moti    

j) občutek neuspešnosti    

k) nihanje v razpoloženju    

l) družinski prepiri    
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7. Kako skrbite za vašo psihično sprostitev? Katere metode uporabljate za 

preprečevanje stresa? (obkrožite lahko več odgovorov) 

 

a) Sprehod        f) Masaža 

b) Rekreacija      g) Posvečam se svoji družini 

c) Druženje s prijatelji    h) Izobražujem se 

d) Poslušanje glasbe    i) Z alkoholom, s kajenjem 

e) Meditacija     j) Ne skrbim



 

 

 

 


