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POVZETEK 

 
Magistrska naloga obravnava problem  mobinga in izgorevanja  med strokovnimi sodelavci v 

prodajni funkciji v farmacevtski industriji. V teoretičnem delu smo predstavili kako strokovni 

sodelavci širijo ustrezne informacije o zdravilih zdravnikom, delo in vodenje strokovnih 

sodelavcev, pojavnost mobinga, stresa,  izgorelositi in raziskali vzroke ter posledice za žrtev 

in organizacijo. V empiričnem delu smo na podlagi vprašalnika ugotavljali razširjenost  

mobinga in izgorelosti tistih strokovnih sodelavcev v farmacevtskih podjetjih v Sloveniji, ki 

so se zaposlili na delovnem mestu strokovnega sodelavca pred letom 2008, torej pred 

gospodarsko krizo in opravljajo to delo še v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 do 

2016. Podatke smo pridobili s anketnim vprašalnikom na priložnostnem vzorcu strokovnih 

sodelavcev.  Anketiranje strokovnih sodelavcev je potekalo anonimno. Pravilno izpolnjenih je 

bilo 71 anketnih vprašalnikov. Raziskava je pokazala, da je razširjenost mobinga in 

izgorelosti strokovnih sodelavcev v obdobju gospodarske krize višja kot pred pojavom 

gospodarske krize. Mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji je pogosteje 

izvajan s strani vodij in višjega managementa. Ugotovili smo, da razširjenost mobinga med 

strokovnimi sodelavci  pomembno vpliva na njihovo zdravje. Razširjenost mobinga je večja 

pri strokovnih sodelavkah kot pri strokovnih sodelavcih.  

 

Ključne besede: mobing, izgorevanje, stres, strokovni sodelavci, gospodarska kriza. 

 

SUMMARY 

 

This master's thesis deals with the problem of mobbing and burnout among pharmaceutical 

sales representatives in the pharmaceutical industry. In the theoretical part, we presented the 

various ways how pharmaceutical sales representatives provide doctors with relevant 

information about medicines, the work and management of pharmaceutical sales 

representatives, the incidence of mobbing, stress and burnout, and we investigated the causes 

and consequences of these for the victims and for the organisation. In the empirical part, we 

investigated, by conducting a survey, the prevalence of mobbing and burnout among those 

pharmaceutical sales representatives in pharmaceutical companies in Slovenia who were 

employed before 2008, i.e. before the economic crisis, and still worked as pharmaceutical 

sales representatives at the time of the economic crisis, i.e. in the period from 2008 to 2016. 

Data were collected by means of a questionnaire on a random sample of pharmaceutical sales 

representatives. The questionnaire was conducted anonymously and 71 duly completed 

questionnaires were returned. The study showed that the prevalence of mobbing and burnout 

among pharmaceutical sales representatives was higher during the economic crisis than before 

the crisis. The pharmaceutical sales representatives are more often mobbed by their superiors 

and by the senior management. We found that the prevalence of mobbing among 

pharmaceutical sales representatives has a significant impact on their health. We also found 

that the prevalence of mobbing is greater among female pharmaceutical sales representatives 

than by their male colleagues. 

 

Keywords: mobbing, burnout, stress, pharmaceutical sales representatives, economic  
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1 UVOD 

 

1.1 Opredelitev problema 
 

Strokovni sodelavci so visoko izobraženi strokovnjaki iz različnih področij (farmacije, 

medicine, biologije, mikrobiologije, veterine in kemije). V farmacevtskih podjetjih gre za tako 

imenovano misijonarsko prodajo, kjer strokovni sodelavec ne sprejema naročil, ampak le širi 

znanje in novosti o zdravilih. Tako delo zahteva še večjo pozornost, saj ni mogoče 

neposredno z naročili meriti uspešnost njihovega dela. Njihovo delo je obiskovanje splošnih  

zdravnikov in zdravnikov specialistov ter farmacevtov v lekarnah s produkti, ki jih 

farmacevtska podjetja zastopajo. Namen njihovega obiska je izobraževanje, svetovanje in 

vzbujanje želje pri zdravniku, da bo predpisal ravno njihovo zdravilo. Pri tem si pomagajo z 

različnimi pripomočki za prenos informacij, kot so: prospekti, strokovne knjige in brošure, 

članki iz strokovnih revij, zgoščenke, plakati in smernice. Velike ekipe strokovnih 

sodelavcev, ki vsakodnevno predstavljajo svoje izdelke zdravnikom, so v farmacevtski 

dejavnosti že tradicionalne. V zadnjih letih se zaradi krize zmanjšuje število strokovnih 

sodelavcev, naraščajo pa pričakovanja vodij in delodajalca (Bevc 2004).   

 

Mobing je najpogostejša oblika nasilja na delovnem mestu in je razširjena povsod po svetu. 

Izjema ni nobeno podjetje,  nobena panoga, nobeno delovno mesto in tudi ne  nobena funkcija 

v podjetju (Bezenšek in Purgaj 2009).  Razlogi za nastanek mobinga se med seboj prepletajo,  

so kompleksni in potekajo sočasno. Večina raziskovalcev pa pripisuje velik pomen  

kombinaciji različnih organizacijskih dejavnikov (Svetic 2010). Tudi v farmacevtskih 

podjetjih je vse bolj opazen  mobing,  kjer gre za sistematične in dalj časa trajajoče napade na 

strokovne sodelavce z namenom, da se izrine žrtev iz delovnega okolja.  

 

Ljudje smo nenehno izpostavljeni stresnim dejavnikom. Stres je odziv telesa na dražljaje iz 

okolja in je koristen, saj nam pomaga živeti v okolju, v katerem se srečujemo z nenehnimi 

spremembami in zahtevami. Če pa so zahteve prevelike, lahko postane stres negativen in 

lahko se pojavijo simptomi izgorevanja (Milojčić 2012). Stresni odziv se pogosto pokaže v 

obliki tesnobe, napetosti, utrujenosti in izčrpanosti. Neprijetnemu čustvenemu stanju po 

nekem časovnem obdobju sledi še telesni odziv, ki se kaže kot potenje, hitrejše bitje srca, 

vrtoglavica in slabost (Lamovec 1998).  Prevelika izpostavljenost stresnim dogodkom  lahko 

povzroči bolezenska stanja kot so hude depresivne in anksiozne motnje, napetost v mišicah, 

hipertenzija in bolezni prebavil (Luban-Plozza 1994). 

 

Izgorevanje se razvija postopno in neopazno. Pogostejše se pojavlja v poklicih, kjer je 

prisotna velika obremenjenost zaradi neprestane izpostavljenosti tujim pričakovanjem, 

zahtevam in pritiskom. Pomembno vlogo pri tem ima razkorak med lastnimi ideali in 

predstavami o poklicnem delu ter možnostmi na delovnem mestu. Izgorevanje se pri 

posamezniku kaže kot čustvene motnje, razosebljen odnos do soljudi, znižana delovna 

učinkovitost,  psihosomatske motnje in bolezni (Rakovec Felser 2002). 

 

Mobing in izgorelost na delovnem mestu pustita posledice pri posamezniku, ki lahko utrpi 

resne posledice na socialnem področju, kar vodi v slabšo kakovost življenja. Zmanjšata se 

učinkovitost in produktivnost. Zaradi slabših okoliščin zaposleni postajajo vedno manj 

motivirani in kreativni, pojavlja se vedno več resnih napak pri delu in njihovo delo se 

poslabša (Tkalec 2001). 
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Mobing ali psihično nasilje na delovnem mestu je stopnjevanje nerešenega konflikta in 

predstavlja konstanten stres za posameznika.  Mobing je težko prepoznati, predvsem v začetni 

fazi, saj je težko ločiti kdaj se  konfliktna situacija prevesi v mobing.  Mobing, ki se izvaja 

nad žrtvijo v delovnem okolju zagotovo povzroča stres, ki ga žrtev negativno doživlja. Pri 

mobingu se v začetni fazi intenzivno dogaja neuravnoteženost v vlaganju energije in truda v 

delovni proces, da bi žrtev zadovoljila zahteve izvajalca mobinga in doživljanjem 

nezadovoljevanja temeljnih potreb žrtve, kar lahko po neki določeni časovni izpostavljenosti 

vodi v izgorelost. Izpostavljenost stresu kot je doživljanje nasilja in nadlegovanja na 

delovnem  mestu so tesno povezani s nastankom številnih bolezenskih stanj posameznika. 

 

Osebe, nad katero se izvaja mobing v delovnem okolju, se pogosto sodelavci začnejo izogibati 

in zaradi strahu pred izgubo delovnega mesta mobirani osebi prenehajo izkazovati 

spoštovanje. Žrtev je v konstantnem stresu, izgubi samozaupanje in prične delati napake, ki 

jih sicer nikoli ne bi. Mobirana oseba po določenem časovnem obdobju pritiskov s strani 

vodje in sodelavcev ne zdrži več in zelo pogosto sama poda odpoved delovnega razmerja 

(Cvetko 2003).   

 

V sodobni družbi, kjer so pomembni napredek, nove tehnologije in ekonomski trendi, se 

premalo zavedamo pomena dobrih medsebojnih odnosov in organizacijske klime znotraj 

podjetja. Običajno se začnemo zavedati,  kako pomembno je vse to,  ko so razmere v podjetju 

že zelo slabe, torej ko že občutimo posledice (Arzenšek in Kožuh, 2011). Mobing torej 

podjetju prinaša slabe medsebojne odnose med zaposlenimi, vsesplošno slabo vzdušje in tako 

negativno organizacijsko klimo, ki je lahko za organizacijo celo usodna (Ivančič 2007). 

 

V Sloveniji je v pravnem smislu mobing prepovedan na več ravneh. Temeljna prepoved 

mobinga je določena že v Ustavi RS, v skladu s katero ima vsakdo v Sloveniji pravico do 

dostojanstva in varnosti oziroma mu je zagotovljena nedotakljivost telesne in duševne 

celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS). Na delovnopravni 

ravni  je mobing prepovedan v Zakonu o delavnih razmerjih RS (ZDR). Ta jasno določa, da je  

mobing prepovedan na delovnem mestu. Delodajalec je v skladu z ZDR dolžan zagotavljati 

takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen mobingu ali drugemu 

nadlegovanju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev.  

 

V okviru Zakona o varnosti in zdravju pri delu so organizacijam dane podlage za ukrepanje. 

Mobing se v farmacevtskih podjetjih pogosto izvaja na zelo prikriti način, zato ga je zelo 

težko dokazati. V okviru preprečevanja in zmanjševanja mobinga bi farmacevtska podjetja 

morala sprejeti ustrezno politiko proti mobingu na delovnem  mestu, ki bi jo marale podpirati 

vodilne osebe na najvišjih ravneh odločanja in kršitelje strogo sankcionirati. Pogosto se zgodi, 

da imajo farmacevtske organizacije sprejeto politiko proti mobingu na delovnem  mestu, pa je 

zaradi nezanimanja ali zaradi pomanjkanja podpore višjega managementa ne izvajajo. 

Organizacije, ki politiko zoper  mobing imajo, a je ne podpirajo in posledično ne izvajajo, 

potencialnim storilcem pošiljajo sporočilo, da njihova ravnanja niso prepovedana in da tudi ne 

bodo sankcionirana. Politike proti mobingu bi bile učinkovite, če bi zaposleni imeli ustrezna 

znanja za prepoznavanje mobinga na delovnem  mestu in ugotavljanja njihovih pojavnih oblik 

ter možnosti konstruktivnega reševanja tega problema. Kontinuirano bi morala biti 

organizirana predavanja in delavnice, kjer bi se diskutiralo in učilo o zdravih odnosih na 

delovnem mestu, o empatiji in etiki med sodelavci, o odprti komunikaciji med sodelavci in 

njihovimi nadrejenimi in mirnem, konstruktivnem reševanju konfliktov. 
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Z raziskovalno nalogo želim ugotoviti razširjenost mobinga in izgorelosti med strokovnimi 

sodelavci v farmacevtski industriji v Sloveniji, saj ta segment še ni bil proučevan.  

 

 

1.2 Namen in cilj magistrske naloge    
 

1.2.1 Namen 

 

Namen teoretičnega dela je bilo poiskati, preučiti in primerjati ugotovitve v strokovni in 

znanstveni literaturi s področja marketinga, managementa človeških virov in psihologije ter ta 

spoznanja ustrezno aplicirati in povezati v lastnem raziskovalnem delu. Tako smo v 

teoretičnem delu predstavili kako strokovni sodelavci širijo ustrezne informacije o zdravilih 

zdravnikom, delo in vodenje strokovnih sodelavcev, pojavnost mobinga, stresa in  

izgorelositi, ugotavljali smo vzroke ter posledice za žrtev in organizacijo. 

 

V empiričnem delu smo na podlagi vprašalnika ugotavljali razširjenost mobinga in izgorelosti 

tistih strokovnih sodelavcev v farmacevtskih podjetjih v Sloveniji, ki so se zaposlili na 

delovnem mestu strokovnega sodelavca pred letom 2008, torej pred gospodarsko krizo in 

opravljajo to delo še v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 do 2016.  

 

1.2.2  Cilji 

 

Za dosego namena magistrske naloge smo določili naslednje cilje: 

 

Ciliji magistrske naloge v teoretičnem delu so: 

 pregled relevantne literature s področja farmacevtskega trženjskega komuniciranja, 

promocije in prodaje zdravil, delo in vodenje strokovnih sodelavcev, managementa 

človeških virov, managementa stresa in z njim povezanim mobingom, izgorelostjo, 

fluktuacijo, absentizemom in drugo, 

 ugotoviti vzroke za nastanek mobinga in izgorelosti strokovnih sodelavcev v   

farmacevtskih podjetjih, ki opravljajo delo strokovnega sodelavca v obdobju 

gospodarske krize in tudi pred obdobjem gospodarske krize,  

 opisati posledice za žrtve, sodelavce, organizacijo in celotno  družbo, 

 predstaviti možne rešitve za odpravljanje oziroma zmanjševanje mobinga in 

izgorelosti strokovnih sodelavcev. 

Cilji magistrske naloge v empiričnem delu so: 

 ugotoviti ali se je mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtskih podjetjih, ki so 

se zaposlili na delovnem mestu strokovnega sodelavca pred letom 2008, torej pred 

gospodarsko krizo in opravljajo to delo še v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 

do 2016, signifikantno povečal,  

 ugotoviti ali se je izgorelost strokovnih sodelavcev v farmacevtskih podjetjih, ki so se 

zaposlili na delovnem mestu strokovnega sodelavca pred letom 2008, torej pred 

gospodarsko krizo in opravljajo to delo še v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 

do 2016, signifikantno povečal,  

 ugotoviti ali je mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtskih podjetjih 

najpogosteje izvajan s strani vodij in višjega managementa, 

 ugotoviti ali razširjenost mobinga in izgorelosti vplivata na poslabšanje zdravja 

strokovnih sodelavcev v farmacevtskih podjetjih. Dobili smo le subjektivno oceno 

zdravja anketirancev, ne pa dejansko stanje, 
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 ugotoviti ali je mobing v farmacevtskih podjetjih bolj razširjen med strokovnimi 

sodelavkami kot med strokovnimi sodelavci, 

 na podlagi rezultatov empirične raziskave podati sklepne ugotovitve.  

 

1.3  Načrt poteka raziskave 

 

1.3.1   Hipoteze 

 

Hipoteza 1 (H1): Razširjenost mobinga med strokovnimi sodelavci v farmacevtski 

industriji je v obdobju  gospodarske  krize višja kot pred pojavom gospodarske krize. 

Mobing je v času krize porastel in je danes precej bolj razširjen kot je bil pred začetkom 

gospodarske krize. Narejena je bila krajša raziskava o prisotnosti mobinga v obdobju od  2008 

do 2014 v slovenskem prostoru. Namen raziskave je bil ugotoviti ali se je stopnja mobinga v  

obdobju gospodarske krize do leta 2014 povišala v primerjavi z letom 2008, torej ko je 

gospodarska kriza nastopila (Nerat  2014). 

 

Hipoteza 2  (H2): Razširjenost izgorelosti med strokovnimi sodelavci v farmacevtski 

industriji je  v obdobju gospodarske krize višja kot pred pojavom gospodarske krize. 
Po letu 2008, torej v času gospodarske krize, so značilna nova psihosocialna tveganja v 

evropskem in tudi slovenskem delovnem okolju, ki jih je proučevala 5. evropska raziskava o 

delavnih razmerjih. Po rezultatih 5. evropske raziskave o delovnih razmerjih kar 40% 

slovenskih delavcev poroča o kronični utrujenosti in 79% delavcem se poveča doživljanje 

stresa na delovnem mestu (Molan  2012). 

 

Hipoteza 3 (H3): Mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji je 

pogosteje izvajan s strani vodij in višjega managementa. 
V vodji morajo biti združene osebne lastnosti, ki nakazujejo njegovo karizmatičnost, 

samozavest  pa mu nudi možnost sprejemanje lastnih napak in se iz njih učiti. Obstaja pa tudi 

prisilno vodenje, kjer se ne smeš zoperstaviti nobeni odločitvi svoje vodje. Ljudje se v tem 

primeru bojijo za svoja delovna mesta, kar pa vodi v večjo pojavnost psihičnega nasilja. 

Najpogostejša napaka nadrejenih (višjega managementa) je ta, da si zatiskajo oči pred resnico 

in namesto, da bi se problema lotili konstruktivno, še sami postanejo napadalci in v žrtvi 

vidijo le slabega delavca ter s tem še dodatno poglobijo problem. Ker se bojijo konfliktov in 

se zavedajo lastne nesposobnosti pri reševanju teh konfliktov, ignorirajo ali celo podpirajo 

psihično nasilje, ki se dogaja v njihovi organizaciji (Mlinarič 2006, str. 19). 

 

Hipoteza 4 (H4): Razširjenost mobinga med strokovnimi sodelavci v farmacevtski 

industriji  vpliva na njihovo zdravje. 

Duševne poškodbe vplivajo tudi na posameznikovo fizično zdravje, kar se kaže kot 

psihosomatske motnje. Zaposleni ima glavobole, motnje v spanju, vrtoglavice, pogosti so tudi 

občutki utrujenosti, potrtosti in slabosti, žrtev izgublja voljo in koncentracijo ter 

samospoštovanje (Tkalec 2001). 

 

Hipoteza 5 (H5): Razširjenost mobinga v farmacevtskih podjetjih je večja pri 

strokovnih sodelavkah kot pri strokovnih sodelavcih.  

V Sloveniji je bila v letu 2009 izvedena prva nacionalna raziskava o pojavu mobinga v 

Sloveniji (Urdih Lazar 2009). Raziskava je pokazala, da so ženske pogosteje žrtve mobinga 

kot moški.  
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1.3.2   Potek raziskave 

 

Raziskava je potekala v naslednjih korakih: 

o iskanje relevantne literature obravnavanega področja 

o priprava in pisanje teoretičnega dela 

o priprava na empirični del raziskave: 

 opredelitev raziskovalnega problema, 

 določitev cilje raziskave, 

 določitev predpostavk in omejitev raziskave, 

 postavljanje hipotez, 

 izbira metode zbiranja podatkov, 

 priprava vprašalnika, 

 zbiranje podatkov z vprašalnikom, 

 obdelava podatkov in preverjanje hipotez. 

o oblikovanje sklepov 

 

Ciljna populacija so bili strokovni sodelavci farmacevtskih podjetij v Sloveniji, ki širijo 

informacije o novostih zdravil  na recept v zdravstvenih domovih in bolnicah. 

 

Vzorec so predstavljali tisti strokovni sodelavci, ki so se zaposlili na delovnem mestu 

strokovnega sodelavca pred letom 2008,  torej pred gospodarsko krizo in opravljajo to  delo še  

v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 do 2016.   

 

Instrument, s katerim smo zbirali podatke, je bil anketni vprašalnik. Zaradi časovne in 

stroškovne omejitve  smo se omejili na anketiranje strokovnih sodelavcev na treh lokacijah, in 

sicer Ljubljana, Maribor in Celje, kjer bomo anketirali med 70 in 80 strokovnih sodelavcev, ki 

obiskujejo zdravnike v zdravstvenih domovih in bolnicah iz različnih farmacevtskih podjetij. 
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1.4  Uporabljene metode magistrske naloge 
 

Magistrsko delo je zasnovano tako, da vključuje strokovno poglobitev in znanstveno 

raziskovalno delo. V magistrski nalogi smo izvedli statistično ekonomsko raziskavo, ki  

temelji na analizi mobinga in izgorelosti v prodajni funkciji v farmacevtskih podjetjih. 

V teoretičnem delu smo uporabili naslednje kvalitativne metode raziskovanja: 

 metodo deskripcije, kjer smo uporabili deskriptivni pristop, kjer gre za postopek 

opisovanja dejstev, procesov in pojavov na področju mobinga in izgorelosti v prodajni 

funkciji v farmacevtski industriji, 

 metodo kompilacije pri čemer gre za postopek prevzemanja in aplikacije opazovanj, 

stališč, spoznanj, sklepov in rezultatov drugih avtorjev v raziskovalni nalogi, 

 metodo dedukcije, ki nam omogoča oblikovanje sklepov na teoretični podlagi, 

 metoda analize, ki smo jo uporabili za analiziranje splošnega stanja na področju 

mobinga in izgorelosti v prodajni funkciji v farmacevtski industriji. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo ustrezne podatke pridobili z metodo pisnega 

spraševanja. Podatke smo pridobili z anketnimi vprašalniki na priložnostnem vzorcu 

strokovnih sodelavcev, ki so bili zaposleni v farmacevtskih podjetjih že pred  letom 2008 in 

so to delo opravljali tudi v obdobju od leta 2008 do 2016. V okviru tega smo izvedli naslednje 

dejavnosti: 

 

1. Kvantitativna metoda zbiranja podatkov: merski instrument so sestavljala vprašanja 

zaprtega tipa, ki smo jih oblikovali na podlagi izbranega teoretičnega okvirja. Vprašalnik so 

bili sestavljen iz jasnih in hitro razumljivih trditev. Vzorec so predstavljali visoko izobraženi 

strokovni sodelavci v prodajni funkciji v farmacevtski industriji. 

 

2. Metoda obdelave podatkov: metoda statistične obdelave podatkov s programom SPSS.  

Pri obdelavi anketnih vprašalnikov smo uporabili osnovne statistične obdelave in sicer: 

frekvenčna porazdelitev, srednje vrednosti, mere variabilnosti in statistično preizkušanje 

hipotez. Pri analizi odgovorov smo uporabili naslednje srednje vrednosti: aritmetično sredino, 

mediano in modus. Od mere variabilnosti smo uporabili standardni odklon. 

 

Metode obdelave podatkov: 

 

Hipoteza 1 (H1): Za preverjanje H1 smo uporabili Studentov t-test.   

 

Hipoteza 2 (H2): Za preverjanje H2 smo uporabili Studentov t-test 

 

Hipoteza 3 (H3): Pri preverjanju kdo je najpogostejši izvajalec mobinga nad strokovnimi 

sodelavci smo uporabili deskriptivno statistiko (frekvenčno porazdelitev).  

 

Hipoteza  4 (H4): Pri preverjanju H4 smo uporabili multiplo linearno regresijo. 

 

Hipoteza 5 (H5): Za preverjanje H5 smo uporabili Studentov t-test. 
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1.5  Predpostavke in omejitve magistrske naloge 

Predpostavke 

1. Mobing in posledično izgorelost strokovnih sodelavcev v farmacevtski industriji se je v 

obdobju gospodarske krize povečala v primerjavi z obdobjem pred gospodarsko krizo.  

2. Dolgotrajna izpostavljenost mobingu povzroča zdravstvene težave. 

3. Mobingu  in reševanju konfliktov v farmacevtskih podjetjih ni dodeljena dovolj velika 

pozornost. 

4. Mobing in izgorelost imata zelo negativen vpliv na kakovost, učinkovitost in 

produktivnost strokovnih sodelavcev v farmacevtski industriji.  

5. Pomembno je, da bodo odgovori anketirancev iskreni. 

 

 

Omejitve 

 

Anketiranje smo izvedli med strokovnimi sodelavci v farmacevtskih podjetjih v Sloveniji. 

Zaradi časovne in stroškovne omejitve  smo se omejili na anketiranje strokovnih sodelavcev 

na treh lokacijah, in sicer Ljubljana, Maribor in Celje. 
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2   FARMACEVTSKA DEJAVNOST 
 

V tem poglavju  bomo opisali dejavnike, ki vplivajo na prodajno funkcijo v farmacevtski 

industriji in se  dotaknili specifičnih lastnosti  farmacevtske dejavnosti. 

 

 

2.1 Farmacevtska dejavnost in njene specifičnosti 
 

Farmacevtska panoga je v svetu in tudi pri nas ena izmed najbolj hitro razvijajočih in 

dobičkonosnih panog. Glavni razlog za visoke dobičke je v njeni naravi oz. namenu, to je skrb 

za zdravje ljudi. Zdravje je bilo in še bo naprej najpomembnejši dejavnik za dobro počutje 

ljudi. Farmacevtska industrija ima zelo velik vpliv na varovanje zdravja in zdravljenja 

bolezni, zdravila pa pomagajo pri različnih obolenjih in podaljšujejo življenjsko dobo ljudi 

(Berus 2003, str.9). 

 

Na samo dogajanje v farmacevtski dejavnosti so v zadnjem času vplivale predvsem 

gospodarska rast, manjše število novih produktov, vse bolj razviti trgi in z njimi povezana vse 

bolj razvita farmacevtska dejavnost, naraščajoči prenos tehnologij in vse bolj zahteven način 

vodenja podjetij. Farmacevtska dejavnost je visoko dobičkonosna in izredno zanimiva za 

vstop novih podjetij, vendar so vstopne ovire visoke (Zupet 2002). 

 

Ključne značilnosti, povezane s sodobnim poslovanjem farmacevtske industrije lahko 

opredelimo kot pospešeno globalizacijo, naraščajočo konkurenco in konkurenčnost, 

pomanjkanje novih izdelkov kljub povečanim vlaganjem v razvojno raziskovalne dejavnosti, 

naraščajočo vlogo regulative (registracije, intelektualna lastnina in sodni spori), hitro 

konsolidacijo in koncentracijo svetovne farmacevtske industrije, naraščajočo vlogo 

marketinga, razvoj novih terapevtskih področij in tehnologij, staranje prebivalstva in 

odpiranje novih, nepokritih terapevtskih področij ter hiter razvoj svetovnega trga generičnih 

zdravil ( Kesič 2004). 

 

Posebnosti v farmacevtski dejavnosti so sledeče. Konkurenca v farmacevtski dejavnosti je 

izredno velika in izrazito globalno usmerjena. Registracija zdravil je dolgotrajen in zahteven 

proces. Pogoste direktive s strani države so: omejene količine, določene cene, zahteve glede 

kakovosti in pakiranja. Upoštevati je potrebno načelo etičnost. Prisoten je kompleksen 

nakupovalni proces; zdravnik predpiše zdravilo, o prisotnosti zdravila na trgu pa odloča več 

institucij (država, zavarovalnice, bolnišnice), končni uporabnik zdravila je bolnik, plačnikov 

pa je lahko več, odvisno na kateri listi je predpisano zdravilo. Pri plačilu so udeležene 

zavarovalnice, ki stroške zdravila lahko krijejo deloma ali v celoti. Oglaševanje zdravil na 

recept je strogo omejeno le na strokovne revije, množični mediji pa pri nas še niso dovoljeni. 

Kriteriji za kakovost tehnologije za izdelovanje izdelkov se zaostrujejo. Razvoj novega 

izdelka je v farmaciji zelo kompleksen, dolgotrajen in drag proces. Multinacionalke za razvoj 

namenijo 10 do 15 odstotkov vrednosti prodaje (Zupet 2002, str. 5-6). 

 

 

2.1.1  Dejavniki, ki vplivajo na prodajno funkcijo v farmacevtski industriji 

 

Vplivi dejavnikov, ki prihajajo iz zunanjega okolja farmacevtske industrije imajo pomembno 

vlogo pri organizaciji in delovanju farmacevtskih podjetij v prodajni funkciji. Priložnost 

predstavljajo okoljski in tehnološki dejavniki, saj gre tukaj za velika vlaganja v raziskave in 

razvoj izdelkov, zeleno tehnologijo in trajnostni razvoj. Dejavniki z negativnim vplivom na 
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prodajno funkcijo v farmacevtski industriji pa so bolj politične in ekonomske narave: 

stabilnost vlade, brezposelnost, negotovost zdravstvene reforme, zahteve delničarjev in 

razpoložljivi dohodek gospodinjstev (Horvat 2014). 

  
Dejavniki, ki vplivajo na prodajno funkcijo v farmacevtski industriji so ekonomski, politični, 

okoljski, tehnološki, pravni in socialni. Politični in ekonomski dejavniki vplivajo na rast 

gospodarstva, na  njegovo konkurenčnost in produktivnost. Najpogostejši politični dejavniki 

so: davčna politika, predpisi s področja zaposlovanja, računovodski standardi, borzno 

poslovanje, okoljevarstveni predpisi, zakonodaja s področja ustanavljanja podjetij in politična 

stabilnost in ekonomski dejavniki: cene, obresti za kredite, plače, stopnja inflacije in 

nestabilnost deviznih tečajev (Rebernik 2008, str. 77). Tehnološki dejavniki omogočajo razvoj 

in izdelavo inovativnih izdelkov, kar vodi v spremembo postopkov proizvodnje, v spremembo 

organizacije dela, v nove načine pakiranj in shranjevanj izdelkov ter ne nazadnje tudi novo 

širjenje informacij. Zaradi tehnološkega razvoja pride do sprememb na nivoju vodenja in 

motiviranja delavcev ter zahtev po izobraževanju in izpopolnjevanju na novih področjih. 

Okoljski dejavniki imajo vedno večjo težo v vseh segmentih industrije, saj se zaskrbljenost 

nanaša na različne oblike onesnaževanja kot so odpadki, globalno segrevanje, onesnaževanje 

vode in zraka ter tanjšanje ozonskega zraka. Okoljski dejavniki imajo tako vse večji vpliv pri 

oblikovanju cen energetskih virov (Worthington in Briton 2009, 171 - 179). 

  

 

2.1.2  Originalna in generična zdravila 

 

Farmacevtska dejavnost lahko glede razvoja in potek raziskav delimo na originatorsko 

(inovativno) in generično. Regulatorna področja, ki zahtevajo kakovost in natančnost 

dokumentacije ter podatkov raziskav so enako zahtevne tako do inovativne kot tudi generične 

farmacevtske industrije. Delitev na originalno ali generično proizvodnjo zdravil temelji na 

finančnem potencialu, ki ga ima podjetje (Barker 1999). 

 

Zdravilo je snov, ki je predmet znanstvenega in terapevtskega zanimanja, je sredstvo s 

katerim se zdravijo bolezni in je hkrati izdelek. Ima medicinsko-etično in lastniško 

komponento. V prvi vlogi mu pogosto rečemo učinkovina in je zanimivo predvsem za 

zdravnika in pacienta. V drugi vlogi je pomembno predvsem za farmacevta in ekonomista, za 

stran, ki ga proizvede in ponuja na trgu, ter seveda za zavarovalnico, ki ga plačuje. Generike 

poznamo kot zdravila, pomembna za ustvarjanje potencialnih prihrankov javnih sredstev za 

zdravstvo. Podobna so originalnim, tehnični termin zanje je bistveno podobna, kar pomeni 

enako kakovostno in količinsko sestavo učinkovin, enako farmacevtsko obliko in dokazano 

bioekvivalenco. Generiki so tako kot vsa ostala zdravila, predmet strogega nadzora. Vsa 

zdravila nimajo generikov. Generik lahko pride na trg šele po preteku patentne oziroma 

regulatorne zaščite, praviloma 6 ali 10 let po prihodu originatorja. Generiki so torej moderna 

in obetavna zdravila, ki s svojim prihodom prinesejo na trg konkurenco in praviloma tudi 

znižanje cen (Primožič 2003). 
 

Zdravila so učinkovine, ki zdravijo bolezni ali preprečujejo nastanek bolezni. Zaradi teh 

lastnosti imajo zdravila posebno mesto v družbi, seveda z njimi tudi farmacevtska podjetja. 

Ranljivost bolezenskega stanja, preprečevanje slabih ponaredkov učinkovin in potrebna 

natančna ponovljivost dogodkov (razlika v mikrogramih učinkovine je lahko, ne le škodljiva, 

celo usodna),  vodi v razvoj obsežne mreže regulatornih mehanizmov, ki jih zakonito določi 

država z namenom zaščite uporabnika. Etika in stroga natančnost sta kontrolirani z 

najobsežnejšim nizom zakonov in regulacij, ki ni enak nobeni drugi dejavnosti (Smith 1996). 
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2.1.3  Etika pri oglaševanju zdravil 

 

Pri poslovni dejavnosti, kamor sodi tudi oglaševanje,  morajo managerji neprestano sprejemati 

odločitve, kar pomeni, da morajo tudi etično presojati. Odločitve po navadi niso lahke, saj se 

odločevalec zlahka znajde v etični dilemi, ko se sooči z vprašanjem, ali naj krši osebne 

vrednote nekoga v zameno za večji osebni ali organizacijski dobiček. Tržniki se morajo truditi 

sprejemati etične odločitve  zato, ker jim lahko  neetičnost  povzroči velike osebne ( manager 

lahko izgubi službo ali pa mu je dodeljeno nižje delovno mesto), organizacijske 

(zmanjševanje prodaje in priljubljenosti) in družbene (ekološki in ekonomski) stroške 

(Laczniak 1993, str. 4- 6). 

 

Na etiko neke skupnosti močno vpliva kultura. Etika se ves čas spreminja – raste, se razvija, 

prilagaja času, duhovnemu in materialnemu razvoju družbe, da bi lahko bila blizu ljudem. 

Etična vodila, jedro etike, nastajajo iz vrednot neke skupnosti.  Ker so te vrednote v različnih 

kulturah različne, se tudi etične norme od skupnosti do skupnosti razlikujejo (Možina 1995, 

str. 424).  
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3    STRATEGIJA PRODAJE V FARMACEVTSKI DEJAVNOSTI 

 

V poglavju prodajna strategija farmacevtske dejavnosti je opisan pomen prodajnega osebja v 

farmacevtskem podjetju, kjer so strokovni sodelavci močna vez med farmacevtskim 

podjetjem, zdravnikom in farmacevtom. Na eni strani predstavljajo strokovni sodelavci  

strankam svoje izdelke, hkrati pa skrbijo, da so izpolnjene vse potrebe zdravnikov po 

izobraževanju in zagotovilu o varnosti zdravil na recept. 

 

 

3.1  Strokovni sodelavec  
 

Strokovni sodelavci direktno ne prodajajo zdravil, ampak le komunicirajo s zdravniki ali 

farmacevti. Njihova vloga je svetovanje, izobraževanje in vzbuditi željo pri splošnih 

zdravnikih ali specialistih, da  predpišejo določena zdravila. Strokovni sodelavci ne pobirajo 

klasičnih naročil, ampak komunicirajo s posameznim ali skupino zdravnikov s pomočjo 

strokovnih brošur, ustrezno strokovno prilagojenih računalniških programov in s prospekti, ki 

jih po srečanju pustijo zdravnikom. Na ta način si poskusijo pridobit strankino naklonjenost, 

da bo predpisala prav določeno zdravilo. Zdravnik nato po strokovni presoji predpiše pacientu  

recept, s katerim nato pacient v lekarni dobi ustrezno zdravilo. Pri plačilu zdravila so prisotne 

zavarovalnice, ki strošek zdravila krijejo v celoti ali le deloma. Pri delu strokovnega 

sodelavca je velikega pomena poleg besedne tudi nebesedna komunikacija  (urejenost in 

osebni videz, besedna intonacija, narečje, govorica telesa…). Za uspešno dolgoročno 

delovanje podjetja spada ustrezno zaposlovanje prodajnih predstavnikov. Ob širjenju trga in 

kadrovskih spremembah v prodajni skupini nastajajo potrebe po sprejemanju novih moči. 

Konkurenca za zaposlovanje dobrih posameznikov je velika, cena slabega izbora pa visoka 

Pomembne lastnosti strokovnih sodelavcev so predvsem:  njihova strokovnost, kratki, jedrnati 

in časovno prilagodljivi nastopi. Časovna prilagodljivost, je glede na nove razmere, uvajanje 

preventivnega zdravljenja v osnovno zdravstvo toliko bolj pomembna, saj je obremenjenost 

splošnih zdravnikov vedno večja na eni strani, po drugi strani pa je vedno več strokovnih 

sodelavcev. Zato postaja dostopnost zdravnikov vse težja, vedno bolj se zahteva  predhodno 

naročanje, nekateri zdravniki ali celotni zdravstveni domovi celo omejujejo obiskovanje ali pa 

imajo le določene dneve namenjene za strokovne obiske. Ponekod so se odločili za najavo v 

ustanovo, torej naročiš se v določeni zdravstveni dom in si edini predstavnik farmacevtskega 

podjetja tisti dan. Večina zdravnikov, ki imajo zasebne ambulante, se tudi odločajo za 

naročanje strokovnih sodelavcev. Zaradi vedno večjega števila le-teh prihaja tudi do idej, da 

bi se ob koncu delavnega dne oz. pred začetkom popoldanske ambulante sestali vsi zdravniki 

in na kratko prisluhnili strokovnemu sodelavcu določenega farmacevtskega podjetja. V 

primeru uvajanja novega zdravila je to zagotovo prednost, saj lahko tako za predstavitev 

produkta uporabiš vse tehnične pripomočke npr. računalniško projekcijo. Če pa gre za 

izdelek, ki je že dalj časa na trgu in te zanimajo tudi izkušnje posameznega zdravnika s tem 

produktom, pa je situacija nekoliko otežena, saj je v veliki skupini težko voditi razgovor s 

posamezniki. To so pogosto pomembne izgubljene informacije, ki jih lahko dobiš le na obisku 

posameznika, splošnega zdravnika ali specialista. V bolnišnicah imajo po navadi jutranje 

sestanke oz. t.i. raporte, ki so namenjeni predaji dela in poročanju s strokovnih srečanj. Takrat 

je možnost za skupinske predstavitve zdravil. Vodje posameznih oddelkov ponekod ne 

dovolijo obiskov posameznih zdravnikov specialistov in zahtevajo, da strokovni sodelavci 

posameznih podjetij hodijo le na skupne sestanke (Bevc 2004).  
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Strokovni sodelavci večino svojega delovnega časa preživijo na terenu, vendar morajo ob 

koncu delovnega dneva, opraviti tudi administrativno delo: obračun potnih stroškov, 

oddajanje dnevnih poročil, planov. Po navadi se strokovni sodelavci, ki širijo nove 

informacije o zdravilih na recept, dvakrat mesečno sestanejo v pisarni z vodjem terena in 

produktnim vodjem, kjer se skupaj dogovorijo za aktivnosti, ki jih bodo izvršili do 

naslednjega sestanka. Vodenje strokovnih sodelavcev, ki informirajo zdravnike o novostih 

zdravil, izvaja regijski vodja (Donaldson 1998, str.30).  

 

Splošni zdravniki ločijo med seboj strokovne sodelavce v glavnem po podjetju za katerega 

delajo, imena in skupine izdelkov, ki jih predstavljajo pa so manj pomembni. Za specialiste so 

vse tri navedene možnosti približno enako pomembne: enako število specialistov pozna 

strokovne sodelavce po imenu in po podjetju za katerega delajo, le nekaj manj pa po izdelkih, 

ki jih predstavljajo. Odnos med specialisti in strokovnimi sodelavci je torej bolj oseben. Ta 

razlika je nastala predvsem zaradi načina dela. Splošne zdravnike se po navadi obiskuje 

tekom delovnega časa, ko imajo največ dela s svojimi pacienti v prenapolnjenih čakalnicah. 

To v praksi tudi pomeni, da je obisk krajši, bolj jedrnat in posloven, časa za sproščeno 

klepetanje in pridobivanje informacij o izkušnjah z zdravilom, kako so zadovoljni pacienti in 

stranski učinki zdravila pa ni. K specialistu se po navadi najavimo ali izberemo dan, ko ne 

dela v ambulanti. Običajno specialiste ožjih specialnosti obiskuje tudi manj strokovnih 

sodelavcev le tisti, ki predstavljajo izdelke ozko vezane na specialnost (Bevc 2004). 

 

 
3.1.1   Organizacija  strokovnih sodelavcev 
 

»Organizacija prodajnega osebja spada med najpomembnejše odločitve prodajnih vodij. 

Organiziranje aktivnosti in vodenje prodajnih oseb je pomemben del strateškega načrtovanja 

prodaje. Velike in hitre spremembe na trgu, razvoj tehnologije in vedno večja konkurenca je 

prisilila vodje, da večjo pozornost posvečajo organizaciji prodaje, zahtevajo večjo aktivnost in 

spremembe v organizaciji. Organizacijska struktura pomeni razporeditev aktivnosti, 

odgovornosti in pristojnosti v skupini. Cilj pri oblikovanju organizacije je razdelitev in 

koordiniranje le teh, tako da skupina deluje bolje kot bi posameznik. Na podlagi ciljev, ki so 

določeni v celotnem načrtu podjetja, se aktivnosti, s katerimi naj bi dosegli prodajni plan, 

razdelijo med prodajno osebje. Razdelitev pa naj bi bila taka, da bi zahtevala najmanjše 

povečanje prodajne skupine« (Zupet 2002, str. 19). 

 

Obstajajo nekateri opozorilni znaki, ki kažejo na to, da prodajne sile niso ustrezno oblikovane.  

Zdravniki se pritožujejo, da posamezniki ne razumejo uporabe izdelkov in ne poznajo njihove 

problematike in da njihove potrebe in pričakovanja niso zadovoljena. Strokovni sodelavci 

čutijo, da jim manjkajo določena znanja, usposabljanja, navodila ter napotki za delo za 

izdelke, ki jih promovirajo in da nimajo dostopa do tistih, ki odločajo. Rast izdelkov in 

prodiranje na trg ni v skladu z zastavljenimi cilji. Pogosto se uporablja delitev prodajnih 

predstavnikov glede na izdelke oziroma skupino izdelkov. Prednost take organizacije je, da se 

posameznik osredotoči na skupino izdelkov in tako prilagodi prodajne aktivnosti. Slabost pa 

je povezana s podvojevanjem, saj prodajni predstavniki za različne izdelke pokrivajo in 

delujejo na istem področju, tako lahko posamezne kupce obiskuje več prodajnih 

predstavnikov istega podjetja, kar lahko moteče vpliva na kupca, lahko pa tudi povzroči 

pretirano interno tekmovanje ( Pharmaceutical Sales Force Management, 2001 str. 46). 

 

 



 

20 

 

Prednost takšne organizacije je tudi povezanost s kupcem, saj ga obiskuje le en prodajni 

predstavnik, ki je odgovoren za specifičen izdelek ali več izdelkov in se tako ve na koga se 

obrnit, če nastopijo kakršne koli težave. Posameznik je odgovoren za vse izdelke, za vse 

kupce in za vse aktivnosti, ki so potrebne na določenem geografskem področju. 

Organizacijska struktura omogoča posamezniku, da se svobodno odloča, s katerim produktom 

se bo osredotočil na določenega zdravnika (splošnega ali specialista). Prodajni predstavnik 

izbira torej delo, ki mu najbolj leži, kupce s katerimi najbolje sodeluje in izdelek od katerega 

ima največ, kar pa ni nujno, da je v skladu s politiko podjetja. Vodja usmerja posameznika z 

nadzorovanjem, z dobro oblikovanim sistemom plačevanja in nagrajevanja, z delovnim 

planom in definirano taktiko dela. Kljub temu je posameznik na določenem področju 

samostojen ob odločitvah, kateri izdelek bo tržil pri katerem kupcu in katere aktivnosti bodo 

potekale na njegovem geografskem področju (Zupet 2002).  

 

Farmacevtska podjetja dajo zelo velik poudarek na konstantno izobraževanje prodajnega 

osebja in seveda tudi strank. Posebej pogoste so konference, okrogle mize in seminarji. 

Strokovni sodelavci morajo biti na teh srečanjih dobro pripravljeni in imeti dovolj veliko 

zalogo reklamnega gradiva, ki ga ponudijo vsem prisotnim. Predstavitev mora biti jasna, 

razumljiva in grafično dodelana, poudarek pa je usmerjen na prednosti zdravila komperativno 

z njegovimi izdelčnimi konkurenti (Petre 2000, str. 32). 

 

Pomembno vlogo pri širjenju informacij o zdravilih zdravnikom, ima vsekakor ugled 

farmacevtskega proizvajalca. Podjetja se morajo tega zavedati, saj je lahko ugled, ki ga 

podjetje uživa v očeh javnosti, poglavitna prednost oziroma pomanjkljivost pred konkurenti. 

Podjetje s svojim delovanjem ustvarja razmerja z različnimi javnostmi. Te so lahko: lokalne 

in širše javnosti, vlada, porabniki, finančniki, delničarji, mediji in ostala javnost. Sodelovanje 

z različnimi javnostmi in pojavljanje z njimi v končni fazi pomeni tudi večji dobiček, saj 

komuniciranje in sklepanje kompromisov posredno pripomore k boljši prodaji proizvajalčevih 

izdelkov, večanje tržnega deleža in tudi večanje števila stalnih kupcev.  Ugled ne pride sam 

od sebe, podjetja si ga težko pridobijo in z eno nepremišljeno potezo tudi zelo hitro izgubijo. 

Ugled je mogoče pridobiti z resnično kakovostnimi izdelki, z izpolnjevanjem rokov glede 

dobave in podobnim. Visoko na lestvici za pridobitev ugleda je tudi osveščenost podjetij, da 

skrbijo za ekologijo. Farmacevtska podjetja zaposlujejo posebej za stike z javnostmi 

usposobljene ljudi. Le ti se aktivirajo in sodelujejo na raznih strokovnih seminarjih in 

simpozijih, podpirajo dobrodelne in druge prireditve, izdajajo interni časopis, organizirajo 

predavanja za zdravnike in tako pomagajo ustvarjati pozitivno celostno podobo podjetja 

(Petre 2000, str. 34). 

 

Strokovna javnost dobiva informacije o zdravilih brez recepta posredno preko sredstev 

javnega obveščanja, kjer  podjetja oglašujejo laični javnosti. Neposredno dobivajo informacije 

za zdravila na recept, kot tudi za zdravila brez recepta, preko oglasov in člankov v strokovnih 

glasilih, z raznimi obvestilnimi pismi in s strokovnim katalogom. Oglaševanje mora vsebovati 

bistvene informacije o zdravilu, ki se nanašajo na značilnost proizvoda. Vsebovati mora tudi 

uvrstitev zdravila v razred. Stroški za promocijo zdravila vsekakor niso majhni (Kogovšek-

Vidmar 1997, str. 59). 
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3.1.2  Komuniciranje strokovnega sodelavca z zdravnikom 

 
Farmacevtska podjetja se zavedajo, da je dobra komunikacija strokovnega sodelavca z 

zdravnikom temelj dobre prodaje zdravil. Pomembna posebnost prodaje zdravil na recept v 

farmaciji je, da se zdravil na recept ne sme oglaševati in da je končni kupec, bolnik, 

največkrat neobčutljiv za ceno zdravila. Promocija je usmerjena torej k zdravniku, ki zdravilo 

predpiše. Pri promociji v farmaciji igrajo zelo pomembno vlogo  nove informacije, ki pa so 

visoko tehnično dovršene, razpršene in se hitro spreminjajo (Calfee 2002, str. 81). 

 

Pri širjenju informacij o zdravilih na recept zdravnikom, velja upoštevati, da gre za področje s 

posebnimi zakonskimi omejitvami pri registraciji in pridobivanju dovoljenj za promet z 

zdravili, omejitvami pri oblikovanju cen zdravil in omejitvami glede oglaševanja. Posebnosti 

se kažejo na področju segmentacije. Pri širjenju informacij zdravnikom o zdravilih  na recept 

je namreč treba segmentirati uporabnike (bolnike), ki predstavljajo tržišče za posamezno 

zdravilo in druge ključne strokovne skupine (predpisovalci zdravil, mnenjske vodje, državne 

regulatorne ustanove). Farmacevtsko podjetje tako prepozna načine in vsebino trženjskega 

komuniciranja v zvezi s posameznim segmentom (Guček Zakošek 2005, str. 88-90). 

 

Podjetje ne more pričakovati prodajnega uspeha, če je izdelalo le dober izdelek, oblikovalo 

privlačne cene in zagotovilo dostopnost izdelka uporabnikom. Poleg tega mora podjetje tudi 

komunicirati s svojimi kupci. Komuniciranje ne sme biti ločeno od ostalih instrumentov 

trženjskega spleta, temveč povezano in usklajeno. Le medsebojna prepletenost in povezanost 

vseh instrumentov trženjskega spleta bo pripomogla k doseganju zastavljenih ciljev, uspešni 

prodaji in dobičku (Starman 1996, str. 1 - 2 ). 

 

Večina avtorjev razdeli trženjsko komuniciranje na naslednje štiri instrumente trženjska spleta 

(Potočnik 1996, str. 2): oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo in osebna 

prodaja. Tem štirim instrumentom trženja avtor doda še: neposredno trženje in neposredno 

oglaševanje, sponzorstvo, sejme in razstave, korporativno oglaševanje, embalažo, 

komuniciranje na prodajnem mestu in propagando od ust do ust. 

 

Izredno velik poudarek je na odnosu med farmacevtskim predstavnikom in predpisovalcem 

zdravil. V procesu trženja farmacevtski predstavnik zdravil ne prodaja neposredno, temveč 

predpisovalca o njih obvešča ob pomoči strokovne literature in brošur. Na več obiskih spomni 

zdravnika na posamezno zdravilo in ga tako prepriča, da se odloči za predpisovanje le tega. 

Pri tem je zelo pomemben njun odnos; farmacevtski predstavnik mora vzpostaviti medsebojno 

zaupanje. Predvsem pa mora biti strokovno usposobljen za posredovanje farmacevtskih in 

medicinskih spoznanj ter izobraževanj na področju prodajnega komuniciranja (Guček 

Zakošek 2005, str. 67). 

 

Prednosti osebne prodaje so prisotnost pri procesu odločanja: prodajalec lahko zaradi 

neposrednega stika s stranko vpliva na njeno odločitev, saj ji ponuja razne rešitve za 

probleme, ki jih med pogovorom zazna, med njima se vzpostavi nekakšen partnerski odnos, ki 

pripomore k večji zaupljivosti kupca in s tem k uspešnejšemu zaključku prodaje. Pomembna 

je tudi dvosmerna komunikacija, kjer prodajalec lahko že med pogovorom s stranko vidi 

potek pogovora oziroma takoj dobi povratno informacijo, to mu omogoča, da vse težave, 

nestrinjanja in vprašanja reši pravočasno, na kraju dogodka in izpelje posel uspešno do konca. 

Avtorja navajata tudi pridobivanje informacij: podjetje s tem načinom prodaje izve veliko 

informacij iz »prve roke«, predvsem o potrebah, zahtevah in željah kupcev. Pri osebni prodaji 

je tudi enostavnejša komunikacija: manj je motečih dejavnikov, kot jih lahko vidimo pri 
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masovnem komuniciranju in tudi sporočila se lahko posredujejo na želeni način. Prodajalec 

ima tako večji nadzor nad posredovanimi informacijami ter možnostjo oblikovanja informacij, 

ki ustrezajo kupčevim posebnim zahtevam in željam. Pomanjkljivosti osebne prodaje so 

visoki stroški: podjetja imajo pri takem načinu visoke stroške, tako denarne, kot tudi časovne, 

saj je to dolgotrajen proces, ki pa ne doseže nujno načrtovanega rezultata. Na ta način se 

informacije dotaknejo manjšega števila ljudi: prodajno osebje še zdaleč ne dosega tolikšnega 

števila ljudi v tolikšnem času kot jih masovno komuniciranje. Sporočanje nekonsistentnih 

podatkov, saj je vsebina sporočila lahko posredovana kupcu na drugačen način, kakor si jo je 

zamislil management podjetja; to je nevarno predvsem takrat, ko zaposleni nimajo dovolj 

znanja, motivacije in informacij. Prisotno je lahko  tudi nerazumevanje z managementom: 

pogosto se dogaja, da management in prodajno osebje ne delujeta povezano, posledično 

prihaja do pomanjkanja sporazumevanja, kar vodi do slabših rezultatov. Možno je tudi 

neetično ravnanje: prodajalci lahko prestopijo meje etičnega poslovanja v želji čim boljše 

prodaje, kar lahko škoduje podjetju, zmanjša njegovo verodostojnost ter povzroči izgubo 

zaupanja kupcev (Belch in Belch 2004 ).  
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4  STRES 
 

Od današnjega človeka, ki živi v zelo razgibanem in nenehno spreminjajočem se okolju, se 

zahtevajo hitre in učinkovite prilagoditve na spremembe. Če človek tega ne zmore sledi 

nezadovoljstvo, preobremenjenost in neuspeh na delovnem mestu ali v družinskem življenju. 

Problem stresa, mobinga in izgorevanja na delovnem mestu in v vsakdanjem okolju je vse 

večji na vseh delovnih področjih, tako tudi v prodajni funkciji strokovnih sodelavcev v 

farmacevtski industriji, saj je narava dela strokovnega sodelavca zelo stresna. 

 

 

4.1 Opredelitev stresa 

 
S pojmom »stres« se na življenjski poti pogosto srečujemo in nam predstavlja neprijetno 

situacijo oziroma grožnjo na katero nimamo svojega vpliva. V preteklosti je stres pomagal k 

preživetju človeštva, v današnjem času pa predstavlja vir nezadovoljstva, napetosti, bolezni in 

prezgodnje smrti (Schmidt 2001, str. 8). 

 
Osnovni vzorec nastanka stresa, ki izvira iz daljne prazgodovine človeštva, ko so bili naši 

predniki konstantno v boju za preživetje, je enak že milijone let. Stres, ki ga danes doživlja 

sodoben človek se razlikuje od stresa v daljni preteklosti, saj je današnji stres posledica 

hitrega in intenzivnega življenja, nenehnega časovnega pomanjkanja, številnih informacij, ki 

nas spremljajo na vsakem našem koraku in visokih zahtev. V zgodovini je bil stres koristna 

reakcija, saj je telo našega prednika pripravil na intenzivno fizično aktivnost, za boj s 

sovražnikom ali beg pred njim. V sodobnem času pa kronični stres pušča na človeku skrite 

celične ali subcelične poškodbe, funkcionalne motnje in strukturne spremembe na možganih 

(Starc 2007, str. 145). 

 

Stres opredeljuje množica definicij, vendar pa v vseh definicijah  lahko najdemo dva  temeljna 

poudarka in sicer stres večinoma povzroča nek zunanji dejavnik in posledice stresa se 

odražajo v telesnih spremembah, ki so psihološke in fiziološke narave. Zmožnost 

obvladovanja stresa sooblikujejo številne značilnosti okolja in osebnosti (Selič 1999, str. 53-

54). 

 

Če je posameznik v situaciji, kjer povzročanje stresa  traja daljše časovno obdobje z enako ali 

večjo intenzivnostjo, lahko pripelje do izčrpanosti, ko se posameznik več ne bojuje s 

povzročiteljem stresa in lahko brez pomoči tudi umre. Mobing je lahko eden izmed takšnih 

stresnih dejavnikov, saj se zaradi stresa zmanjša zbranost, storilnost in samozavest, kar vodi v 

še večji psihični teror. Včasih dobimo občutek, da si nekateri vodilni posamezniki želijo 

pasivne, neustvarjalne, pokorne in ustrahovane sodelavce. 

 

V tem poglavju smo se seznanili z opredelitvijo stresa, ki je pomembna za razumevanje 

osnovnega pomena stresa. Nadaljevali bomo z modeli stresa, kjer se bomo srečali s tremi 

različnimi teorijami o nastanku stresa, ki so jih vpeljali različni avtorji. 

 

 

4.2 Modeli stresa 

 
V strokovni literaturi srečamo tri temeljne modele stresa: model stresa, ki temelji na odzivu, 

model stresa, ki temelji na dražljaju in transakcijski model stresa. Pri modelu stresa, ki temelji 
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na odzivu je bil začetnik te teorije Hans Selye, ki je uvedel splošni oziroma generalni 

adaptacijski sindrom GAS in postavil koncept povezave stresa in bolezni. Stres opredeljuje 

kot nespecifični odgovor telesa na nevarnost v kateri se posameznik znajde (Levi 1999, str. 3). 

Ko se v danem okolju srečamo s kritično situacijo, se naše telo pripravi na individualni 

obrambni odziv, kot je povečana napetost mišic, hitrejši srčni utrip, upočasnitev prebave, 

dilatacija zenic, adrenalni korteks poveča vzburjenje telesa in telo se ne nahaja več v 

ravnovesju – faza alarma. Najpogostejši odziv sta boj ali beg in če sta uspešna, se v 

organizmu ponovno vzpostavi homeostaza. Če človeško telo preveč odstopa od homeostaze je 

v nevarnosti. Vendar pa se v sodobnem življenju pogosto zgodi, da boj ali beg nista bila 

uspešna in telo ostane v stanju vzburjenosti – faza obrambe. Če se prične grožnja umirjati, se 

telo nanjo privadi in se poskuša umiriti. Če pa se grožnja oziroma nevarnost še nadaljuje se 

sčasoma izčrpajo prilagoditveni mehanizmi in oseba preide v fazo izčrpanosti (Černigoj- 

Sadar 2002). 

 

 

Slika 1: Splošni adaptacijski sindrom 

 

 

 

 

 
 

 
Vir: Cox (1978). 

 

 

Model stresa, ki temelji na dražljaju sta upeljalal avtorja te teorije (Holmes in Rahe), ki sta se  

ukvarjala s merjenjem  značilnosti človeškega okolja, manj pa z vlogo subjektivnega pomena 

zunanjih dejavnikov pri doživljanju stresa. Izvajala sta merjenje življenjskega stresa s 

pomočjo lestvice življenjskih sprememb (Jan, 2006). 
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Transakcijski model stresa sta razvila Lazarus in Folkman, kjer  pojasnjujeta stres kot 

»poseben odnos med posameznikom in okoljem, ki ga posameznik zaznava kot 

obremenjujočega, ki presega njegove zmožnosti in ki ogroža njegovo blagostanje«. Payne in 

Walker (2002, str. 112 - 113). Navajata, da ta teorija domneva, da je vse v našem življenju 

stresno. Stopnjo grožnje dogodka se določi s posameznikovo kognitivno oceno. 

 
 

Slika 2: Transakcijski model stresa 

 

 

 
Vir: Payne in Walker (2002, 114). 

 

 

 

V poglavju 4.2 smo predstavili tri različne modele stresa, ki so jih podrobno opisali in določili 

različni tuji avtorji. V novem poglavju pa se bomo srečali z dejavniki stresa v delovnem 

okolju in dejavniki stresa izven delovnega okolja, ki vplivajo na telesno in duševno stanje 

ljudi. 

  

 

4.3 Dejavniki stresa 

 
Dejavniki stresa in reševanje stresnih situacij se razlikujejo od človeka do človeka, saj so 

odvisni od posameznikove osebnosti, izkušenj, okoliščin in okolja v katerem živi. V 

doživljanju stresnih dejavnikov bo za nekoga določen dogodek stres, za drugega pa nov izziv 

na njegovi življenjski poti (Dernovšek, Gorenc, Jeriček 2006, str. 8). 
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4.3.1 Dejavniki stresa v delovnem okolju 

 

V delovnem okolju se pojavljajo številni dejavniki stresa. Med njimi so najpogostejši narava 

dela oziroma delavni pogoji, vloga posameznika v organizaciji, medosebni odnosi, razvoj 

kariere, organizacijska struktura in klima organizacije ter usklajevanja dela z družinskim 

življenjem. 

 

Narava dela oziroma delovni pogoji so določeni delovni pogoj, ki vplivajo na naše 

razpoloženje in duševno stanje neodvisno od tega ali jih zaznavamo ali ne. Hrup, ki presega 

80 decibelov predstavlja stres ali pa zmanjšuje strpnost do ostalih stresorjev. Tudi 

temperaturni ekstremi vplivajo na delovno uspešnost in zdravje posameznika. Med delovne 

pogoje sodi tudi število ur dela na teden, kjer posameznik naj ne bi delal več kot 48 ur na 

teden, saj ima negativni vpliv na zdravstveno stanje posameznika: bolezni srca in ožilja, na 

metabolizem, delavno učinkovitost in motivacijo, družinsko in zasebno življenje. Velik 

pomen ima tudi vloga posameznika v organizaciji, kjer je stres pogojen z načinom 

dodeljevanja  nalog in splošno organizacijo dela v podjetju. Najpogosteje se stres pojavlja, ko 

delavec nima jasne slike o ciljih in odgovornostih svojega dela ter mu niso jasna pričakovanja 

sodelavcev. Drugi izvor stresa so nasprotujoče si zahteve, ko mora posameznik opravljati 

delo, ki ga ne želi početi ali ne spada v njegove delovne obveznosti ali kadar je delavec ujet 

med dvema ali več zahtevami nadrejenega ali sodelavcev (Černigoj Sadar 2002). Seveda 

moramo omeniti tudi medosebni odnosi na delovnem mestu, ki jih delimo na odnose s 

nadrejenimi, ko želijo le ti uveljavljati svojo avtoriteto na neprimeren način, podrejenimi in 

sodelavci kjer kot stres nastopata neprimerna tekmovalnost in osebni konflikt (Silvar 2009). 

 

Razvoj kariere je eden izmed dejavnikov stresa, saj vsak izmed delavcev sprejme in opravlja 

svoje delo v delovnem okolju z določenimi pričakovanji glede napredovanja, doseganja ciljev, 

uresničevanja ambicij, višini plače in ocenjevanja uspešnosti pri delu. Neuresničena 

pričakovanja lahko prerastejo v stres (Černigoj Sadar 2002; Silvar 2009). Omeniti moramo še  

organizacijsko strukturo in klimo organizacije,  kjer organizacijsko strukturo razumemo kot 

urejeno delovanje organizacije z vidika formalizacije, centralizacije in hierarhičnosti. Taka 

ureditev dovoljuje le omejeno sodelovanje delavcem pri odločitvah, kar predstavlja dejavnike 

stresa mnogim zaposlenim. Organizacijska klima se nanaša na kvaliteto komunikacije, 

pravičnost nagrajevanja in način odločanja. In nazadnje naj omenimo še usklajevanje dela in 

družinskega življenja, kjer vir stresa predstavlja konflikt med vlogami, ki jih posameznik 

izvaja na delovnem mestu in doma. Usklajevanje dela in družine najbolj prizadene ženske ali 

pare, kjer si oba želita ustvariti kariero (Silvar 2009, str. 26- 28). 

 

 

4.3.2  Dejavniki stresa izven delovnega okolja 

 

Tudi mnogi dejavniki stresa, ki niso v povezavi z delovnim okoljem posameznika, lahko 

povzročajo stres. To so stresni življenjski dogodki med katere štejemo ločitev, smrt 

družinskega člana, poškodba, neželena nosečnost in upokojitev. V primeru, da oseba v 

krajšem časovnem obdobju doživi večje število stresnih življenjskih dogodkov, se bo 

verjetneje pojavila bolezen kot odziv na stres, kot pri posamezniku, ki je bil pod manjšimi 

dejavniki stresa izven delovnega okolja. Stresni življenjski dogodki se v življenju 

posameznika pojavljajo redkeje. Druga skupina dejavnikov stresa izven delovnega okolja pa 

so še napori vsakdanjega življenja, kamor štejemo pogosta, manjša vznemirjenja na različnih 

področjih izven delovnega okolja. To so napori pri učenju in vzgoji otrok, v gospodinjstvu ter 

v časovni in finančni organizaciji. Vsi ti napori vsakdanjega življenja so pomemben vir stresa, 
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ki lahko tudi negativno vplivajo na posameznikovo zdravstveno stanje (Šarotar Žižek Idr. 

2013, str. 14 – 16). 

 

Posameznik se je prisiljen prilagoditi stresnim situacijam v delovnem okolju in izven njega, 

vendar pa se v določenem časovnem obdobju pogostih stresnih situacij pokažejo posledice 

stresa. Posledice, ki jih povzroči stres so lahko uničujoče tako na ravni posameznika, kot tudi 

na ravni organizacije in družbe. Posledice stresa bomo spoznali v naslednjem poglavju. 

 

 

4.4  Posledice stresa 
 

4.4.1 Posledice stresa na ravni posameznika 

 

Pri stresni reakciji sodelujejo tri pomembne komponente: stresni dejavniki, posameznik s 

svojim vidikom na stresni dejavnik in posameznikov lasten odziv na stresni dejavnik. Stresno 

reakcijo telesa po doživetju stresa, označujejo biološke reakcije, ki so vidne tudi zunaj (Starc 

2007, str. 68). 

 

Kot posledice stresa v delovnem okolju in izven njega na ravni posameznika se lahko pojavi 

več različnih simptomov. Luban-Plozza in Pozzi (1994, str. 13, 14) navajata tri skupine 

simptomov med katere sodijo čustveni simptomi, vedenjski simptomi in telesni simptomi. 

Čustveni simptomi so apatija, anksioznost, razdražljivost, duševna utrujenost (težave s 

koncentracijo in pomanjkanje prožnega mišljenja), pretirana zaverovanost vase ali zavračanje 

samega sebe (nepriznavanje svojih težav, pretirana zaskrbljenost).  Med vedenjske simptome 

spadajo izogibanje (zapiranje vase, zavračanje dela, težave pri sprejemanju odločitev), 

pretiravanje (poseganje po nikotinu, alkoholu, igre na srečo), težave z urejanjem samega sebe 

in težave s spoštovanjem zakona. Telesni simptomi se kažejo pogosto kot obolevnost, fizična 

izčrpanost, nerazpoloženje (glavobol, sprememba teže, želodčne težave, nespečnost, itd.) in 

drugi telesni simptomi ( visok krvni pritisk, suho grlo, napetost mišic). 

 

V  študiji, ki so jo izvedli Hogh et.al. (2012 str. 47-52) so merili nivo kortizola v slini pri 

posameznikih, ki so konstantno izpostavljeni stresu na delovnem  mestu v obliki ustrahovanja 

in tistimi, ki teh težav nimajo. Ugotovili so, da ima veliko število delovno aktivnih oseb, ki so 

pogosto v stresu, ki ga povzroča ustrahovanje, neodvisno od spola, nižje koncentracije 

kortizola v slini, kot tisti, ki niso izpostavljeni stresu v obliki ustrahovanja v delovnem okolju. 

Znano je, da akutni socialni stres normalno sprva vodi v povišan nivo kortizola. Nižje 

koncentracije kortizola pri posameznikih, ki so konstantno izpostavljeni stresu pa nakazujejo 

na kronično adaptacijo na konstantno stresno situacijo. Nizka koncentracija kortizola je bila 

ugotovljena tudi pri posameznikih, ki so v fazi post travmatskega stresnega sindroma.  

 

 

4.4.2 Posledice stresa na ravni organizacije 

 

Stres nima negativnega vpliva samo na posameznika, temveč tudi na celotno delovno 

organizacijo. Posledica stresa v organizaciji so stroški, ki jih lahko delimo na posredne in 

neposredne. Posredni stroški v delovni organizaciji nastanejo zaradi: napetih odnosov med 

delavci, slabega delovnega vzdušja, slabe komunikacije in zmanjšane motivacije za 

opravljanje delovnih nalog, zmanjša se  produktivnost, kreativnost in inovativnost ter pojavijo 

se napake. Pri delavcih se posledično zmanjša občutek pripadnosti organizaciji, zamujajo na 

delo, koristijo daljše delovne odmore in ne upoštevajo delovnih zahtev. Posledice za 
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organizacijo se tako kažejo v manjši kakovosti storitev ali izdelkov, povečajo se pritožbe 

strank in poslabša se ugled podjetja. Neposredni stroški se pojavijo zaradi absentizma in 

fluktuacije zaposlenih, nesreč, bolezni in slabše produktivnosti delavcev (Stavanja 2006, str. 

8- 9). 

 

Slabše telesno in duševno zdravje delavcev posledično vodi do slabšega delovanja celotnega 

podjetja. Posledice stresa na nivoju podjetja se pokažejo na treh področjih. Prvo področje  je 

sodelovanje, kamor štejemo fluktuacijo delavcev, zamujanje, agresivno komuniciranje, 

trpinčenje oziroma mobing in izolacijo. Posledice stresa na nivoju podjetja zajemajo še drugo 

področje in sicer uspešnosti kamor sodijo zmanjša storilnost delavca ali kakovost izdelka, 

nezgode in pogostejše napake. Tretje področje posledic stresa pa predstavljajo stroški kamor 

spadajo povečani stroški za bolniška nadomestila, povečani stroški zaradi izplačanih 

odškodnin in izguba dobrega imena podjetja (Levovnik 2014, str. 36). 

 

V podjetjih bi moralo biti uveljavljeno dejstvo, da so zaposleni ključni kapital organizacije. 

Tam, kjer se zavedajo pomena zaposlenih za dolgoročni uspeh organizacije, se trudijo 

vzpostaviti pozitivno delovno klimo, kar vključuje varno in zdravju prijazno delovno okolje, 

dobre medosebne odnose na vseh nivojih in stimulativno delo. Ti dejavniki pozitivno vplivajo 

na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih, ki posledično manj koristijo bolniški dopust. 

 

V študiji, ki sta jo izvedla Ipsen in Jensen (2012, str. 325 – 334), so ugotavljali kako zmanjšati 

stres pri posameznikih, ki so visoko izobraženi in so zaposleni na delovnem mestu, kjer 

njihovo delo obsega vsakodnevno učenje in izpopolnjevanje na svojem področju. Ugotovili 

so, da se je v  organizacijah, ki so svojim delavcem omogočile in podprle individualiziran 

način izvajanja dela in  upravljanja s samim seboj, stres v povezavi z delom zmanjšal. 

 

 

4.4.2.1 Izostajanje (absentizem) iz delovnega mesta 

 

Pojem absentizem označuje čas, ko zaposleni ne dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege 

družinskega člana, pri čemer naj bi njegova nezmožnost za delo trajala omejen čas. 

Absentizem predstavlja resen družbeni, organizacijski in pravni problem, ki ima pomembne 

ekonomske posledice za delavce, delodajalce, gospodarstvo in področje obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Stopnja absentizma je odvisna od tega kakšen je odnos do tega 

pojava v podjetju in državi. Za vsako organizacijo je zdravstveni absentizem zelo pomemben, 

saj povzroča številne negativne posledice, kot so nižji dohodek, manjše možnosti 

napredovanja na delovnem mestu, nezadovoljstvo v delovnem okolju, izguba delovnih navad 

in spretnosti. Za delodajalca pa absentizem predstavlja neposredni strošek za plačila 

nadomestil, stroški za nadomestne delavce in zmanjšana produktivnost. Najpogostejši vzrok 

za izostanek od dela so bolezni mišično kostnega sistema in vezivnega tkiva, bolezni dihal, 

nega družinskega člana in duševne ter vedenjske motnje, pri katerih bolniška odsotnost z dela 

traja najdalje (Vučkovič 2010, str. 10).  

 

Absentizem se kaže kot bolj problematičen v manjših podjetjih, v tistih z delovno 

intenzivnimi panogami in tam kjer delo zahteva specializirana znanja, saj lahko povzroči 

motnje v normalnem delovnem procesu. Pogost je tudi pojav, ko so zaposleni zaradi 

koriščenja bolniške odsotnosti izpostavljeni formalnim in neformalnim sankcijam nadrejenih  

(nadlegovanje in očitki o lenobi ali simuliranju), grožnje s poostrenim nadzorom in 

preverjanju upravičenosti bolniške odsotnosti. Pogosto pa se tudi pojavljajo primeri, ko 

zaposleni bolniškega staleža ne morejo ali ne upajo koristiti, razen v primeru izredno hudih 
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poškodb ali bolezni, in prihajajo na delovno mesto bolni. Aktivnosti in ukrepi za 

zmanjševanje absentizma v organizacijah so preprosti, izvajati pa jih je potrebno sistematično 

in dolgoročno. To zajema dosledno izobraževanje in izvajanje ukrepov na področju varnosti 

in zdravja pri delu, omogočanje ergonomsko prilagojenih delovnih mest in kratkih 

rekreativnih počitkov, izvajanje rednih preventivnih zdravstvenih pregledov, organiziranje, 

usposabljanj in izobraževanj zaposlenih ter ustvarjanje prijaznega delovnega okolja in dobrih 

medosebnih odnosov v kolektivu, saj ima počutje na delovnem mestu izredno velik vpliv na 

zdravje ljudi v delovnem okolju (Kralj 2011).  

 

 

4.4.2.2 Zmanjšanje produktivnosti (prezentizem) na delovnem mestu   

 

Prezentizem se kaže kot zmanjšana učinkovitost posameznika na delovnem mestu, kar 

pomeni, da posameznik v delovnem okolju dela manj učinkovito kot bi lahko, kajti sama 

prisotnost na delovnem mestu še ne pomeni, da je posameznik tudi dovolj motiviran za delo, 

in da opravlja svojo delo učinkovito. Ključni pogoji za prezentizem so stres in izgorevanje na 

delovnem mestu, slaba organizacija dela, monotonost delovnih opravil, nezadostno 

nagrajevanje delavcev za opravljeno delo in prisotnost delavcev na delovnem mestu kljub 

bolezni ( Kralj 2011 str. 14). 

 

Mihalič (2006, str. 216-217) priporoča predvsem sledeče ukrepe kot so redna izobraževanja, 

izpopolnjevanja in usposabljanja, omogočanje horizontalnega in vertikalnega 

napredovanja,omogočanje soudeležbo zaposlenih pri lastništvu, omogočiti boljše delovne 

pogoje, bolj odgovorna in zahtevnejša dela, javna izpostavitev dosežkov posameznikov pred 

sodelavci ter razne simbolne nagrade. 

 

 

4.4.2.3 Fluktuacija na delovnem mestu   

 

Fluktuacija pomeni gibanje kadra zaposlenih, kot odhodi iz organizacije, ki jih je potrebno 

nadomestiti. Stopnja fluktuacije je razmerje med številom delavcev, ki so odšli in številom 

delavcev na začetku in koncu obdobja. Fluktuacijo delimo na neizogibno, kot sta smrt in  

upokojitev, na namerno, kjer ima vpliv osebna odločitev, na  neprostovoljno, ko delavec 

zapusti organizacijo na zahtevo delodajalca in prostovoljno, ko delavec zapusti organizacijo 

na lastno željo (Pučko 2001). 

 

Fluktuacija je podobno kot absentizem pomemben dejavnik v gospodarskem smislu, kjer 

fluktuacija pomeni gibanje kadra zaposlenih, ki se kaže v odhodih iz organizacije in 

socialnem smislu, kjer to pomeni spreminjanje strukture prebivalstva. Fluktuacija na 

delovnem mestu je za organizacijo zelo škodljiva, saj vpliva na kakovost delovnega procesa, 

zvišuje stroške in kaže potrebe po reorganizaciji razmer v podjetju (Kralj 2011). 

 

 

4.4.3 Posledica stresa na ravni družbe 

 

Intenzivnost dela se je v zadnjih petnajstih letih zelo povečala, saj delodajalci vidijo rešitev za 

višjo produktivnost dela v povečanju obremenitve delavcev, ne pa v vlaganju v izobraževanje 

in dobro počutje le teh. V začetni fazi je produktivnost lahko večja, kasneje pa le na račun 

izčrpanosti, obremenjenosti in izgorelosti delavcev, kar pa postaja vse bolj nevzdržno. Vzroke 
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za pretirano delovno obremenitev najdemo tudi v slabi organizaciji dela, gospodarstvu, ki je 

usmerjeno k večji konkurenčnosti in zahtevami delodajalca. 

 

Stres na delovnem mestu je eden največjih zdravstvenih in varnostnih izzivov s katerimi se 

srečuje Evropa, predvsem zaradi neskladja visokih zahtev v delovnem okolju in 

posameznikovo nezmožnostjo izpolnjevanja le teh ter zaradi slabega ravnovesja med 

vloženim naporom in nagrado za opravljeno delo. Psihosocialni stres je povezan tudi z visoko 

nezanesljivostjo delovnega mesta (EC 2008). 

 

Doživljanje stresa na delovnem mestu je eno izmed najpogostejših zdravstvenih težav, 

povezanih z delom. Število ljudi, ki občutijo posledice stresa, ki ga povzroča ali poslabša 

njihovo delovno mesto, se bo glede na obstoječe raziskave in študije še povečevalo. 

Raziskava Eurostat ugotavlja, da je v Evropski uniji doživljanje stresa na delovnem mestu 

najpogostejša težava, ki prizadene 27% delavcev v Evropski uniji, kar 53 % delavcev pa 

meni, da je stres v delovnem okolju glavno tveganje za zdravje in varnost na delovnem mestu 

(Bajt  2015, str. 24). 

 

Posledice stresa, ki smo jih opisali na ravni posameznika, organizacije in družbe vodijo v 

slabše zdravstveno stanje delavcev, posledično je v organizacijah manjša produktivnost, 

učinkovitost, kreativnost in inovativnost.  Zato je učinkovito premagovanje stresa na vseh 

ravneh ključno za zmanjševanje stresa in ostalih negativnih posledic, o čemer bomo 

spregovorili v sledečem poglavju. 

 

 

4.5 Premagovanje stresa 
 

Kadar je stresnih situacij preveč za posameznika, so preveč zgoščene, intenzivne in predolgo 

trajajo, lahko stres vodi v bolezen, med drugim tudi v depresijo in tesnobnost. Vsem 

neprijetnim dogodkom se ne moremo izogniti, zato se moramo naučiti, kako se s težavami 

spoprijeti in kako okrepiti telesne in duševne sposobnosti, da nam stres ne zada bolezni 

(Drnovšek 2006, str. 2).  

 

 
4.5.1 Premagovanje stresa na ravni posameznika 

 

Poznamo veliko možnih ukrepov za premagovanja stresa na ravni posameznika. Med njimi je 

najpogostejša prav telesna aktivnost kot so hoja, tek, plavanje, kolesarjenje in telovadba in 

omogočajo zaščito pred stresom in s stresom povezanimi  obolenji. Telesna aktivnost se mora 

izvajati redno, vsaj dvakrat tedensko, da okrepimo mišice, srce in pljuča ter uživati čim manj 

alkohola, cigaret in nezdrave hrane. Redna telesna aktivnost omogoča, da so škodljivi vplivi 

stresa na zdravje manjši (Šarotar Žižek Idr. 2013, str. 33).  Meditacija pomaga posamezniku 

tako, da omogoči popolno sprostitev, kjer se ne zavedamo telesnega neudobja in bolečine. 

Učitelji meditacije menijo, da je ena ura meditacije enakovredna štirim uram spanja. Z 

meditacijo si obnovimo moč in vitalnost (Treven 2005, str. 62). Naslednja pogosta metoda, ki 

jo priporočajo strokovnjaki je joga, ki je sestavljena iz dihalnih vaj in telesnih vaj oziroma 

položajev. Dihalne vaje aktivirajo tiste mišice v telesu, ki se sicer le redko aktivirajo in 

izboljša se sprejem kisika, kri se očisti toksinov in pljuča se raztezajo in krepijo. Telesne vaje 

pa pretegujejo, masirajo in stimulirajo mišičevje, notranje organe in endokrini sistem. Z jogo 

tako stimuliramo vse dele telesa, da lahko deluje sproščeno in harmonično. Zelo koristni pri 

premagovanju stresa na ravni posameznika sta masaža in aromaterapija. Terapevtska masaža 
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zelo pomaga pri fizičnem in psihičnem sproščanju, odpravlja napetost in bolečine v mišicah 

vratu, ramenih in hrbtenici. Terapevtska masaža tudi stimulira krvni pretok v telesu, to pa 

omogoča umiritev in sprostitev tudi na mentalni ravni. Aromaterapija se lahko uporabi pri 

masaži celotnega telesa ali le pri masaži podplatov. Uporabljajo se naravna eterična olja, 

umešana v nevtralno oljno osnovo, najpogosteje mandljevo olje. Katera eterična olja je 

najbolje in najučinkoviteje dodajati, določi izkušen aromaterapevt (Treven 2005, str. 64 - 68). 

 

Seveda je eden pomembnejših dejavnikov prepoznavanje in obvladovanje čustev kar pomeni, 

da  ko smo v stresni situaciji, so naša čustva v ospredju in vplivajo na naše odločitve in 

ravnanja. Bistvo obvladovanja stresa je ravnati premišljeno, kljub močnim čustvom. V nas 

samih je moč, da lahko vplivamo na intenziteto in trajanje čustvene reakcije. Pozitivno 

mišljenje prinaša pozitivne rezultate pri obvladovanju stresa, saj nam omogoča, da gledamo 

na težave z različnih zornih kotov in smo odprti za nove informacije in doživetja (Drnovšek  

2006, str. 5 – 6).  

 

 

4.5.2 Premagovanje stresa na ravni organizacije 

  

Stres na delovnem mestu ni individualni problem samo posameznika v delovnem okolju, 

temveč predstavlja strateški problem, ki je posledica širših družbenih, ekonomskih in 

organizacijskih dejavnikov. Stres se na ravni organizacije najpogosteje kaže kot absentizem, 

zmanjšanje produktivnosti, kreativnosti in večji fluktuaciji zaposlenih. 

 

Ko se v delovnem okolju določajo delovne naloge zaposlenih, bi se moralo vodstvo 

organizacije zavedati, da bodo zaposleni učinkoviti in zadovoljni s svojim delom le, če bodo 

opravljali različne in pomembne naloge, resnično občutili pomembnost svojega dela ter imeli 

ustrezno samoupravo in povratno zvezo. Vodstvo, bi moralo učinkovito zmanjšati vse večje 

stresne dejavnike v delovnem okolju. Uvedeni fleksibilen delovni čas, bi omogočal 

zaposlenim, da po lastni presoji določijo kdaj bodo opravljali svoje delo, s tem pa bi pridobili 

več samonadzora v delovnem okolju. Velik stresni dejavnik, kot je konflikt in negotovost 

vlog, bi lahko nadrejeni zmanjšali tako, da bi za vsakega zaposlenega oblikovali seznam 

delovnih funkcij. V dobrih odnosih in zmanjševanju stresnih situacij je potrebna dobra in 

učinkovita komunikacija znotraj organizacije, kar je močno odvisno od različnih oblik 

vedenja managerja do svojih delavcev, saj so  pomembne pohvale za dobro opravljeno delo, 

zagotavljanje podpore in spodbujanje uspešnosti pri delu. Velik pomen pri premagovanju 

stresa na ravni organizacije ima tudi pozitivna klima v delovnem okolju. To dosežemo z 

decentralizirano in zaposlenim prijaznejšo strukturo poslovnega odločanja, z rednim 

ugotavljanjem mnenj zaposlenih o posameznih značilnostih dela in odzivov delavcev na 

politiko organizacije (Treven 2005, str. 76 – 78). 

 

Ljudje v delovnem okolju preživljajo vse več svojega časa, kar posledično pomeni, da imajo 

vse manjše možnosti za posvečanje samemu sebi, za samo-izpopolnjevanje, kar vodi v 

duhovno naveličanost, otopelost, negotovost in ljudje ne čutijo več jasnega poslanstva. 

Psihično dobro počutje na delovnem mestu se pozitivno odraža v motivirajočem delovnem 

okolju, kar vodi v večje zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih. Zato je potrebno, da 

organizacije dobro počutje svojih zaposlenih redno spremljajo in ustrezno ukrepajo ter uvajajo 

možne  izboljšave na tem področju. Uvajanje duhovnih vrednot v menedžment organizacije, v 

kratkem časovnem obdobju je zelo težko. Managerji morajo skrbeti za svoj duhovni razvoj, 

saj na temelju svojega duhovnega kapitala postaja človek osebno bolj odgovoren in si z 

vodenjem želi dvignit psihično dobro počutje ljudi v  svojem delovnem okolju. Menedžment, 
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ki bi deloval na temelju duhovnega kapitala, bi pozitivno vplival na posameznika, delovno 

okolje, celotno družbo, kar bi lahko celo vodilo v pozitivno spremembo družbenega sistema 

(Šarotar Žižek, Treven in Mulej 2011, str. 8). 

 

V študiji, ki so jo izvedli Prakash Mulki and Jaramillo (2014, str. 623 – 630), je bilo 

ugotovljeno, da delavci, ki se ukvarjajo s prodajo,  reducirajo interpesonalne konflikte in tako 

občutijo stres, ki po navadi vodi še v višjo storilnost in posledično v izgorelost. Ljudje, ki 

delajo v prodajni funkciji organizacije so konstantno izpostavljeni stresu, saj morajo 

uravnotežiti potrebe svojih strank z zahtevami organizacije in razpoložljivimi resursi. 

Obvladovanje stresa v prodajni funkciji je zelo pomembno, saj stres negativno vpliva na 

zadovoljstvo, občutenje pripadnosti podjetju in zdravje. 

 

V sodobni družbi se s stresom  srečujemo vsaki dan. Stres je postal del našega življenja, 

sprejeli smo ga in se poskušamo nanj navaditi, dokler  ne začutimo neprijetne simptome, ki 

lahko vodijo v hujše bolezni ali v izgorelost. Z razširjenostjo stresa v Sloveniji se bomo 

srečali v naslednjem poglavju, kjer ugotavljamo, da stres je prisoten v Sloveniji in da ima zelo 

negativne posledice za celotno družbo. 

 

 

4.6 Razširjenost stresa v Sloveniji 

 
Leta 2010-2011 je bila izvedena obširna raziskava na vzorcu zaposlenih v izbranih 400 mikro, 

majhnih in srednje velikih podjetjih, vključenih v Konfederacijo novih sindikatov Slovenije – 

Neodvisnost (KNSS) in v združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS). 

Osrednji cilj raziskave je bil pridobiti bolj podroben, vsebinsko bogatejši vpogled v 

raziskovalno tematiko, ki je bila pojav stresa, izgorelost, absentizem, prezentizem in 

fluktuacije v delovnih okoljih ter usklajevanje delovnega in zasebnega življenja. V raziskavi 

je sodelovalo 976 anketirancev. V raziskavi skoraj dve tretjini anketiranih oseb (62,4 %) 

ocenjuje, da je njihovo delo stresno od tega meni 17,8 % da je njihovo delo zelo stresno. Več 

kot polovica (54,7 %) sodelujočih oseb meni, da njihovo podjetje ne posveti dovolj pozornosti 

problematiki stresa. Ugotovili so tudi, da večje kot je podjetje, večje je nezadovoljstvo 

anketirancev s pozornostjo, ki jo podjetje namenja problematiki stresa. Glede na izobrazbeno 

strukturo anketirani kažejo, da z višino izobrazbe narašča nezadovoljstvo glede pozornosti, ki 

jo podjetje namenja problematiki stresa. Najpogostejši dejavnik stresa je odgovornost, sledita 

mu pomanjkanje razumevanja in podpore na delovnem mestu in nezmožnost odločanja o 

svojem delu. Sledijo strah pred izgubo zaposlitve in vpliv dela na posameznikovo zasebno in 

družbeno življenje. Trditvi, da je za njihovo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu 

dobro poskrbljeno je potrdilo 41,3 % anketiranih oseb, 32 % je neopredeljenih in 25 % 

sodelujočih pravi, da trditev zanje ne drži. Slaba polovica vprašanih 45,4 % meni, da delajo 

preveč, 32,6 % je neopredeljenih, ostali menijo, da ne delajo preveč (Kralj idr. 2011). 

 
Evropska raziskava o delovnih pogojih (ECWS) iz leta 2005 kaže, da je stres na delovnem 

mestu, druga največja težava, povezana z delovnim mestom, ki prizadene 22 % delavcev v 

državah Evropske unije, hkrati pa je več kot polovica izgubljenih delovnih dni povezanih 

ravno s stresom. To povzroča visoke stroške za delodajalca, hkrati pa močno vpliva na 

življenje delavcev.  Slovenija je v evropskem merilu na drugem mestu po deležu zaposlenih, 

ki so na delovnem mestu izpostavljeni stresu, kar 38 % sodelujočih. Trendi obenem kažejo, da 

se delež oseb, ki doživljajo stres na delovnem mestu iz leta v leto povečuje.  
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Poleg organizacijskih in individualnih virov stresa na delovnem mestu na stres močno 

vplivajo še nove oblike zaposlovanja, povečanje deleža pogodb za določen čas (prekerno 

delo), pritiski po večji fleksibilnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti, zmanjševanju stroškov in 

naraščajočem deležu starajoče delovne sile. V času ekonomske krize se navedena tveganja še 

povečujejo, zato je za pričakovati, da bo delež oseb, ki se srečujejo s stresom v delovnem 

okolju vse več (Kralj idr. 2011).  

 

Stres je reakcija organizma na dražljaje iz nekega okolja, vendar pa je odvisno od vsakega 

posameznika kako se bo telesno prilagodil novim okoliščinam. Velik vpliv na to imajo 

izkušnje in trenutno počutja posameznika. Pri nekom lahko stres povzroči občutek nemoči in 

depresivnost, kdo drug pa zmore prenesti tudi hujše obremenilne okoliščin. Človek, ki ima 

storilnostno pogojeno samopodobo, pretirano dela, saj se želi izogniti občutkom tesnobe, 

krivde in sramu, ki so posledica, če ne  dobi pohvale za opravljeno delo. Tak posameznik je  

kandidat za izgorelost. Izgorelost tako predstavlja negativno reakcijo na konstanten stres v 

delovnem okolju in izven njega in je odvisna od posameznikovih sposobnosti za obvladovanje 

stresa. Tako vidimo, da je stres močno povezan z razvojem izgorelosti predvsem pri tistem 

posamezniku, ki ima storilnostno pogojeno samopodobo, kar bomo opisali podrobno v 

naslednjem poglavju o izgorelosti.  
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5 IZGORELOST 

 
Pri strokovnih sodelavcih, ki vršijo prodajno funkcijo v farmacevtski industriji je pogosto 

prisoten konstanten stres in možnost izgorevanja zaradi intenzivne delovne vneme, dnevne 

migracije v različne dele Slovenije in  nenehni časovni ter prodajni pritiski, ki se vršijo s 

strani delodajalca.  

 

 

5.1  Opredelitev izgorelosti 
 

Prvi naj bi uporabil izraz izgorelosti klinični psiholog Herbert Freundenberger, ki razlaga, da 

pride do izgorelosti v primeru, ko je posameznik izpostavljen pred izzive, ki presegajo 

njegovo sposobnost. Pojasnjuje tudi, da je stres neizogibna reakcija organizma na določeno 

nevarnost, izgorelost pa je negativna reakcija na stres, odvisna od posameznikovih 

sposobnosti obvladovanja stresa (Gazvoda 2004). 

 

V literaturi se najpogosteje pojavlja opredelitev izgorelosti po Christine Maslach, ki 

predstavlja vodilno raziskovalko izgorelosti v svetu in izgorelost opredeli kot psihološki 

sindrom, ki se izraža kot zmanjšana učinkovitost pri delu, čustvena izčrpanost, odtujenost in 

izostajanje čustev do strank (Bilban in Pšenyčny 2007). 

 

Izgorelost na delovnem mestu povzročajo izčrpavajoči, neustrezni in nerecipročni odnosi v 

delovnem okolju in družinskem življenju. Glavni razlog, ki vodi do stanja izgorelosti je 

neravnotežje med vlaganjem energije in zadovoljevanjem temeljnih potreb. Na delovnem 

mestu se najprej pokažejo znaki izgorelosti, saj pomanjkanje energije otežuje naš odnos do 

dela in zmanjšuje našo storilnost. Osebe, ki praviloma izgorijo so najsposobnejši, najbolj 

učinkoviti in zavzeti delavci, ki imajo privzgojeno storilnostno naravnano samopodobo, kar  

pomeni, da se ti posamezniki cenijo le toliko, kolikor naredijo. Kandidat za izgorelost bo pri 

občutkih nezadovoljstva in utrujenosti odgovoril s povečanim obsegom dela, potlačil bo svoje 

potrebe in čutil tesnobo, kar pa vodi že v prvo fazo izgorelosti, ki je razvidna v deloholizmu. 

Izgorelost je sindrom telesne in duševne izčrpanosti, ki zajema razvoj negativne predstave o 

sebi, negativni odnos do dela in izgubo občutka za soljudi (Bilban in Pšeničny  2007, str. 22-

30). 

 

Ljudje smo nenehno izpostavljeni stresnim dejavnikom. Stres je odziv telesa  na dražljaje in je 

koristen, saj nam pomaga živeti v okolju, ki je polno nenehnih zahtev in sprememb. Če pa so 

zahteve prevelike, postane stres negativen in pojavijo se simptomi izgorevanja (Milojčić 

2012). 

 

Do izgorelosti na fiziološkem nivoju pride zaradi zloma energetskega sistema v telesu. 

Spremeni se biokemično delovanje v telesu, posledično pa čustvovanje, vedenje in mišljenje, 

zato pri izgorelosti ne moremo govoriti le o kronični utrujenosti ali podaljšanem stresu. 

Osebe, ki doživijo izgorelost se vedenjsko spremenijo, saj postanejo nezainteresirane, 

neobčutljive, površne in osorne. Mnenja drugih ljudi jih ne zanimajo, za zunanji videz jim 

pogosto ni več mar, doma in v službi pa se pojavi večje število težav. Da si človek telesno 

opomore in ponovno začuti veselje do dela, soljudi in pridobi zaupanje vase, lahko traja dalj 

časa (Hrovatić 2008, str. 52−53). 

 

Izgorelost je lahko posledica prekomernega stresa, vendar izgorelost ne moremo enačiti s 

prevelikim stresom. Posamezniki, ki doživljajo prekomeren stres vedo, da se bodo lahko 
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počutili boljše, ko se bodo umaknili iz stresnega okolja. Izgorel človek pa tega občutka nima 

več, nima več nobene motivacije, nobene energije za boj in postane mu vseeno, tudi pozitivne 

spremembe v okolju mu ne doprinesejo boljšega počutja, saj je tak človek popolnoma izgubil 

upanje. V našem okolju se pogosto zamenjuje izgorelost in depresijo, vendar pa številne 

študije potrjujejo, da gre za dve različni motnji (Pšeničny 2008, str.1). 

 

V prvem poglavju o izgorelosti smo izpostavili opredelitev izgorelosti, ki nam pojasni 

osnovne informacije o tem kaj je izgorelost. Nadaljevali bomo s stopnjami izgorelosti, kjer 

bodo podrobneje opisane razvojne faze izgorelosti. 

 

 

5.2  Stopnje izgorelosti 
 

Stanje dobrega počutja in polnih zalog energije imenujemo čilost. Ko pride do porabe del 

telesne, kognitivne in čustvene energije, nastopi stanje utrujenosti. Posledico pomanjkanja 

počitka in nakopičene utrujenosti imenujemo preutrujenost  in odločitev kako bomo ravnali v 

tem stanju, predstavlja izbiro med zdravjem in boleznijo. Oseba, ki je kandidat za izgorelost, 

bo opozorilne signale svojega organizma o preutrujenosti spregledala in še povečala svojo 

delovno vnemo in aktivnost. Z begom v deloholizem, opozorilni znaki, ki nam jih posreduje 

telo poniknejo in nadaljnje izčrpavanje vodi v izgorevanje (Pšeničny 2006, str. 21). 

 

Prva stopnja izgorelosti se imenuje izčrpanost. Pri izčrpanosti oseba ne priznava občutka 

kronične utrujenosti in se navzven kaže kot skrajno storilnostna usmerjenost oziroma 

deloholizem. Značilna sta kronična utrujenost in zanikanje slabega počutja. Prva stopnja lahko 

traja tudi do 20 let. Pojavlja se kronična utrujenost, ki kljub počitku ne mine, telesne bolečine 

zjutraj in zvečer, panični napadi, hitro utripanje srca, motnje spanja in gastroenterološke 

težave. Na psihičnem področju pa so težave s strani razočaranja nad ljudmi, žalost, 

razdražljivost, anksioznost, povečana dejavnost in zanikanje telesne ter psihične utrujenosti. 

Druga stopnja izgorelosti se imenuje stagnacije oziroma ujetost. To je stanje, ko oseba trpi za 

občutkom ujetosti v način dela, življenja in odnosov. Pogost je občutek krivde in upadanje 

samopodobe. Na to stanje preizčrpanosti, oseba pogosto reagira z menjavo delovnega ali 

življenjskega okolja (Pšeničny 2006, str. 22). Zaradi kronične utrujenosti je oseba pogosteje 

podvržena poškodbam in nezgodam. Oseba svoje težave dolgo ne opazi in jih doživlja kot 

moteče elemente pri izpolnitvi delovnih zahtev v delovnem okolju ali doma. Ker taka oseba  

nima več časa ne energije za gojenje dobrih medčloveških odnosov, postanejo ti ljudje 

netolerantni, nedružabni, prihaja do motnje v komunikaciji in socialne izoliranosti (Bilban in 

Pšeničny 2007). 

 

Tretjo stopnjo izgorelosti  imenujemo socialna izolacija. V tretjo stopnjo spada tudi obdobje 

po adrenalnem zlomu. Oseba se zaradi upada obrambnih mehanizmov počuti nezaščitena pred 

svetom, hkrati pa pade tudi filter  negacij, racionalizacij in projekcij. Popolni izčrpanosti sledi 

sprememba vrednostnega sistema, transformacija osebnostnih lastnosti in iskanje novega 

odnosa do dela, ljudi in sveta. Pomanjkanje kortizola po adrenalnem zlomu se lahko odraža 

kot hipoglikemija, nemir, nespečnost, nezmožnost koncentracije, depresivnost, utrujenost 

(znižan metabolizem ogljikovih hidratov), razdražljivost, negativizem, upad iniciativnosti in 

socialna izolacija. Vpliva tudi na delovanje vseh organov v telesu in na imunski sistem, zato 

se ob tem pojavi tudi vrsta telesnih znakov adrenalne izgorelosti: otekanje, omotičnost, znižan 

krvni tlak, ortostatična tahikardija.  Ob adrenalnem zlomu se pojavijo močni občutki besa in 

jeze, ki se lahko kažejo kot sovražni občutki do drugih ali pa kot občutek krivde in jeze nase 

zaradi nemoči, kar lahko vodi do avtoagresivnih dejanj – samomora. Odpravljanje posledic 
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adrenalne izgorelosti traja 2-6 let (Pšeničny 2006 str. 22-23). Četrta stopnja izgorelosti se 

imenuje apatija oz. skrajna izgorelost, kjer so jasni  znaki depresivnosti in samomorilnih misli 

(Bilban in Pšeničny 2007). 

 

V poglavju o stopnjah izgorelosti vidimo, da lahko prva stopnja izgorelosti, torej izčrpanost, 

traja daljše časovno obdobje, tudi do 20 let in velika večina posameznikov meni, da je to del 

njihovega življenja, da se morajo navaditi in naučiti s temi občutki živeti. Takšen način 

življenja vodi v še globje stopnje izgorelosti, vse do adrenalnega zloma. Zato je pomembno, 

da se podrobneje osredotočimo na vzroke izgorelosti, da jih znamo prepoznati in se 

pravočasno zaščitit pred njimi. 

 

 

5.3 Vzroki izgorelosti 
 

Pogosto slišimo, da je vzrok za izgorelost kronični stres in neuspešen odziv nanj, ki nastopi v 

delovnem okolju. Če bi izgorevali le tisti, ki slabše obvladujejo stresne situacije,  med njimi 

ne bi bilo toliko ljudi, ki so bili pred izgorelostjo mnogo uspešnejši od drugih. K izgorevanju 

prispeva skupek življenjskih (zahtevni starši, skrb za otroka s posebnimi potrebami… ) in 

delovnih okoliščin, vendar pa se izgorelost najprej odraža v delovnem okolju, saj so tam 

zahteve po energiji stalne in je upad moči viden prej (Pšeničny 2006, str. 26). 

 

Delovno okolje je danes v ekonomskem in psihološkem smislu hladen in nadvse zahteven 

prostor. Dnevne delovne zahteve, družina in drugo energetsko izčrpavajo ljudi, ki postanejo 

čustveno, telesno in duhovno izčrpani. Veselje in navdušenje ob uspehu je vse težje doseči, 

predanost delu upada in ljudje se trudijo, da bi bili osebno čim manj vpleteni (Maslach in 

Leiter, 2002). 

 

Pšeničny ( 2006) je pri proučevanju sindroma izgorelosti ugotovila, da gre za tri skupine 

vzrokov, ki medsebojno vplivajo na nastanek izgorelosti. To so družbene okoliščine, 

psihološke okoliščine in osebnostne lastnosti. Družbene okoliščine se nanašajo na čas 

tranzicije, ki prinaša tudi krizo vrednostnega sistema. Slovenske vrednote, kot so pridnost, 

delavnost in skromnost, so zamenjale nove vrednote, kot so učinkovitost, prodornost in 

doseganje statusa. Varnih poklicev in varnih delovnih mest ni več in delovno življenje je 

polno negotovosti. Psihološke okoliščine življenja in dela se kažejo, ko v naše delo v 

delovnem okolju vlagamo določen del energije in v zameno pričakujemo, da bodo naša 

vlaganja primerno nagrajena. V delovnem razmerju so potrebe, ki bi naj bile zadovoljene, 

ustrezno plačilo za naše delo, pozitivna potrditev za dobro opravljeno delo, potreba po 

varnosti in potreba po razumevanju, kar predstavlja jasno opredeljene delovne naloge. 

Pričakujemo torej recipročnost, več vlagam, več mojih potreb bo zadovoljenih. 

 

Model ERI (Model of Effort-Reward Imbalance; Siegrist 2002) pravi, da zaposleni pristajajo 

na nerecipročnost med  zahtevami in nagradami iz treh razlogov. Delovna pogodba je slabo 

definirana in nimajo druge izbire, ker pričakujejo izboljšanje v prihodnosti in ker pri 

posamezniku prevladuje notranja motivacija. Tretja skupina vzrokov so osebnostne lastnosti, 

ki pripeljejo do tega, da določeni ljudje, ki se soočajo z obremenitvami, tudi izgorijo.  

 

Praviloma pregorijo najsposobnejši, najodgovornejši, najbolj zavzeti in najučinkovitejši 

ljudje, torej tisti, ki so bili do zloma uspešnejši od povprečja. Take osebe so vztrajnejše in bolj 

zavzete za opravljanje dela od tistih, ki jim je glavna vzpodbuda zunanja motivacija in nadzor. 

Notranja motivacija se oblikuje pod vplivom  socializacije, ko zahtevni starši otroku vgradijo 
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pravilo, da je dober le takrat, ko zadovolji potrebe drugega, ne pa svojih lastnih potreb in tukaj 

leži bistveni vzrok za izgorelost. Človek, ki zaznava svoje potrebe, zaznava tudi 

nerecipročnost. V primeru, da potrebe ostajajo nezadovoljene, bo zmanjšal svojo investicijo 

ali pa bo iztopil iz nerecipročne situacije in s tem uravnotežil porabo in pridobivanje energije. 

Človek, ki pa svoje potrebe potlači in iz nerecipročne situacije ne iztopi, dane situacije ne 

spremeni, temveč vlaga več in več, končni rezultat pa je adrenalni zlom (Pšeničny 2006, str. 

25−29). 

 

 

5.3.1 Vzroki izgorelosti na delovnem mestu 

 

Vzroki izgorelosti na delovnem mestu (Maslach in Leiter 2002, str. 39-54) opisujeta kot 

preobremenjenost z delom, saj v organizacijah pogosto zahtevajo večjo produktivnost na 

račun večje obremenitve delavcev v njihovem delovnem okolju. Delavci delajo dalj časa in 

opravljajo več nalog  hkrati, časa za počitek je vse manj, utrujenost delavcev je vse večja. 

Naslednji vzrok izgorelosti na delovnem mestu je pomanjkanje lastnega nadzora nad delom, 

kjer vsak posameznik želi biti odgovoren. V primeru, da posameznik ne dobi nobene 

možnosti za soodločanje pri opravljanju svojega dela in to namesto njega opravlja nadzornik, 

posameznik izgublja voljo in zmanjšuje se zmožnost, da se prilagodi in prevzame pobudo pri 

opravljanju dela. Nezadostno nagrajevanje tudi negativno vpliva na ljudi, ki  upajo, da bodo s 

pridnim delom pridobili ugled, varnost in materialne nagrade. Čeprav zaposleni delajo več, 

delodajalci vedno manj nagrajujejo svoje delavce. Delavci tako nimajo več notranjega 

zadoščenja za opravljanje vse več dela in to vodi do notranjega nezadovoljstva in izgorelosti. 

Poštenost  v delovnem okolju se kaže v izkazovanju spoštovanja zaposlenim. Nepoštenost se 

kaže v postopkih ocenjevanja, napredovanja in v neenaki obremenjenosti z delom ali v 

plačilu. Nagrajevanja, kjer se pokažeta neenakost in nepoštenost, uničujejo skupnost ter 

produktivnost delavcev. Pomemben vzrok je tudi konflikt vrednot do katerega prihaja zaradi 

nasprotij med osebnimi vrednotami in etičnimi načeli ter zahtevami v službi. Tako mora 

zaposleni lagati, da proda izdelek ali prikriti določeno napako, saj je v to prisiljen.  

 

Knežević (1997) navaja, da je izgorevanje značilnejše za mlajšo generacij. Mladi so navedli 

sledeče moteče dejavnike, časovna preobremenjenost, veliko rutinskega dela, enolično in 

ponavljajoče delo, visoka stopnja birokracije, boj za moč in prevlado na delovnem mestu, 

slabi odnosi s sodelavci, iskanje vzrokov neuspeha pri sebi, težave kompetentnosti, saj 

posameznik meni, da s svojo izobrazbo ni pripravljen na realnost, klienti niso motivirani in 

pripravljeni na sodelovanje. 

 

Vsakodnevne delovne zahteve in skrb za družino ljudi čustveno, telesno in duhovno slabi, kar 

lahko vodi v izgorelost, še posebej pri tistih posameznikih, ki ne zaznavajo svojih potreb in 

imajo storilnostno pogojeno samopodobo. V poglavju, ki sledi, se bomo podrobno seznanili s 

posledicami izgorelosti na ravni posameznika in kako pomembno je, da se posledice 

izgorelosti  pravočasno odkrijejo. 

 

 

5.4 Posledice izgorelosti 

 
Izgorelost prepoznamo po treh opozorilnih simptomih, ki so čustvena izčrpanost, padec 

storilnosti in občutek odtujenosti od dela (Pšeničny 2008, str. 58-60). Znaki izgorelosti so 

sprva težko prepoznavni, saj se izrazijo na različnih področjih vsakdanjega življenja. 
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Pojavljajo se na področju telesnega delovanja, čustvenega doživljanja, vedenja in na področju 

mišljenja (Zeljič idr. 2006). 

 

Kot posledica izgorelosti na ravni posameznika se pojavijo telesni simptomi, ki se čutijo kot 

fizična utrujenost, kjer oseba čuti pomankanje energije, kronično utrujenost in splošno 

izčrpanost. Od somatskih simptomov so pogosto prisotni glavoboli, mišična napetost v 

ramenih in vratu, bolečine v predelu križa, spremembe v prehranjevalnih navadah in motnje 

spanja. Oseba je utrujena ves dan, spati pa ne more (Magnusson in Gooding  2000). 

 

Kot posledica izgorelosti na ravni posameznika so pogosti čustveni simptomi, kjer 

posameznik občuti občutek tesnobe ob novih obremenitvah v delovnem okolju, pomanjkanje 

energije in volje za delo, nerazpoloženost, izpraznjenost, brezciljnost, otopelost na ravni 

dogajanja v sebi in okolici, zavračanje pomoči s strani sodelavcev in družine, izguba smisla za 

humor in sprostitev, pomanjkanje zanimanja za življenje drugih ljudi, onemogočeno je  

izražanje čustvenih vsebin, prezirljiv odnos do znancev in sodelavcev. Kot posledico 

izgorelosti bomo opisali še vedenjske simptome, med katere spada upad delovne vneme, 

zmanjšana delovna učinkovitost, izogibanje delovnim obveznostim, odpor do službe, 

sodelavcev in nadrejenih, težnja po spremembi delovnega mesta, pogostejši problemi v 

domačem okolju, prepiri, zlorabe pomirjeval, alkohola, ki lahko prerastejo v odvisnost in 

opuščanje športnih ter rekreacijskih aktivnosti (Zeljič idr. 2006). Pri problematiki posledic 

izgorelosti so še kognitivni simptomi, kjer oseba razvije negativni odnos do sebe, do dela, do 

drugih ljudi in do življenja na sploh. Pomembno je, da se znaki zgodaj odkrijejo, tako lahko 

oseba razmisli o svojem življenju, oceni svoje prednosti na delu in v družinskem okolju 

(Magnusson in Gooding 2000). 

 
Izgorelost je povezana z nezadovoljenostjo temeljnih potreb. Samopodoba človeka obsega 

predstave, zaznave, misli, pojmovanja in prepričanja o sebi in pri izgorelem človeku je 

osrednji del samopodobe pogosto storilnostno pogojena samopodoba. To pomeni, da se 

človek ceni toliko, kolikor je dosegel in kolikor je za dosežke dobil zunanjih priznanj. 

Izgorevanje je tako mogoče razumeti kot neuspešno prizadevanje, da bi z dosežki, ki so 

sestavni del samovrednotenja, ohranjali stabilno samopodobo. Torej je storilnostno pogojena 

samopodoba pomemben dejavnik za razvoj sindroma adrenalne izgorelosti. V enaki močnih 

zunanjih obremenitvah bo človek, ki nosi tako samopodobo, prej in hitreje izgoreval. Sindrom 

adrenalne izgorelosti se lahko pojavi v vseh starostnih obdobjih, pri obeh spolih in 

predstavnikih vseh poklicev, čeprav so nekateri poklici bolj ogrožajoči od drugih. Velika 

količina dela, številne nadure, žrtvovanje družinskega življenja in nenehno napeto  delovno 

ozračje zaposlenega posameznika sčasoma izčrpa, zato so delovne preobremenitve eden 

najpogostejših vzrokov za izgorevanje (Pšeničny 2008). 

  

Raziskava Inštituta za razvoj človeških virov (2006-2007) je potrdila razlike med izgorelimi 

in depresivnimi osebami. V raziskavi je dobro razvidno, da izgoreli posamezniki, kljub 

izredni izčrpanosti iščejo navodila, kaj morajo storiti, da bodo ponovno sposobni za delo. 

Spremembe se kažejo tudi na biokemičnem nivoju, saj imajo ljudje s depresijo povišan 

bazični kortizol, izgoreli posamezniki pa znižan nivo bazičnega kortizola. Pri depresiji je 

prisotna žalost, pri izgorelosti pa jeza in agresija, strah se pojavlja pri depresivnih ljudeh, pri 

izgorelosti je značilna odsotnost strahu. Za depresivno stanje je značilna negativna 

samopodoba, nasprotno pa za osebe, ki izgorevajo, čeprav je samopodoba labilna. 
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Da ne vodi izgorelost, kjer lahko prva stopnja izgorelosti  traja daljše časovno obdobje, vse do 

adrenalnega zloma, se je potrebno seznaniti s načini merjenja izgorelosti, kar bomo predstavili 

v sledečem poglavju. 

 

 

5.5  Merjenje izgorelosti 
 
Izgorelost lahko merimo z različnimi pripomočki. Opisali bomo MBI tehniko meritev 

izgorevanja, Kopenhagenski vprašalnik izgorelosti in vprašalnik sindroma adrenalne 

izgorelosti. MBI ( Maslach Burnout Inventory – Maslach, Jackson, Leiter 2002)  je tehnika  

meritev izgorevanja, ki nam pove, kakšna je intenziteta izgorevanja posameznika. MBI 

sestavljata lestvica s šestimi stopnjami s pomočjo katere izvajamo meritve pogostosti pojava 

izgorevanja in lestvica s sedmimi stopnjami s katero merimo intenziteto pojava  izgorevanja. 

Obstajajo tri vrste tega vprašalnika, med katerimi je najstarejši imenovan Analiza človeških 

storitev ( MBI – Human Services Survey), ki je bil namenjen zdravstvenim delavcem, kasneje 

je prišel v uporabo vprašalnik za uporabo v izobraževalnih ustanovah  Analiza učiteljev (MBI 

– Educators survey) in v zadnjem času je vse bolj uveljavljen vprašalnik, ki se imenuje 

Splošna analiza (MBI – General survey) in ni več vezan na določen poklic.  

 

Kopenhagenski vprašalnik izgorelosti – KVI (Copenhagen Burnout Inventory – CBI-

Kristensen, Borritz, Villadsen, Christensen 2005) je vprašalnik, ki poda zelo zanesljive 

podatke in odlično napove npr. probleme z nespečnostjo, absentizem, zlorabo zdravil, 

alkohola in drog. Vprašalnik je standardiziran. Na tri stopenjski lestvici se meri osebnostna 

izgorelost, izgorelost povezana z delom in izgorelost povezana s strankami. 

 

Vprašalnik sindroma adrenalne izgorelosti ( SAI-Pšeničny 2007) Za razvoj novega 

vprašalnika se je avtorica odločila, saj je želela razlikovati med izgorevanjem in adrenalno 

izgorelostjo. Želela je vključiti še intrapersonalne dejavnike in vlogo kortizola pri tej motnji. 

Razvila je vprašalnik, ki razlikuje med posameznimi razredi izgorelosti (1. razred – 

izčrpanost, 2. razred – ujetost, 3. razred – adrenalna izgorelost pred zlomom in 4. razred – 

adrenalna izgorelost po zlomu). 

S pomočjo merjenja izgorelosti lahko ugotovimo kakšna je intenziteta izgorevanja 

posameznika in ali ima posameznik težave s nespečnostjo, utrujenostjo, zlorabo zdravil ali 

alkohola. V nadaljevanju naloge pa nas zanima, kakšna je razširjenost izgorelosti v Sloveniji, 

saj v Sloveniji veliko posameznikov nosi v sebi storilnostno pogojeno samopodobo. 

 

5.6   Razširjenost izgorelosti v Sloveniji 
 

Inštitut za razvoj človeških virov iz Ljubljana je leta 2007 izvedel  raziskavo na splošni 

populaciji ljudi (1480) in ugotavljal kako je z  izgorelostijo le teh v Slovenij. V raziskavo so 

zajeli starostne skupine od srednješolcev do upokojencev, vse izobrazbene stopnje in večino 

glavnih poklicnih skupin, vključno z nezaposlenimi osebami. Rezultati so dokaj zaskrbljujoči, 

saj 60 % oseb, ki so bile zajete v raziskavo kaže znake izgorevanja: 30 % jih kaže znake 

preizčrpanosti (1. Stopnja izgorevanja), 22% jih kaže znake ujetosti (2. stopnja izgorelosti), 8 

% pa jih je izgorelih, med njimi pa je polovica doživela že adrenalni zlom. Ti rezultati 

nakazujejo, da v Sloveniji veliko ljudi nosi v sebi storilnostno pogojeno samopodobo in da so 

življenjske razmere in delovno okolje zelo obremenjujoči. Najvišjo povprečno stopnjo 
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izgorelosti so izkazovali menežerji in samostojni podjetniki. Pri ženskah, ki so na vodilnih 

položajih in samostojnih podjetnicah je višja stopnja izgorelosti kot pri moških na enakih 

delovnih mestih, medtem ko pri zaposlenih izven vodilnih delovnih mest med spoloma ni 

razlike. Narejena je bila še primerjava srednje stopnje izgorelosti po posameznih poklicih. 

Nadpovprečna in povprečna ogroženost srednje stopnje izgorelosti sta najbolj zajele: študente, 

arhitekte, zdravnike, 7. Stopnja izobrazbe na področju naravoslovnih in tehničnih poklicev, 

računalničarje, novinarje, komercialiste in pravnike. Ta raziskava je bila namenjena tudi 

iskanju povezav med izgorelostjo, osebnostnimi značilnostmi, vrednotami, pa tudi o 

povezanosti z zadovoljevanjem temeljnih potreb in življenjskim zadovoljstvom. Raziskava je 

pokazala, da nezadovoljenost temeljnih potreb (spoštovanje, varnost, osebna rast) vodi v 

izgorelost. Torej če so naše temeljne potrebe zadovoljene, bomo zadovoljnejši s svojim 

življenjem in bo prisotno tudi manj izgorevanja. Tisti, ki se odpovedujejo zadovoljevanju 

svojih temeljnih potreb, zato da zadovoljijo pričakovanja drugih, bodo pogosteje izgorevali, 

vendar skoraj do skrajne stopnje ne bodo čutili izrazitega nezadovoljstva s svojim življenjem. 

Osebnostne poteze, ki vplivajo na izgorevanje posameznikov so: nagnjenost k depresivnosti, 

anksioznosti, samokritičnost in čustvena ranljivost. Ljudje, ki so močno odvisni od potrditve 

drugih, so bolj čustveno ranljivi in nestabilni. Na kritiko bodo odreagirali bolj samokritično in 

mislili, da le za popolne dosežke zaslužijo pohvalo (Pšeničny 2008, str. 6─8). 

 

V slovenskem prostoru je izgorelost pogosta, saj je storilnostno pogojena samopodoba 

značilna za slovenski narod. Za preprečevanje  izgorelosti  je potrebno preventivno ravnanje 

in izobraževanje tako posameznika kot tudi organizacij. S postopki preprečevanja izgorelosti 

na ravni posameznika in na ravni organizacije bomo spregovorili v sledečem poglavju. 

 

 

5.7  Preprečevanje izgorelosti 

 
Izgorelost predstavlja velik zdravstveni problem 21. stoletja in nakazuje, da je v življenju 

človeka nekaj hudo narobe ter da bo potrebno spremeniti način dosedanjega življenja. 

Pomembno je analiziranje in osredotočenje na samega sebe (Druškovič 2011, str. 29 – 30). 

Borritzeva (2006, str. 29) glede na svoje raziskave navaja, da so dejavniki, ki povzročajo 

izgorelost v delovnem okolju predvsem vplet emocij v delo, skrivanje emocij, prehiter delovni 

ritem, slabe možnosti napredovanja posameznika, nejasna navodila in konfliktnost vlog. 

 

 

5.7.1  Preprečevanje izgorelosti na ravni posameznika 

   

Pri preprečevanju  izgorelosti je pomembno preventivno ravnanje, ki obsega ozaveščanje in 

izobraževanje, na nivoju družbe, podjetja in posameznika. S preventivnim delovanjem 

dosežemo prepoznavanje in zaznavanje sindroma, rušenje predsodkov, s pravočasnim 

prepoznavanjem znakov zgodnjih stopenj izgorevanja pa lahko zaustavimo adrenalno 

izgorelost. Sindrom adrenalne izgorelosti je resnična in ne namišljena bolezen (po 

mednarodni klasifikaciji bolezni nosi oznako Z – 730) (Pšeničny in Perat 2006). 

 

»Koraki za preprečevanje izgorelosti so preverjanje svoje stopnje izgorelosti, preverjanje 

okoliščin, ki pomenijo tveganje za izgorelost, preverjanje osebnostnih značilnosti in vrednot, 

ki pomenijo tveganje za izgorelost, delitev aktivnosti na tiste, ki vas izčrpavajo in tiste, ki vam 

zapolnjujejo potrebe, zagotavljanje dovolj velike količine počitka, postavljanje omejitev in 

postavljanje realnih ciljev ter prepoznavanje in nagrajevanje za svoje dosežke« (Pšeničny 

2008, str. 8-9). 
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Posameznik se lahko udeleži seminarjev in delavnic, kjer svetujejo kako preprečiti izgorelost 

pri opravljanju svojega dela v delovnem okolju, kako vzpostaviti neškodljive medosebne 

odnose in kako doseči večjo učinkovitost, ne da bi pri tem škodili svojemu zdravju. 

Dobrodošlo je tudi svetovanje psihologov in psihoterapevtov (Zeler 2007). 

 

Za učinkovito preprečevanje izgorelosti je potrebno dovolj počitka, telesne vadbe, zdrava 

prehrana, tehnike sproščanja, meditacija, različni wellness programi in hobiji, ki nas 

osrečujejo. 

 

 

5.7.2  Preprečevanje izgorelosti na ravni organizacije 

 

Če ima organizacija takšno delovno okolje, ki skrbi za dobro počutje in duševno zdravje 

svojih delavcev, bo to pripomoglo k boljši produktivnosti in učinkovitosti delavcev, kot tudi k 

ekonomski rasti in konkurenčnosti podjetja. K slabšemu duševnemu zdravju in posledično 

izgorelosti pripomorejo (Bajt 2009): 

 visoke zahteve na delovnem mestu, 

 mobing na delovnem mest, 

 nesorazmerje med delom v delovnem okolju in drugimi področji življenja, 

 nezanesljivost delovnih mest, 

 pogodbe o delu za določen čas, 

 opravljanje dela v tesnih časovnih rokih, 

 premalo nudenje pomoči s strani svojih vodij, 

 nejasen sistem vodenja, 

 premalo sodelovanja pri odločanju, 

 slabo ravnovesje med vloženim naporom in nagrado za opravljeno delo in  

 veliko število delovnih ur. 

 

Organizacija lahko izgorelost svojih delavcev prepreči na več načinov. Z vlaganjem v 

ustrezna izobraževanja delavcev zdaj, da prepreči stroške slabega dela kasneje, z zaposlitvijo 

zadostnega števila delavcev, da prepreči izgorelost svojih delavcev zaradi preizčrpanosti in 

bolezni, vpeljati mehanizme reševanja konfliktnih situacij in sporov v skupinah delavcev, z 

upoštevanjem povratnih informacij delavcev, takšno stopnjo predanosti kot jo organizacija 

pričakuje od delavcev, naj jo izkazuje tudi njim (Maslach in Leiter 1997, str. 76-78). 

 

V sledečem poglavju bomo podrobno govorili o mobingu oziroma trpinčenju na delovnem 

mestu in ugotovili tesno povezanost mobinga s stresom in izgorelostjo žrtve. Vsak mobing se 

začne z neko konfliktno situacijo, ki je hkrati stresna situacija za posameznika. Ena izmed 

pogostih posledic mobinga je torej stres, saj dejanjem mobinga pogosto sledi stres in vse 

nadaljnje posledice stresa, ki so podrobno opisane v poglavju štiri. Že sama narava dela 

strokovnega sodelavca, ki informira zdravnike in farmacevte o novostih zdravil farmacevtskih 

podjetij je zelo stresna, če pa so vključeni še elementi mobinga, ki jih bomo podrobno opisali 

v poglavju šest, lahko posledično pride zelo hitro tudi do izgorevanja posameznika. 
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6 MOBING 

 
Mobing ali psihično nasilje na delovnem mestu je stopnjevanje nerešenega konflikta in 

predstavlja konstanten stres za posameznika.  Mobing je težko prepoznati, predvsem v začetni 

fazi, saj je težko ločiti kdaj se  konfliktna situacija prevesi v mobing.  Mobing, ki se izvaja 

nad žrtvijo v delovnem okolju  zagotovo povzroča stres, ki ga žrtev negativno doživlja. Pri 

mobingu se v začetni fazi intenzivno dogaja neuravnoteženost v vlaganju energije in truda v 

delovni proces, da bi žrtev zadovoljila zahteve izvajalca mobinga in doživljanjem 

nezadovoljevanja temeljnih potreb žrtve, kar lahko po neki določeni časovni izpostavljenosti 

vodi v izgorelost. Izpostavljenost stresu kot je doživljanje nasilja in nadlegovanja na 

delovnem  mestu so tesno povezani z nastankom številnih bolezenskih stanj posameznika. 

 

 

6.1  Opredelitev mobinga 

 
»Pojem mobing opisuje negativna komunikacijska dejanja,  ki so usmerjena proti določeni 

osebi (od ene ali več drugih oseb) in ki se dogajajo pogosto ter skozi daljše časovno obdobje, 

s čimer se vzpostavi odnos storilec-žrtev« (Leymann 1993, str. 21). 

 

Mobing ali trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se sistematično in 

dolgotrajno, neetično, žaljivo verbalno ali neverbalno dejanje ene ali več oseb na delovnem 

mestu. Dogaja se na vseh hierarhičnih ravneh, pogosto z namenom, da se izrine žrtev iz 

delovnega okolja. Mobing je usmerjen proti drugi osebi ali več osebam in povzroča socialno 

izključevanje ali ogroža psihično, fizično ali socialno zdravje in varnost, žrtve pa ga razumejo 

kot zatiranje, poniževanje, žaljenje ali ogrožanje dostojanstva pri delu (Brečko 2010, str. 6). 

 

Z mobingom lahko označujemo čustveno, psihično ali fizično nasilje, ki se dogaja na 

delovnem mestu, kjer gre v bistvu za bolj prefinjeno in domiselno obliko terorja, s katerim je 

mogoče psihično, socialno, informacijsko in poslovno onemogočiti sodelavca (Bakovnik 

2006, str. 4). 

 

Mobing je proces, ki traja dalj časa, kar pomeni, da se mobing v podjetju pojavlja vsaj enkrat 

na teden in trajati mora daljše obdobje kot je pol leta. Proces se v tem času razvija, kako daleč 

pa se bo razvil pa je odvisno od žrtve in osebe, ki mobing izvaja. Poteka v štirih fazah, začne 

se s konfliktom, ki se stopnjuje do te mere, da žrtev na koncu pristane v socialni izolaciji. 

Pomembno je vedeti, da ni mogoče določiti faze, ko lahko rečemo, da konflikt lahko postane 

mobing (Iršič 2007, str. 27). 

 

Leymann (1993, str. 33-34; po Tkalec 2001, str. 909-910) je na podlagi svojih raziskav 

ugotovil, da je za mobing značilnih več dejanj, s katerimi povzročitelji mobinga izvajajo 

napade nad  sodelavcem ali sodelavci na delovnem mestu. Za potrebe raziskav je tudi 

natančno definiral pogostost teh napadov. Dejanje mobinga se mora dogajati vsaj enkrat na 

teden v obdobju šestih mesecev in jih razvrstil v 5 skupin: napadi na možnost izražanja, 

napadi na socialne stike, napadi na socialni ugled, napadi na kakovost delovne in življenjske 

situacije in napadi na zdravje. Napadi na možnost izražanja omejujejo možnosti 

komuniciranja s strani nadrejene osebe, odklonilne geste oziroma pogledi, nenehno 

kritiziranje dela in osebnega življenja, nadlegovanje po telefonu ali e-mailu, omejevanje 

možnosti komuniciranja s strani sodelavcev, izmikanje stikom, večkratno prekinjanje govora 

in jemanje besede, verbalne in pisne grožnje. Sledijo napadi na socialne stike kamor sodi 

splošno ignoriranje predlogov in idej žrtve, sodelavcem je prepovedana komunikacija z osebo 
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in premestitev te osebe v tako okolje, da je čim dalje od drugih  sodelavcev. Veliko negativnih 

posledic povzročajo tudi napadi na socialni ugled, kjer se delovne napore žrtve  ocenjuje z 

nižjo oceno, kot si delavec dejansko zasluži, siljenje k opravljanju nalog, ki negativno 

vplivajo na človekovo samopodobo, dvomi v  poslovne odločitve posameznika, ogovarjanje 

za hrbtom, širjenje laži in neprijetnih govoric, poskusi smešenja posameznika,  napad  na 

politično ali versko prepričanje in norčevanje iz zasebnega življenja. V delovnem okolju se  

posameznikom, ki so žrtve mobinga pogosto dogajajo napadi na kakovost delovne in 

življenjske situacije, kjer so posamezniku dodeljene naloge daleč pod  nivojem sposobnosti ali 

izobrazbe, ki žalijo njegovo dostojanstvo in samozavest, posameznik ne dobiva novih nalog 

ali pa so mu dodeljene nesmiselne naloge ali  povečan obseg dodeljenih nalog, ki jih 

posameznik ne zmore opraviti v okviru delovnega časa. Zelo škodljivi in podli so napadi na 

zdravje žrtve, kjer izvajalci mobinga silijo k opravljanju zdravju škodljivih ali nevarnih nalog, 

uporaba lažjega fizičnega nasilja za »discipliniranje«, namerno povzročanje škode ali 

nepotrebnih stroškov posamezniku, namerno povzročanje psihične škode in spolni napadi.  

 

Brečko (2007, str. 419) predlaga, da se v visoko razviti informacijski družbi dodajo še 

elementi oz. dejanja e-mobinga na delovnem mestu. V delovnih organizacijah izvajalci 

mobinga vse pogosteje izvajajo okužbo datotek, spremembe vstopnih šifer o katerih žrtev ni 

obveščena, namerno nameščanje programskih napak, vdiranje v sisteme in kopiranje ali 

brisanje datotek brez vednosti žrtve. 

 

V prvem poglavju mobinga smo mobing opredelili in spoznali pomen, v sledečem poglavju 

pa se bomo srečali s pojavnimi oblikami mobinga v delovnem okolju. 

 

 

6.2  Pojavne oblike mobinga 

 
Horizontalni (vodoravni) mobing se povezuje s situacijami, kjer se izvaja mobing med 

zaposlenimi, ki so na isti hierarhični ravni. Ogroženost, ljubosumje, nezdravi karierizem in 

zavist, lahko pri posamezniku vzbudijo željo, da se nekoga odstrani iz organizacije. Pogosto 

je v ozadju tudi lažno prepričanje, da bo odstranitev nekega posameznika vodila drugega v 

karierno napredovanje. Pogost je primer, da si večje število delavcev, zaradi notranjih 

problemov, napetosti in ljubosumja, izberejo žrtev nad katero izvajajo mobing, saj želijo 

dokazati, da so boljši in bolj sposobni .Vertikalni (navpični) mobing se veže na situacije, kjer  

vodja izvaja mobing nad podrejenim sodelavcem, vodja izvaja mobing nad enim sodelavcem, 

nato nad drugim, dokler ne uniči celotne skupine ali ko skupina sodelavcev izvaja mobing nad 

vodjo (Brečko 2006, str. 14). 

 

Strateški mobing je posebna vrsta vertikalnega mobinga, ko se uprava odloči,  kateri delavec 

je odveč in kako ga odstraniti iz delovnega mesta. Slednji lahko zanje predstavlja presežek 

zaradi reorganizacije podjetja, prevzema ali združitev podjetij in s sistematičnim izvajanjem 

mobinga, podjetje želi doseči njegovo odpoved (Zupan 2007, str. 10, po Kostelić-Martić 

2007). Staffing je obratna situacija od strateškega mobinga, ki ga izvajajo podrejeni nad 

nadrejenim. V primerih, ko se delavci želijo znebiti svoje vodje (Bečovnik 2006, str. 4). 

 

Pojavne oblike mobinga, ki smo jih opisali v poglavju 6.2 nam opisujejo kdo v organizacijski 

ravni podjetja je žrtev in kdo izvajalec mobinga. V naslednjem poglavju mobinga, se bomo 

srečali z razvojnimi stopnjami mobinga, ki nam bodo pomagale razumeti kaj žrtev mobinga 

doživlja in kako se skozi razvojne faze mobinga odziva. 
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6.3   Razvojne stopnje mobinga  

 
Če povzamemo po  Leymanu, lahko govorimo o mobingu takrat, ko se nasilna dejanja na 

delovnem mestu pojavljajo vsaj enkrat na teden, vsaj šest mesecev. Tako lahko sklepamo, da 

je mobing proces, ki traja in se razvija. 

 

6.3.1 Faze mobinga 

 

Ločimo 4 faze mobinga. Prva  faza je konflikt, sledi psihoteror, nato prvi disciplinski ukrep in 

četrta faza, ko se delovno razmerje v veliki večini konča. Vsak proces mobinga se začne z 

konfliktom, vendar pa se vsak  konflikt ne razvije v mobing. Če se konflikt ne rešuje in se 

zaostruje, lahko nastala situacija vodi v mobing. Proces mobinga se začne razvijati, začetni 

konflikt pa postaja vse manj pomemben. Že v tej fazi se pojavljajo prve psihosomatske motnje 

kot so nejevoljnost, izčrpanost, potrtost, razdražljivost, občasna slabost, glavoboli, motnje 

spanja, želodčne težave, napadi znojenja in pospešeno bitje srca. Sledi faza psihoterorja, ko se 

konflikt  ni rešil, in je v drugi fazi močno potisnjen v ozadje. Cilj napada postane osebnost 

žrtve, sodelujoči pa sistematično in planirano izvajajo dejanja, ki žrtvi škodujejo. V kratkem 

časovnem obdobju pride do negativnih sprememb na področju komunikacije, odnosov, delo je 

oteženo in sodelujoče osebe se spremenijo, saj postanejo neprijazne, muhaste, nezaupljive, 

celo agresivne. Žrtev v tej fazi ni več sposobna vzpostaviti normalen kontakt z ljudmi v 

svojem delovnem okolju. Psihoterorju tako sledi tretja faza, ki jo avtor imenuje prvi 

disciplinski ukrep. Delavec, nad katerim se izvaja mobing,  je v tretji fazi mobinga zaradi 

stresa, vse bolj raztresen, utrujen, ima motnje spanja in koncentracije, zato dela napake, na 

katere pa je s strani delodajalca večkrat opozorjen ali mu je izdan celo opomin. Če mobing 

traja eno do dve leti, se psihični in fizični simptomi še poslabšajo in nastopijo lahko depresije, 

poveča pa se tudi nevarnost zlorabe zdravil, drog in alkohola. Primeri mobinga, ki preidejo v 

četrto fazo, se skoraj vedno končajo s prekinitvijo delovnega razmerja. Za odpoved se 

odločita ali delavec,  ki mobinga ne more več prenašati, ali pa delodajalec, ki s primernim 

izgovorom delavca odpusti oziroma ga prisili v sporazumno odpoved.  Ponovni vstop v poklic 

ali na trg dela je zelo težak, saj so žrtve  mobinga telesno in duševno tako poškodovane, da 

pritiskov delovnega procesa niso več sposobne prenašati (Tkalec 2001, str. 910 -  912). 

 

Procesni vidik mobinga lahko opišemo kot delovno okolje, kjer mobing udejanja nadrejeni 

oziroma vodja sam ali s pomočjo nekaterih sodelavcev,  je zelo stresno in mučno, saj velja 

prepričanje, da bodo delavci bolje opravljali svoje naloge, če bodo v stalnem strahu in pod 

nenehnim pritiskom. Delovna storilnost žrtve je na samem  začetku mobinga zelo visoka, saj 

se želi oseba dokazati, kasneje pa navdušenje za delo upade, posameznik se utrudi in se začne 

ukvarjati s svojimi težavami, slabše začne delati. V začetni fazi posameznik ne ve kaj se mu 

dogaja, išče krivdo pri sebi, živi v strahu, da je premalo učinkovit in da se mora še bolj 

potruditi. Pojavijo se posledice oziroma simptomi, ki nakazujejo, da se je nad posameznikom  

izvajal mobing: zagrenjenost, malodušje, anksiozne in depresivne motnje, razdražljivost, slaba 

koncentracija in negotovost. Gre torej za številne strese, ki se poglabljajo in kopičijo, 

posledično pa je trpinčena oseba na bolniški ali ostane brez dela. Na ta način podjetje pogosto 

izgublja zelo uspešne ljudi, ki so bili lahko pred začetkom  mobinga nad povprečno uspešni. 

To so ustvarjalni, lojalni  in uspešni delavci, ki opozarjajo na določene nepravilnosti v 

podjetju ali pa posredujejo ideje, ki nadrejenim ne ustrezajo in se zaradi tega počutijo 

ogrožene. Sodelavci pogosto molče opazujejo nastalo situacijo in se ne upajo upreti ali 

pomagati žrtvi, saj živijo v nenehnem strahu, da se bo to zgodilo tudi njim. 
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Razvojne stopnje mobinga, ki smo jih podrobno opisali v poglavju 6.3 nam povedo, da so 

žrtve mobinga pod velikim pritiski in v nenehnem strahu. Žal je danes razširjenost mobinga v 

delovnih okoljih vse večja, kar pa ima hude posledice tako za posameznika kot za celotni 

organizacijo. Razširjenost mobinga bomo opisali v poglavju 6.4. 

 

 

6.4  Razširjenost  mobinga 
 

Mobing  v delovnih okoljih se dogaja že daljše časovno obdobje, vendar je iz družbenega 

vidika postal zanimiv šele v devetdesetih letih dvajsetega stoletja, ko so bile  narejene številne 

raziskave, ki so ugotavljale vpliv delovnega okolja na učinkovitost dela in kakšna je 

konkurenčnost delovnih organizacij. Rezultati raziskav so pokazali pomembnost človekovega 

počutja v delovnem okolju,  odnosov med sodelavci in  pomen upravljanja s človeškimi viri 

za večjo produktivnost in uspešnost dela. Znotraj teh raziskav so raziskave o stresu na 

delovnem mestu začele opozarjati na pojav mobinga , ki ima hude negativne posledice za 

žrtev, kot tudi za delovno organizacijo (Arnšek  2010). Razširjenost mobinga se razlikuje, 

zato bomo v nadaljevanju predstavili, že opravljene raziskave doma in v Evropi. 

 

Raziskava, ki jo je Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa naredil leta 2008, je 

pokazala, da so med povzročitelji mobinga na delovnem mestu najpogosteje nadrejeni, 

najpogostejša sovražna dejanja pa so bila zadrževanje informacij v zvezi z delom, 

poniževanje, ignoriranje, pretirana delovna obremenitev, širjenje govoric in odvzem 

odgovornosti. Raziskava je pokazala, da je bilo v zadnjih šesti mesecih pred raziskavo, 

mobingu občasno izpostavljeno 10,4 odstotka vprašanih, 1,5 odstotka vprašanih pa je mobing 

doživljalo pogosto, kar pomeni, da so se z njim srečevali dnevno ali večkrat tedensko. V 

zadnjih petih letih je mobing doživljalo kar 19,4 odstotka vprašanih. Mobingu so bolj 

izpostavljene ženske (62,8%) kakor moški (37,2%). V tej raziskavi so žrtve mobinga 

enakomerno razporejene med zasebni in javni sektor (Cesen et.al. 2009). 

 

Sindikat bančništva Slovenije je leta 2007 izvedel raziskavo med zaposlenimi v bančništvu. V 

Sloveniji je bila to prva raziskava mobinga v tako veliki poklicni skupini. Rezultati so 

pokazali, da je bilo 15,1 %  vprašanih stalnih žrtev mobinga, 11,3 % anketirancev se je 

opredelilo kot občasna žrtev in 26,8 % je mobing zaznalo kot priča. Zaradi posledic mobinga 

je bila  več kot polovica žrtev v bolniškem staležu, vsaka sedma žrtev je bila hospitalizirana, 

pri dveh (od skupno 36) pa je bil uveden predlog za invalidski postopek. Vsaka druga žrtev 

navaja, da se posledice mobinga čutijo tudi v privatnem življenju (Robnik 2012). 

 

Jeseni leta 2012 je bila opravljena raziskava o pojavu mobinga v srednje velikih in velikih 

proizvodnih organizacijah v Sloveniji. V raziskavi so želeli predvsem raziskati v kolikšnem 

obsegu je mobing prisoten, kako se organizacije s njim srečujejo in ga preprečujejo. V 

raziskavo so bili vključeni kadrovski strokovnjaki, vodje in direktorji, saj zaradi omejenosti 

raziskave vseh zaposlenih ni bilo mogoče vključiti. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 128 

proizvodnih organizacij. Na vprašanje, ali so se anketiranci kdaj soočili s primerom mobinga 

v njihovi organizaciji  jih je 39 %  odgovorilo za da, 73 % jih je odgovorilo, da so po 

njihovem mnenju najpogostejše žrtve mobinga ženske in 41 % anketirancev se je strinjalo, da 

je najpogostejši izvajalec mobinga neposredni vodja. Kot najpogostejši vzrok za mobing so v 

26 % navedli avtoritativni slog vodenja in upravljanja, sledi neodkrito komuniciranje in 

zanikanje konfliktov (Blagojevič 2013, str. 219). 
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Nerat  (2014, st. 47– 48) v svoji raziskavi  primerja prisotnost mobinga na delovnem mestu 

leta 2008, torej ko se je gospodarska in finančna kriza začela, s letom 2014, ko je gospodarska 

in finančna kriza že osem let prisotna in je močno zaznamovala slovensko gospodarstvo.  

Raziskava iz leta 2014, ugotavlja, da 41 % anketiranih meni, da so trenutno žrtev mobinga in 

14 %, da so bili v preteklosti žrtev mobinga. Raziskava je pokazala, da je 27 %  anketirancev 

opazilo, da se v njihovem delovnem okolju mobing dogaja kateremu izmed sodelavcev. 

Raziskava iz leta 2008, ki se je izvajala v istih podjetjih kot leta 2014 ugotavlja, da je 26,7 % 

anketiranih mnenja, da je mobing prisoten v njihovem podjetju, leta 2014 pa je kar 55 % 

takšnih, ki so bili ali pa so še žrtev mobinga. Prav tako je v letu 2014 kar  51 %  anketirancev 

trdilo, da so opazili mobing ali da sumijo nanj, leta 2008 pa je bila le četrtina takšnih, ki so 

opažali mobing v svojem delovnem okolju. Avtorica raziskave tudi ugotavlja, da v letu 2014 

kar 81 % anketiranih oseb meni, da poznajo pojem mobing, medtem, ko vsi drugi pravijo, da 

so že slišali za mobing. Leta 2008 je bilo le 43,3 % anketiranih, ki so trdili, da so seznanjeni s 

pojmom mobing. Tako lahko vidimo veliko razliko, ki je nastala v letih med 2008 in 2014, za 

več kot 38 odstotnih točk je narasla seznanjenost s pojmom mobing. 

 

Kotnik (2013, str. 31) pride v svoji raziskavi do ugotovitev, da anketirani sami opažajo, da je 

mobinga v času gospodarske krize več, kot pred krizo. Tega mnenja je 60 % anketiranih. 

Raziskava je bila izvedena v javnem sektorju, med zaposlenimi v policiji. Iz tega lahko 

ugotovimo, da gospodarski krizi in njenim posledicam v obliki mobinga ni bilo prizaneseno 

ne v gospodarstvu in ne v javnem sektorju. 

 

Peta  Evropska raziskava o delovnih razmerjih je bila opravljena med januarjem in junijem 

2010. V tej obširni raziskavi je sodelovalo 44.000 delavcev iz 34 evropskih držav. Ta 

raziskava, je s stališča geografske pokritosti najbolj obširna do sedaj. Izvedla jo je 

organizacija Gallup Europe in zagotavlja kakovost podatkov najvišjih standardov pri vseh 

postopkih zbiranja in urejanja podatkov. Iz raziskave je razvidno, da je bilo leta 2010 največ 

mobinga v Franciji 9,5%. Slovenija je zabeležila 4,8 % stopnjo mobinga na delovnem mestu, 

kar je spet nad evropskim povprečjem, ki je v tej raziskavi znašal 4,1 %.  

 

V poglavju 6.4 smo opisali razširjenost mobinga v delovnem okolju. Ugotovili smo, da je 

mobing velik problem za žrtev, organizacijo in celotno družbo. Posledice mobinga za žrtev, 

sodelavce in organizacijo bomo podrobneje opisali v sledečem poglavju 6.5. 

 

 

6.5  Posledice mobinga 

 
6.5.1 Posledice za žrtev 

 

Žrtve mobinga so v začetni fazi pogosto presenečene, čutijo strah, jezo, razočaranje, želijo 

rešiti konflikt, se odzovejo z aktivno obrambo, iščejo kompenzacijo zunaj delovnega okolja, 

ignorirajo napade in iščejo pomoč pri nadrejenih ali sodelavcih na istem položaju. Te pomoči 

ne dobijo, a še vedno upajo na zunanjo rešitev. Notranja moč jim peša, saj željo po 

samodokazovanju pričenjajo izpodrivati dvomi vase, v mislih pa žrtve mobinga znova in 

znova podoživljajo dejanja mobinga in so jezne nase, da niso odreagirale in poiskale drugačne 

rešitve. Če se proces mobinga nadaljuje, se pojavijo psihosomatske posledice, kot so motnje 

koncentracije in spomina, motnje spanja, miselni avtomatizmi, občutki izčrpanosti, trajna 

obdobja strahu in depresij. Oslabi lahko tudi imunski sistem, posledično je organizem žrtve 

mobinga bolj dovzeten za infekcijske bolezni in alergije (Tkalec 2001, str. 913). 
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Brečko (2006, str. 14 −15) pojasnjuje o trojnem odzivu žrtve na mobing. Prvi odziv je 

samoobtoževanje, kjer sta najbolj pogosto prisotna vznemirjenost in aksioznost. Sledi 

osamljenost, žrtev mobinga se počuti osramočeno in o negativnem dogajanju v delovnem 

okolju nerada govori s prijatelji in člani družine. Zadnji odziv žrtve je osebno razvrednotenje, 

ki se kaže kot simptom depresije. Veliko žrtev mobinga zaradi psihosomatskih obolenj 

postane trajno nesposobnih za opravljanje dela in se invalidsko upokoji ali pa prostovoljno 

podajo odpoved delovnega razmerja, saj žrtve duševno in telesno ne zmorejo več prenašati 

običajnih obremenitev delovnega procesa. 

 

Četrta evropska raziskava o delovnih razmerjih (Parent-Thirion et.al. 2007, str. 40) poroča, da 

je bolniška odsotnost kot posledica zdravstvenih težav, ki se pojavijo v povezavi z delom, 

bistveno pogostejša pri žrtvah mobinga kot pri povprečni evropski bolniški odsotnosti. Poleg 

tega so žrtve mobinga najpogosteje odsotne z dela od 6 do 15 dni, pogosti pa so tudi primeri, 

ko so zaposleni odsotni celo več kot 60 dni. 

 

 

6.5.2   Posledice za sodelavce 

 

Tkalec (2001, str. 914) navaja, da ima mobing velik vpliv na sodelavce, saj so v neposrednem 

stiku z žrtvijo. Nekateri sodelavci sodelujejo pri izvajanju psihičnega nasilja. Obstaja velika 

verjetnost, da v primeru, če bi želeli svojemu sodelavcu ponuditi pomoč, postanejo tudi sami 

žrtev mobinga. Če pa žrtvi ne pomagajo in ne ukrepajo, posredno sodelujejo in podpirajo 

izvajanje mobinga, saj s tem dajo vedeti, da takšna dejanja podpirajo. Zaradi prisotnosti 

mobinga v delovnem okolju se zmanjša zadovoljstvo pri opravljanju dela, zaposleni so manj 

motivirani in kreativni, prisotna sta zaskrbljenost in strah, zato so pogostejše napake pri delu, 

lahko se zmanjša produktivnost in učinkovitost. 

 

Sodelavci zmanjšajo intenzivnost aktivnosti v timih, prav tako tudi svojo socialno vpletenost 

v tim in organizacijo samo, kar lahko vodi do razpadanja celotnih delovnih struktur ( Brečko 

2010, str. 5). 

 

 

6.5.3  Posledice za organizacijo 

 

Tkalec (2001, str. 914) navaja, da mobing močno poslabša delovno vzdušje v podjetju, kar 

vpliva na znižanje motivacije, predanost delu, storilnost, produktivnost, slabši nivo 

inovativnosti in kreativnosti in manjša je pripadnost delodajalcu. Zmanjša se ugled podjetja v 

javnosti, poveča se izostajanje od dela (bolniške odsotnosti) in pogostejše je menjavanje 

kadra, posledično pa se zmanjša kakovost in količina proizvodnje v podjetju. Mobing lahko 

prizadene zaposlene na vseh nivojih hierarhije in se lahko razvije v vseh tipih gospodarskih 

organizacij, torej v malih in velikih podjetjih, vladnih ali nevladnih organizacijah, 

izobraževalnih ustanovah, zdravstvenih ustanovah in neprofitnih organizacijah. 

 

Mobing lahko vpliva na nižjo storilnost in uspešnost podjetja, kar vodi do gospodarskih in 

ekonomskih težav, ki jim lahko sledi likvidacija podjetja, prisilna poravnava ali celo stečaj, 

vse to pa vpliva na odpuščanje delavcev (Cvetko 2003, str. 901).  

 

Tkalec (2006, str. 6) navaja naslednje posledice, ki so uničujoče za podjetje: »zmanjšanje 

kvalitete in kvantitete dela, neprijetni odnosi med zaposlenimi, prekinitev komunikacije in 

timskega dela, povišana fluktuacija, povišano število odsotnosti z dela zaradi bolezni, izguba 
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ugleda, izguba kredibilnosti podjetja, stroški svetovalcev, odpravnine in odškodnine, stroški 

pravnih postopkov, stroški odsotnosti, stroški fluktuacij in zmanjšane storilnosti«. 

 

Mobing torej podjetju prinaša slabe odnose in medsebojno sodelovanje zaposlenih, slabo 

vzdušje in negativno organizacijsko klimo. Vodstvo mora spremljati in ocenjevati odnos 

zaposlenih do sprememb, s katerimi se bo morala organizacija spopasti (Ivančič 2007, str. 

481). 

 

V mnogih delovnih okoljih se problematika mobinga še vedno ignorira, opravičuje ali celo 

vzpodbuja. Posledice mobinga so pri posamezniku podobne kot pri izpostavljenosti stresu 

daljše časovno obdobje. Neučinkovito preprečevanje mobinga v organizacijah ima negativen 

vpliv na zdravje in počutje sodelavcev žrtve, celotno organizacijo in družbo. Zato so ukrepi za 

preprečevanje mobinga nujni. 

 

6.6 Ukrepi za preprečevanje mobinga 

6.6.1  Možnosti ukrepanja posameznika 

 

Zaradi prisotnosti pogostih konfliktnih situacij na delovnem mestu, dolgotrajnosti procesa 

mobinga, prefinjenega in prekritega delovanja povzročiteljev mobinga in negativnega odziva 

okolice, zaposleni, ki doživljajo mobing v svojem delovnem okolju, pogosto tega kar se jim 

dogaja, ne prepoznajo kot mobing. V organizacijah, kjer je mobing prisoten, delodajalec s 

svojo pasivnostjo povzročiteljem mobinga  sporočajo, da je njihovo vedenje sprejemljivo, 

žrtvam mobinga pa, da so same odgovorne za nastalo situacijo (Robnik in Milanovič, 2008, 

str. 44). 

 

Za učinkovito soočanje z mobingom Robnik in Milanovič (2008, str. 39−44) ponujata 

naslednje možne oblike pomoči: Pomembno je, da si žrtev zapisuje dejstva in zbira dokaze, če 

se bo  odločila sprožiti postopek prijave znotraj ali zunaj organizacije. Dnevnik o 

izpostavljenosti mobingu mora vsebovati podrobne podatke za posamezne povzročitelje 

mobinga in posamezne dogodke, kot so kaj so nam povzročitelji rekli ali naredili,  kdaj in kje 

se je dogajalo, kdo vse je bil neposredno udeležen,  komu smo o dogodku povedali in kako 

dolgo doživljamo mobing. 

 

Potočnik in Lešnik (2008, str. 14) dodajata, da če se mobing vrši preko elektronskih sporočil, 

je potrebno elektronska sporočila natisniti, shraniti in dodati primene obrazložitve. Kadar so 

ob doživljanju mobinga prisotni drugi sodelavci, je pomembno, da si zapišemo potek in 

vsebino pogovora, saj se ne moremo zanašati, da se bo prisoten sodelavec izpostavil in pričal. 

V dokaznem postopku so nam v veliko pomoč lahko izvidi psihiatra oziroma psihoterapevta. 

Če so zdravstvene težave nastale kot posledica mobinga in so zabeležene v zdravstveni 

kartoteki, nam bodo v pomoč, kot dokaz v dokaznem postopku. Obvestiti nadrejeno osebo v 

primeru, da sama ne izvaja mobinga nad nami. Če ima organizacija sprejete ukrepe za 

preprečevanje mobinga in odpravljanje njegovih posledic, obvestimo kadrovsko službo, ki 

nam lahko posreduje informacije o zakonodaji in postopkih prijave. Če je organizacija 

sprejela prej omenjene ukrepe, lahko sprožimo postopek prijave mobinga v sami organizaciji. 

Obvestiti delodajalce in Inšpektorat Republike Slovenije za delo in poiskati pomoč pri 

nevladnih organizacijah. Posameznik, ki je žrtev mobinga lahko zelo veliko naredi sam, 

vendar so žal njegovi ukrepi zelo pogosto neuspešni. 
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6.6.2  Možnosti ukrepanja organizacije 

 

Za učinkovito preprečevanje mobinga znotraj organizacije Robnik in Milanovič (2008, str. 

45−50) predlagata nekaj ukrepov. Organizacija naj sprejme kodeks primernega obnašanja, 

kjer naj bo zapisano spoštovanje osebnosti vseh zaposlenih in predvidene sankcije za kršitelje. 

Organizacija naj sprejme ukrepe za preprečevanje mobinga in odpravljanje njegovih posledic. 

V teh ukrepih naj organizacija poda jasno obvezo, da bo poskrbela za delovno okolje brez 

mobinga, napiše definicijo mobinga,  navede ustrezno zakonodajo, interne akte in dogovore s 

sindikati, ukrepi morajo veljati na vseh nivojih hierarhije v organizaciji, vzpodbuja žrtve 

mobinga k prijavi le tega, opredeli postopke prijave mobinga, vzpodbuja sodelavce, da 

pomagajo žrtvam mobinga, zagotovi zaupnost in hitro obravnavo prijav, jasno navede 

sankcije za izvajalce mobinga in objavi seznam oseb s kontaktnimi podatki, kjer lahko žrtve 

mobinga poiščejo pomoč. Pomembno je, da navedene ukrepe podpira vodstvo organizacije. 

Organizacija bi morala poskrbeti, da so podane ustrezne informacije oziroma, da so zaposleni 

seznanjeni s pomenom in posledicami mobinga. Zaposleni lažje prepoznajo mobing tako v 

vlogi žrtve kot v vlogi povzročitelja mobinga. Organizacija mora poskrbeti, da so zaposleni 

seznanjeni s sankcijami, ki so predvidene v primeru izvajanja mobinga (Brečko 2009, str.21-

22).   

 

V poglavju 6.6. so bile predstavljene možnosti ukrepanja posameznika in organizacije za 

preprečevanje mobinga oziroma trpinčenja na delovnem mestu. V Sloveniji imamo urejeno 

zakonodajo, ki ščiti žrtve mobinga. V nadaljevanju bomo predstavili posamezne zakone s 

členi, ki prepovedujejo takšno ravnanje. 

 

 

6.7 Zakonodaja na področju mobinga 

 
6.7.1 Ustava Republike Slovenije 

 

Ustava Republike Slovenije v 18. Členu določa, da »nihče ne sme biti podvržen mučenju, 

nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju«. Tudi 35. člen določa 

nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih 

pravic. Mobing pomeni kršitev obeh členov. 

 

6.7.2  Zakon o delovnih razmerjih 

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Ur. 1. RS, št. 42/2002) je z Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A) (Ur. 1. RS, št. 103/2007) zakonsko uredil 

področje nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu.  

 

Zakon o delavnih razmerjih (Ur. 1. RS, št. 21/13) v 6. členu določa, da »mora delodajalec 

delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi 

zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etično poreklo, nacionalno in 

socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, 

starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali 

drugo osebno okoliščino v skladu s tem zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških«. Ta člen nadalje določa, da 

mora delodajalec enako obravnavo glede na osebne okoliščine zagotavljati delavcu zlasti pri 

zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih 

prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in 



 

50 

 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prepovedana sta posredna in neposredna diskriminacija zaradi 

katere koli osebne okoliščine. Dodan je bil 6. a člen,  kjer del člena  navaja: »Prepovedano je 

trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali 

sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno 

proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.« 

 

7. člen:« prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. V 

četrtem odstavku 7. člena je navedeno, da je prepovedano trpinčenje na delovnem mestu. 

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali 

očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na 

delovnem mestu ali v zvezi z delom. V petem odstavku 7. člen navaja, da delavec, ki je žrtev 

trpinčenja, ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam zaradi ukrepanja, ki ima za cilj 

uveljavitev prepovedi trpinčenja na delovnem mestu«. 

 

Spremenjen je bil 45. člen: »Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v 

katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu ali drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s 

strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti 

ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred 

trpinčenjem na delovnem mestu. Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo 

domnevo, da je delodajalec  ravnal v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je dokazno breme na 

strani delodajalca. V primeru nezagotavljanja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem 

ali trpinčenjem v skladu s prvim odstavkom tega člena, je delodajalec delavcu  odškodninsko 

odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava«. 

 

46. člen določa,« da mora delodajalec varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati 

in ščititi delavčevo zasebnos«t. 

 

47. člen določa,« da je delodajalec dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem 

noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu ali drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani 

delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne 

ukrepe za zaščito delavca pred spolnimi in drugimi nadlegovanji ali pred trpinčenjem na 

delovnem mestu«. 

 

48. člen varuje osebne podatke delavcev. Ta člen določa,« da se lahko osebni podatki 

delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo, in posredujejo tretjim osebam samo, če je to 

določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in 

obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z njim«. 

 

85. člen določa« obveznosti delodajalca pred odpovedjo delavcu. Pred redno odpovedjo o 

zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve 

in najkasneje v šestih mesecih id nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje 

obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti 

iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno 

pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih. Pisno 

opozorili se lahko pošlje tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delavca, ki ga 

zagotavlja in uporabno nalaga delodajalec. V drugem odstavku 85. člena je določeno, da pred 

redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo 

pogodbe o zaposlitvi, mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitnimi kršitvami oziroma z 

očitnim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti 

krajši od treh delovnih dni razen, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca 
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neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči. Pisna seznanitev se lahko opravi tudi po 

elektronski pošti«. 

 

89. člen določa« razloge za redno odpoved. Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi 

delavcu s strani delodajalca so: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji 

iz pogodbe o zaposlitvi, zardi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali 

podobnih razlogov na strani delodajalca (poslovni razlog) ali nedoseganje pričakovanih 

delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, 

neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi 

na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja 

(razlog nesposobnost). Razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani 

delodajalca je kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja 

(krivdni razlog) in še neuspešno opravljeno poskusno delo«. 

 

109. člen določa« izredno odpoved. Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo 

o zaposlitvi, če obstajajo razlogi, določeni s tem zakonom in če ob upoštevanju vseh o  izteka 

odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. 

Drugi odstavek tega člena določa, da mora izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi pogodbena 

stranka podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v 

šestih mesecih od nastanka razloga. V primeru krivdnega razloga na strani delavca ali 

delodajalca , ki ima vse znake kaznivega dejanja, pogodbena stranka lahko odpove pogodbo o 

zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in storilca ves čas, ko je 

možen kazenski pregon«.   

 

Členi od 172 do 176 določajo disciplinsko odgovornost: 

172. člen določa« disciplinsko odgovornost in sankcije. Delavcu, ki krši pogodbene ali druge 

obveznosti iz delovnega razmerja, lahko delodajalec v primeru ugotovljene disciplinske 

odgovornosti izreče opomin ali druge disciplinske sankcije, kot so npr. denarna kazen ali 

odvzem bonitet, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. V drugem odstavku 

172. člena je določeno, da disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovno pravnega 

položaja delavca. Sklep delodajalca o izrečeni denarni kazni, zoper katerega delavec ni 

zahteval arbitražnega ali sodnega varstva, je izvršni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki veljajo 

za sodno izvršbo.« 

 

173. člen določa,« da mora delodajalec pred izrekom disciplinske sankcije delavca pisno 

seznaniti z kršitvami in mu omogočiti, da se v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh 

delovnih dni, o njih izjavi.«  

 

174. člen določa,« da v disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje 

sindikat, če delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik.« 

 

175. člen:« odločitev o disciplinski odgovornosti mora biti izražena v pisni obliki in vročena 

osebi, na katero se nanaša. Delodajalec mora odločitev o disciplinski odgovornosti 

obrazložiti.« 

 

176. člen »določa zastaranje. Delodajalec mora odločiti o disciplinski odgovornosti delavca 

najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je izvedel za kršitev oziroma najkasneje v treh 

mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena. Izvršitev disciplinske sankcije zastara v 30 dneh 

po vročitvi določitve o disciplinski odgovornosti.« 
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6.7.3 Kazenska zakonodaja 

 

V skladu z Kazenskim zakonikom (KZ-1), ki ga je Republika Slovenija sprejela novembra 

2008, je mobing tudi kaznivo dejanje. V Kazenskem zakoniku je  poglavje in sicer Kazniva 

dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, v katerem  197. člen določa mobing na 

delovnem mestu. Ta člen inkriminira povzročitelja mobinga. Za storilce je zagrožena zaporna 

kazen do dveh let. Kadar pa to dejanje povzroči tudi psihično, psihosomatsko ali fizično 

obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilca kaznuje z zaporom do treh 

let (Ur. 1. 55/2008).  

 

 

6.7.4 Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. 1. RS, št. 43/11) v « 5. členu obvezuje delodajalca, 

da svojim zaposlenim zagotovi varnost in zdravje pri delu. Zagotoviti oziroma izvajati mora 

ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev in drugih oseb, ki so navzoči v 

delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti 

pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, ustrezno organiziranostjo in potrebnimi 

materialnimi sredstvi. Zakon zavezuje delodajalca, da posebno skrb nameni zagotovitvi 

varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano 

delovno zmožnostjo. Pri izbiri ukrepov pa mora upoštevati posebna tveganja, ki so jim ti 

delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. Prav tako pa mora delodajalec 

upoštevati spreminjajoče se okoliščine in izvajati take preventivne ukrepe ter izbrati take 

delovne in proizvodne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven 

varnosti in zdravja pri delu ter bodo vključene v vse aktivnost delodajalca na vseh 

organizacijskih ravneh.« 

 

 

6.7.5 Zakon o uresničevanju enakega načela odobravanja  

 

Zakon o uresničevanju enakega načela odobravanja ( Ur. 1. RS, št. 93/07) določa« skupne 

temelje in izhodišča za zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju svojih 

pravic in obveznosti ter pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 2. člen 

določa področja uporabe tega zakona. Ta člen določa, da je enako obravnavanje zagotovljeno 

ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, 

spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino, tudi v zvezi z delovnim okoljem, in sicer: s 

pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z izbranimi merili in 

pogoji zaposlovanja, ne glede na vrsto dejavnosti in na vseh ravneh poklicne hierarhije, 

vključno s napredovanjem. Omogočen mora biti dostop do vseh oblik in vseh ravni karierne 

orientacije in svetovanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 

nadaljnjega poklicnega usposabljanja in preusposabljanja, vključno s delovno prakso. Enako 

obravnavanje mora biti zagotovljeno tudi pri zaposlitvenih pogojih in pogojih dela, vključno s 

prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in plačami. 5. člen tega zakona prepoveduje nadlegovanje. 

V skladu s tem členom je nadlegovanje nezaželeno ravnanje, temelječe na kateri koli osebni 

okoliščini, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za 

osebo. Kršitev navedenih določb v delovnem okolju lahko pomeni mobing.«  

 

Kljub možnosti ukrepanja posameznika in organizacije zoper mobing, kljub vsem zakonom in 

členom, ki jih ima slovenska zakonodaja za zaščito delavca zoper trpinčenja na delovnem 

mestu, se primeri mobinga še vedno zelo pogosto končajo s prekinitvijo delovnega razmerja. 
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Ponovni vstop delavca na trg dela je zelo težak, saj so žrtve mobinga telesno in duševno tako 

zelo prizadete, da pritiskov delovnega okolja niso več zmožne prenašati. Zaradi gospodarske 

in finančne krize so se razmere v delovnem okolju zelo zaostrile. Pritiski vodijo do večjega 

števila konfliktnih situacij te pa v trpinčenje na delovnem mestu. Mobing je postal nekaj 

vsakdanjega in je v porastu. To problematiko bomo opisali v poglavju 6.8. 

 

 

6.8. Gospodarska in finančna krize ter mobing 
 

Gospodarsko recesijo je povzročila finančna kriza, ki se je pojavila spomladi leta 2007 v 

ZDA, kjer je leto poprej prišlo do padca cen nepremičnin. Dogodek, ki velja za padec 

svetovnega finančnega sistema je stečaj banke Leham Brothers, do katerega je prišlo 14. 

Septembra 2008 in prišlo je do zaostritev pogojev posojanja denarja na finančnem trgu.   

Kriza se je razširila iz ZDA v druge dele sveta in Evropo. Kriza na trgu nepremičnin se je iz 

ZDA prenesla še na trg nepremičnin v Evropi, sprva v Veliki Britaniji, Španiji, Irskem, nato 

pa še v Grčijo in na druge članice EU. Ker denarni in posojilni trg ni deloval, so posojilni 

tokovi med bankami skoraj zamrli in za pomoč evropskim bankam pri premagovanju krize, se 

je  vključila ECB-Evropska centralna banka, ki je v času krize skrbela za finančno in cenovno 

stabilnost na evroobmočju (Štiblar 2008 str. 90-100). 

 

V gospodarski in finančni krizi so se kot pomembni pokazali finančno pogojeni sistemski 

dejavniki (Strašek in Špes 2010, str. 126): povečanje netransparentnosti sistema, prevelika 

izpostavljenost bank  tveganju, ki je bila načrtovana in je nastala kot posledica neustreznega 

nagrajevanja zaposlenih v bankah, bančnemu sektorju so bile ponujene napačne cene garancij 

(interes bank je bil postati vse večji), regulacija je bila usmerjena na raven institucij, ne pa na 

regulacijo sistemskega tveganja. 

 

Že nekaj mesecev po izbruhu krize v ZDA je zaradi globalne povezanosti finančnih trgov, 

bilo moč čutiti negativne vplive krize tudi v Evropi. Zaradi odvisnosti domačega gospodarstva 

od izvoza, so se gospodarske razmere kmalu poslabšale tudi v Sloveniji. Najbolj na udaru so 

bili avtomobilska industrija, kovinska industrija in gradbeništvo. Slovenija je sprejela vrsto 

ukrepov, s katerimi je poskušala reševati posledice gospodarske krize: varčevalne ukrepe za 

stabilizacijo javnih financ, ukrepi za pomoč gospodarstvu in prebivalstva ter drugo (Zorc 

2013 str. 128). 

 

Posledice globalne krize, ki so leta 2008 zajela skoraj vse gospodarsko razvite države, tudi 

Slovenijo, so se izrazile v (Kušar 2012, str. 37): 

 

 »upadu gospodarske dejavnosti (proizvodnje in trgovine), 

 naraščanju števila brezposelnih, 

 zmanjšanju blaginje prebivalcev, 

 izgubi zaupanja na finančnih trgih, 

 padcu vrednosti borznih indeksov in cen nepremičnin, 

 propadu bank, 

 izbruhu dolžniške krize v Evropski uniji in 

 spremembah razmerja v gospodarski moči med razvitimi in razvijajočimi se 

državami.« 

 

Ob koncu leta 2008 je Slovenijo zajela globalna kriza, zaradi katere je naše gospodarstvo 

stopilo v recesijo in nastopilo je množično odpuščanje delavcev v gospodarstvu. Za delavce, 
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ki so ohranili svoje delovno mesto, pa so se razmere v delovnem okolju zelo zaostrile. 

Delodajalci so začeli izvajati različne pritiske na zaposlene, uvajali spremembe in zahteve po 

učinkovitejšem delovnem tempu, psihofizične obremenitve posameznika so se povečale, 

dopuščanje napak je postalo nesprejemljivo, zaposleni so postali bolj obremenjeni in v 

nenehnem strahu za izgubo službe. Večji pritiski so vodili do večjega števila konfliktnih 

situacij in nezmožnosti vodenja ustrezne komunikacije med sodelavci ali med podrejenimi in 

nadrejenimi. Tako so konflikti prerasli v določenih primerih v konstantno trpinčenje na 

delovnem mestu, z namenom, da se načrtno odstrani določenega delavca z delovnega mesta 

(Blagojevič 2013, str. 216). 

 

Kotnik (2013) povezavo med gospodarsko in finančno krizo ter mobingom pojasnjuje, da se  

»Psihični pritiski pogosto pričnejo pojavljati, kadar v podjetju ne gre vse po načrtih in ko 

podjetje ne dosega več svojih operativnih in strateških planov. Nadrejeni izvajajo pritisk na 

zaposlene, naj delajo več, dlje itd. Zaradi likvidnostnih težav, podjetja ne izplačujejo 

pravočasno plač, pozabljajo na standarde za varnost pri delu in obravnavajo delavce zgolj kot 

delovno silo. Vse to delavce v  neki organizaciji vodi v stanje nervoze in nelagodja. Tako se 

ustvari vzdušje, kjer vlada psihična napetost.« Mobing je tako postal instrument v času 

gospodarske krize, postal je nekaj vsakdanjega in je v porastu. 

 

»Kriza kaže, da je menedžment podjetij premalo celovit in se preveč omejuje na ekonomske 

in tehnološke dejavnike in premalo na ljudi, ki pa niso zgolj racionalna bitja« (Šarotar, Treven 

in Mulej 2011, str. 2). V času  gospodarske krize se torej premalo časa namenja delavcem in 

njihovim občutkom. Podjetja bi morala poskrbeti, da bi se delavci v svojem delovnem okolju 

počutili zadovoljno, uspešno, ustvarjalno in kot vir uspeha podjetja v katerem so zaposleni.  

Povečanje neustreznih dejanj, kot je mobing in drugo nadlegovanje pa, v času krize 

učinkujejo obratno in povzroča podjetjem še dodatno škodo.   

 

Kriza lahko zajame vsako organizacijo, najbolj pa jo občutijo prav zaposleni, kjer se najbolj 

čuti kot posledica krize brezposelnost in bolniški stalež (Tuljak 2011, str. 11). »Rezultati 

študij iz tujine kažejo, da je med prestrukturiranjem gospodarstva, ki je posebej zaostren v 

času krize, zdravje delavcev zelo ogroženo. Posledice se v prizadetih podjetjih kažejo tako, da 

porasteta odsotnost z dela zaradi bolezni in invalidnosti. Hkrati je v prvih treh letih po večjem 

prestrukturiranju verjetnost, da bodo delavci umrli zaradi bolezni srca in ožilja petkrat večja, 

kot pri delavcih, ki tega ne doživijo. Poveča se tudi število primerov trpinčenja na delovnem 

mestu, pogostejši je tudi samomor »( Dodič Fikfak, str. 1). 
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7 RAZISKAVA 

 

 

7.1  Opredelitev raziskave 

 
V empiričnem delu raziskave smo na podlagi vprašalnika želeli ugotoviti prisotnost mobinga 

in izgorelosti v prodajni funkciji v farmacevtski industriji. Za izvedbo raziskave smo izbrali 

strokovne sodelavce v različnih farmacevtskih podjetjih v Sloveniji, ki širijo informacije o 

novostih zdravil na recept v zdravstvenih domovih in bolnicah. Na podlagi vprašalnika smo 

ugotavljali razširjenost mobinga in izgorelosti tistih strokovnih sodelavcev v farmacevtskih 

podjetjih v Sloveniji, ki so se zaposlili na delovno mesto strokovnega sodelavca pred letom 

2008, torej pred gospodarsko krizo in opravljajo to delo še v obdobju gospodarske krize, torej 

od 2008 do 2016. Anonimnost in želja po neizpostavljanju je bil pogoj za izvedbo raziskave. 

Z raziskovalno nalogo smo želeli ugotoviti razširjenost mobinga in izgorelosti med 

strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji v Sloveniji, saj ta segment še ni bil proučevan. 

 

 

7.2   Namen raziskave 

 
Namen raziskave je bil ugotoviti ali se je mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtskih 

podjetjih, ki so se zaposlili na delovnem mestu strokovnega sodelavca pred letom 2008, torej 

pred gospodarsko krizo in opravljajo to delo še v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 do 

2016, signifikantno povečal. Ugotavljali smo ali se je izgorelost strokovnih sodelavcev v 

farmacevtskih podjetjih, ki so se zaposlili na delovnem mestu strokovnega sodelavca pred 

letom 2008, torej pred gospodarsko krizo in opravljajo to delo še v obdobju gospodarske 

krize, torej od 2008 do 2016, signifikantno povečal. Sledeče ugotovitve se navezujejo na to ali 

je mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtskih podjetjih najpogosteje izvajan s strani 

vodij in višjega managementa. Namen raziskave je bil še ugotoviti ali razširjenost mobinga in 

izgorelosti vplivata na poslabšanje zdravja strokovnih sodelavcev v farmacevtskih podjetjih. 

In ne nazadnje ugotavljali smo ali je mobing v farmacevtskih podjetjih bolj razširjen med 

strokovnimi sodelavkami kot med strokovnimi sodelavci. To smo ugotavljali s pomočjo 

odgovorov na zastavljene hipoteze: 

Hipoteza 1 (H1): Razširjenost mobinga med strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji 

je v obdobju  gospodarske  krize višja kot pred pojavom gospodarske krize. Hipotezo smo 

testirali na osnovi Studentov t-testa. 

 

Hipoteza 2 (H2): Razširjenost izgorelosti med strokovnimi sodelavci v farmacevtski 

industriji je  v obdobju gospodarske krize višja kot pred pojavom gospodarske krize. Za 

preverjanje H2 smo uporabili Studentov t-test 

 

Hipoteza 3 (H3): Mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji je pogosteje 

izvajan s strani vodij in višjega managementa. Pri preverjanju kdo je najpogostejši izvajalec 

mobinga nad strokovnimi sodelavci smo uporabili deskriptivno statistiko (frekvenčno 

porazdelitev).  

 

Hipoteza 4 (H4): Razširjenost mobinga med strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji  

vpliva na njihovo zdravje. Pri preverjanju H4 smo uporabili multiplo linearno regresijo. 
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Hipoteza 5 (H5): Razširjenost mobinga v farmacevtskih podjetjih je večja pri strokovnih 

sodelavkah kot pri strokovnih sodelavcih. Za preverjanje H5 smo uporabili Studentov t-test. 

 

 

7.3   Metode raziskovanja 

V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili naslednje metode: 

 Metoda zbiranja podatkov, kjer smo uporabili kvantitativno metodo zbiranja 

podatkov, pridobili smo jih s pomočjo anketnega vprašalnika. Uporabili smo 5-

stopenjsko Likertovo lestvico. Merski instrument so sestavljala vprašanja zaprtega 

tipa, ki smo jih oblikovali na podlagi izbranega teoretičnega okvirja. Vprašalnik so bili 

sestavljen iz jasnih in hitro razumljivih trditev. Vsi udeleženi so bili anketirani pod 

enakimi pogoji, saj je bil vprašalnik za vse enak. V empiričnem delu magistrske 

naloge  smo podatke pridobili s anketnimi vprašalniki na priložnostnem vzorcu 

strokovnih sodelavcev, ki so bili zaposleni v farmacevtskih podjetjih že pred  letom 

2008 in so to delo opravljali tudi v obdobju od leta 2008 do 2016. Vzorec so 

predstavljali visoko izobraženi strokovni sodelavci v prodajni funkciji v farmacevtski 

industriji. 

 Metoda analiziranja podatkov, kjer smo podatke obdelali s programom SPSS.  

 Metoda prikazovanja podatkov, kjer smo podatke s pomočjo programa SPSS in 

Microsoft Excela prikazali v grafični in tabelarični obliki. 

Raziskavo uvrščamo med presečno, saj gre za enkratno zbiranje podatkov. Glede na naravo 

raziskovanja jo uvrščamo med neeksperimentalne raziskave, saj ugotavljamo razširjenost 

mobinga in izgorelosti pri strokovnih sodelavcih v prodajni funkciji farmacevtskih 

organizacij. Raziskavo uvrščamo glede na časovni vidik med retrospektivno, saj proučujemo 

problem , ki se je že zgodil.  

7.4   Vzorec raziskovane populacije 

Ciljna populacija so bili strokovni sodelavci farmacevtskih podjetij v Sloveniji, ki širijo 

informacije o novostih zdravil  na recept v zdravstvenih domovih in bolnicah. 

 

Vzorec so predstavljali tisti strokovni sodelavci, ki so se zaposlili na delovnem mestu 

strokovnega sodelavca pred letom 2008,  torej pred gospodarsko krizo in opravljajo to  delo še  

v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 do 2016.   

 

7.5   Potek raziskave 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili anketo. Za anketni vprašalnik smo se odločili 

zato, ker v nasprotju z intervjujem zagotavlja anonimnost anketirancev in tudi sama izvedba 

je cenovno ugodnejša.  Anketiranje strokovnih sodelavcev je potekalo v marcu  in aprilu 

2016. Pravilno izpolnjenih smo dobili 71 anketnih vprašalnikov. 
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8 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 

V nadaljnjem delu sta predstavljena grafični ali tabelarni prikaz podatkov, ki smo jih pridobili 

s pomočjo raziskave in njihova interpretacija. 

 

 

Graf  1: Spol anketiranih 

Med anketiranimi so prevladovale ženske, katerih je bilo 76,1 %, moških pa je bilo 23,9 %. 

 

 

Graf  2: Izobrazba anketiranih 
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Večina anketiranih oseb 93 %  je imela strokovno/ univerzitetno izobrazb in le 7 % je bilo 

anketirancev s magisterij/doktorat. 

 

 

Graf  3: Poznavanje vsebine in pomena pojma mobing 

 

Kar 88,7 % anketiranih pozna vsebino in pomen pojma mobing in 11,3 % vprašanih pa je že 

slišalo za mobing, a niso poznali natančnega pomena in vsebine, nikogar izmed anketiranih pa 

ni bilo, da ne bi poznal pojma mobing. 

 

 

Graf  4: prisotnost mobinga pred gospodarsko krizo in po njej 

Kar 91 % vprašanih je odgovorilo, da je v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 – 2016 v 

njihovem podjetju prisotno več mobinga kot pred pojavom gospodarske krize, pred letom 

2008. Le 8,5 % anketirancev meni, da ni v obdobju gospodarske krize povečan obseg 

mobinga. 

88,7 

11,3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Da Sem že slišal, a nisem poznal 
natančnega pomena 

Ali poznate vsebino ali pomen pojma mobing? (v %) 

91,5 

8,5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Da Ne 

Ali je bilo v vašem podjetju v obdobju gospodarske 
krize prisotnega več mobinga kot pred gospodarsko 

krizo (v %) 



 

59 

 

8.1 Prisotnost mobinga med strokovnimi sodelavci v prodajni funkciji 

farmacevtskih organizacij 

 

8.1.1 Komunikacija kot dejavnik mobinga 

 

 

 

 

Graf  5: Komunikacija kot dejavnik mobinga 

Komunikacijo, kot pogost dejavnik mobinga, smo podrobneje ugotavljali z omejeno 

možnostjo komunikacije s sodelavci ali nadrejenimi, s pomočjo besednih groženj in pritiskov, 

kričanje ali zmerjanje, izmikanje neposrednim stikom, odklonilne geste in pogledi, sledijo še 

nejasne pripombe in kritiziranje osebnega življenja. 

Slaba tretina strokovnih sodelavcev  je odgovorila z zelo pogosto 8,5 % in pogosto 22,5 % , 

da se kot dejanja mobinga najpogosteje omejujejo možnosti komunikacije s sodelavci in 

nadrejenimi. Občasno ta pojav doživlja 14,1 % anketirancev. Sledijo strokovni sodelavci, ki 

menijo, da na svojem delovnem mestu že dalj časa (vsaj šest mesecev) doživljajo prejemanje 

nejasnih pripomb, saj je s pogosto odgovorilo 26,8 % in zelo pogosto 4,2 % vprašanih. 

Občasno je prejemanje nejasnih pripomb deležnih 9,9 % strokovnih sodelavcev. V nekoliko 

manjšem odstotku so z zelo pogosto 4,2 % in pogosto 18,3 % podali svoj odgovor  

anketiranci, ki so doživljali izmikanje neposrednim stikom, odklonilne geste in poglede, kot 

dejanja mobinga. Z občasno je odgovorilo 16,9 % vprašanih. 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Omejena 
možnost 

komunikacije s 
sodelavci ali 
nadrejenimi 

Besedne 
grožnje in 

pritiski 

Kričanje ali 
zmerjanje 

Izmikanje 
neposrednim 

stikom, 
odklonilne 

geste in 
pogledi 

Dajanje 
nejasnih 
pripomb 

Kritiziranje 
osebnega 
življenja 

Komunikacija (vsaj 6 mesecev) 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 



 

60 

 

Ugotovili smo, da se najpogosteje kot vir mobinga v motnji komunkacije pojavlja dajanje 

nejasnih pripomb in omejevanje možnosti komunikacije s sodelavci ali nadrejenimi, nato sledi 

izmikanje neposrednim stikom, odklonilne geste in pogledi. Manj, vendar tudi okoli 20 % pa 

so še prisotni besedne grožnje in pritiski, kričanje ali zmerjanje in kritiziranje osebnega 

življenj. 

 

8.1.2  Napadi na samozavest 

 

 

Graf  6: Napadi na samozavest kot dejavnik mobinga 

 

Napade na samozavest smo v raziskovalnem delu naloge podrobneje razdelili na več dejanj, 

kot so ponižanje, javno oznanjanje osebnih pomanjkljivosti, žalitev, sramotitev, ignoriranje, 

neupoštevanje mnenj in posmehovanje. Ponižanje je doživljalo dalj časa (vsaj šest mesecev) 

zelo pogosto 1,4 %, pogosto 22,5 % in občasno 14 % vprašanih strokovnih sodelavcev, ki 

delajo v prodajni funkciji farmacevtskih organizacij. Javno oznanjanje osebnih 

pomanjkljivosti je bilo deležnih zelo pogosto 5,6 %, pogosto 19,7 % in včasih 17 % 

anketiranih posameznikov. Za doživljanje žalitev in osramotitev na delovnem mestu so se 

vprašani opredelili z zelo pogosto 4,2 %, s pogosto 22,5 % in za včasih 15,5 %. Strokovni 

sodelavci, ki so v svojem delovnem okolju dalj časa  (minimalno šest mesecev)  doživljali 

neupoštevanje mnenj, so z zelo pogosto odgovorili  9,9 % vprašanih, s pogosto 18,3 % in z 

včasih 14 %. Žalitve in osramotitve so bile prisotne z zelo pogosto 4,2 % , pogosto 22,5 % in 

včasih 15,5 %. Posmehovanje pa zelo pogosto 2,8 %, pogosto 16,9 % in včasih 18,3 %. 
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8.1.3 Napadi na ohranitev delovnega razmerja kot dejavnik mobinga 

 

 

Graf  7: Napadi na ohranitev delovnega razmerja kot vir mobinga 

 

V sklopu napadi na ohranitev delovnega razmerja, ki so se dogajali daljše časovno obdobje 

oziroma vsaj šest mesecev, smo vključili podtikanje napak pri delu, neutemeljene opomine, 

neutemeljene premestitve na drugo delovno mesto, blokada napredovanj v delovnem okolju, 

namerno onemogočanje dopolnilnega zavarovanja in neutemeljene slabe poklicne ocene. Iz 

raziskovalnega dela naloge lahko ugotovimo, da podtikanje napak pri delu strokovnih 

sodelavcev  je prisotno, vendar v manjšem obsegu, saj je z zelo pogosto odgovorilo 4,2 % 

anketiranih, s pogosto 7 % in občasno 21,1 % vprašanih. Neutemeljeni opomini se zelo 

pogosto pojavljajo pri 12,7 %, pogosto pri 18,3 % in z včasih je odgovorilo 11.3 % 

anketirancev. Zanimalo nas je tudi, če so strokovni sodelavci pri napadu na ohranitev 

delovnega razmerja kdaj neutemeljeno premeščeni na drugo delovno mesto in z zelo pogosto 

je odgovorilo 7 % , z pogosto 12,7 % in  z včasih 17 % vprašanih. Vidno iztopa iz sklopa 

napadov na ohranitev delovnega razmerja blokada napredovanj v delovnem okolju, saj je z 

zelo pogosto odgovorilo kar 16,9 % anketiranih strokovnih sodelavcev, ki opravljajo prodajno 

funkcijo v farmacevtski industriji, pogosto je odgovorilo 12.7 %  in prav tako včasih 12,7 % 

sodelujočih. Strokovne sodelavce smo povprašali tudi o namernem onemogočanju 

dopolnilnega izobraževanja. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da je 

namernega onemogočanja dopolnilnega izobraževanja zelo malo, saj so sodelujoči odgovorili 

z zelo pogosto nihče, s pogosto 1,4 % in z včasih slabih 10 %. Zanimivo je, da je z nikoli 

odgovorilo kar 57,7 % vprašanih 
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8.1.4  Napadi na delovno učinkovitost kot dejavnik mobinga 

 

 

Graf  8: Napadi na delovno učinkovitost kot vir mobinga 

 

Napade na delovno učinkovitost, ki trajajo daljše časovno obdobje, torej vsaj šest mesecev, 

smo v raziskavi natančneje razdelili na šest posameznih dejanj: prikrivanje delovnih 

rezultatov, nenehno nezaupanje v odločitve ali pristojnosti, na napade z negativnimi 

presenečenji, nenehno jemanje poguma in volje, odrekanje pomoči, podpore, nasvetov in 

določanje nesmiselnih delovnih nalog. S prekrivanji delovnih rezultatov se je v svojem 

delovnem okolju srečalo zelo pogosto 4,2 %, pogosto 22,5 % in včasih 15,5 % strokovnih 

sodelavcev. Nenehno nezaupanje v odločitve ali pristojnosti doživlja zelo pogosto 7,1 %, 

pogosto 22,9 % in včasih 10 % anketirancev. Strokovni sodelavci, ki so kot dejanja mobinga 

izkusili napade z negativnimi presenečenji so z zelo pogosto odgovorili v 2,8 %, s pogosto v 

kar 23,9 % in z včasih 16,9 % vprašanih. Nenehno jemanje poguma in volje je prisotno in 

sicer  zelo pogosto pri 7 %, pogosto pri 22,5 % in včasih pri 8,5 % anketiranih. Če pogledamo 

še odgovore pri odrekanju pomoči, podpore in nasvetov lahko ugotovimo, da je z zelo 

pogosto odgovorilo 5,6 %, s pogosto 23,9 % in z včasih 14,1 % strokovnih sodelavcev. 

Zadnje dejanje, ki je del napadov na delovno učinkovitost je določanje nesmiselnih delovnih 

nalog, kjer je bil odgovor zelo pogosto prisoten pri 5,7 % , pogosto pri 21,4 % in včasih je 

odgovorilo 12,9 % sodelujočih v anketnem vprašalniku.  
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8.1.5  Ugotovitve za mobing 

V raziskovalnem delu naloge, kjer smo raziskovali prisotnost mobinga, nas je zanimalo katera 

dejanja mobinga se pojavljajo med strokovnimi sodelavci, ki opravljajo prodajno funkcijo v 

farmacevtskih podjetjih v Sloveniji. Anketirani so morali dejanja, ki predstavljajo mobing 

doživljati na svojem delovnem mestu daljše časovno obdobje, torej vsaj šest mesecev. 

Anketirani posamezniki so imeli možnost odločanja med posameznimi dejanji, razvrščenimi v 

skupine dejanj (komunikacija, napadi na samozavest, napadi na ohranitev delovnega razmerja 

in napadi na delovno učinkovitost ), ki pomenijo mobing. 

V anketnem  vprašalniku so imeli strokovni sodelavci možnost odločanja znotraj 

petstopenjske lestvice, kjer je 1 pomenilo zelo pogosto, 2 – pogosto, 3 -  včasih, 4 -  redko in 

5 -  nikoli. V grafu imamo prikazane povprečne vrednosti za lažjo preglednost in razvrstitev 

dejanj glede na  pogostost pojavljanja. Manjša kot je vrednost povprečja bolj prisotno je neko 

dejanje mobinga. 

 

 

Graf  9:  Komunikacija, kot dejanje mobinga ( vsaj šest mesecev) 

 

Iz  grafa je razvidno, da je najbolj pogosto dejanje omejena možnost komunikacije s sodelavci 

in nadrejenimi, sledi dajanje nejasnih pripomb, nato z isto povprečno vrednostjo sledita 

dejanji izmikanje neposrednim stikom, odklonilne geste, pogledi in dejanje besedne grožnje 

ter pritiski, najmanj pa je prisotno kričanje ali zmerjanje. Večjih odstopanj med posameznimi 

dejanji znotraj komunikacije ni. Dejanje besedne grožnje in pritiski ter dejanje kričanje ter 

zmerjanje sta bila deležna največ odgovorov s 5 – nikoli, kar pomeni, da največ anketirancev 

teh dveh dejanj nikoli ni doživelo. 
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Graf  10: Napadi na samozavest kot dejanje mobinga (vsaj šest mesecev) 

 

Graf nam predstavlja povprečja dejanj mobinga znotraj sklopa napada na samozavest, kjer je 

najbolj pogosto dejanje mobinga neupoštevanje mnenj, sledi javno oznanjanje osebnih 

pomanjkljivosti, nato še žalitev, osramotitev, ponižanje in posmehovanje, najmanj pogosto pa 

se strokovni sodelavci v svojem delovnem okolju srečujejo z ignoriranjem, kar je logična 

povezava z naravo dela strokovnih sodelavcev, ki morajo zaradi komunikacije z zdravniki, ki 

jih obiskujejo tudi vodje in drugi sodelavci biti med seboj v konstantnem stiku. 

 

 

Graf  11 : Napadi na ohranitev delovnega razmerja kot dejanje mobinga (vsaj šest mesecev) 

 

Graf nam prikazuje povprečja dejanj mobinga znotraj sklopa napada na ohranitev delovnega 

razmerja, kjer sta najbolj pogosta dejanja mobinga s katerima se srečujejo strokovni sodelavci  

neutemeljene slabe poklicne ocene in neutemeljeni opomini, saj imata obe dejanji najnižje 

povprečne vrednosti. Sledi blokada napredovanja v delovnem okolju in podtikanje napak pri 

delu. Iz grafa je razvidno, da sledeče dejanje bistveno odstopa od ostalih dejanj, to dejanje je 

namerno onemogočanje dopolnilnega izobraževanja, saj ima daleč največjo povprečno 

vrednost kar pomeni, da se strokovnim sodelavcem le v redkih primerih ne nudi dopolnilnega 

izobraževanja. 
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Graf  12: Napadi na delovno učinkovitost kot dejanje mobinga (vsaj šest mesecev) 

 

Iz grafa je razvidno, da so prikazana povprečja dejanj mobinga znotraj sklopa napada na 

delovno učinkovitost, kjer so povprečja dejanj mobinga zelo podobna, kar pomeni, da nobeno 

izmed dejanj mobinga posebaj ne iztopa. Najpogosteje se pojavlja odrekanje pomoči, podpore 

in nasvetov, z enakim povprečjem je še nenehno jemanje poguma in volje, nato je prekrivanje 

delovnih rezultatov, nato še določanje nesmiselnih delovnih nalog in najmanj prisotno dejanje 

mobinga je nenehno nezaupanje v odločitve ali pristojnosti. 
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8.2  Prisotnost izgorevanja med strokovnimi sodelavci v prodajni funkciji 

farmacevtskih organizacij 

 

8.2.1  Prva stopnja izgorelosti 

 

 

Graf  13: Pojavnost simptomov prve stopnje izgorelosti 

 

V grafu 13 je prikazana pojavnost simptomov prve stopnje izgorelosti, med katere sodijo  

kronična utrujenost, motnje spanja, tesnoba, prisotnost bolečin (križ, glava), razdražljivost, 

deloholizem in zmanjšana sposobnost prilagajanja spremembam. Kronična utrujenost se med 

strokovnimi sodelavci zelo pogosto pojavlja v 11,3 %, pogosto v 25,4 % in včasih 23,9 % . 

Drugi simptom prve stopnje izgorelosti so motnje spanja, ki prizadenejo zelo pogosto 4,2 %, 

pogosto 31 % in včasih 19,7 % anketirancev. Z nikoli je odgovorilo le 9,9 % vprašanih. 

Tesnoba se pojavlja zelo pogosto pri 5,6 %, pogosto pri 19,7 % in občasno pri 26,8 % 

anketiranih. Pri prvi stopnji izgorelosti se pojavlja še prisotnost bolečin zelo pogosto 11,3 %, 

pogosto 23,9 % in občasno 19,7 %. Sledeči simptom prve stopnje izgorelosti je razdražljivost, 

ki je zelo pogosta v 7 %, pogosta v 19,7 % in občasna v 26,8 %. Sledita še deloholizem, ki se 

zelo pogosto pojavlja v 2,8 %, pogosto v 25,4 % in včasih v 12,7 % ter zmanjšana sposobnost 

prilagajanja spremembam pogosto v 16,9 5 in občasno v 25,4 %. 
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8.2.2  Druga stopnja izgorelosti 

 

 

Graf  14: Pojavnost simptomov druge stopnje izgorelosti 

 

Simptomi, ki se pojavljajo v drugi stopnji izgorelosti so preizčrpanost, občutki ujetosti, odpor 

do dela, želja po umiku, nihanje samopodobe in težave s spominom in koncentracijo. 

Preizčrpanost je simptom druge stopnje izgorelosti in anketiranci so ga kot zelo pogosto 

doživljali v 4,2 %, pogosto v 22,5 % in včasih v 19,9 %. Občutki ujetosti so se pojavljali zelo 

pogosto v 2,8 %, pogosto v 12,7 % in včasih 25,4 %. Odpor do dela je tretji simptom druge 

stopnje izgorelosti, ki so ga anketiranci doživljali kot zelo pogosto v 2,8 %, pogosto v 14,1 % 

in včasih v 32,4 %. Sledi simptom želja po umiku, ki ga pogosto doživlja 16,9 %  in občasno 

23,9 % vprašanih. Nihanje samopodobe občuti pogosto 15,5 % in včasih 28,2 % strokovnih 

sodelavcev v svojem delovnem okolju. Zadnji simptom druge stopnje izgorelosti pa so težave 

s spominom in koncentracijo in sicer zelo pogosto 5,6 %, pogosto 18,3 % in včasih 25,4 %. 
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8.2.3  Tretja stopnja izgorelosti 

 

 

Graf  15: Pojavnost simptomov tretje stopnje izgorelosti 

 

Simptomi, ki se pojavljajo v tretji stopnji izgorelosti so občutek razvrednotenja, slaba 

imunska odpornost, nespečnost, močna tesnoba in strah, izguba občutka za čas, izguba 

motivacije, izreden negativizem in nezmožnost prilagajati se spremembam. Iz grafa je 

razvidno, da prevladujejo odgovori anketirancev, ki so odgovarjali s redko, včasih in nikoli. 

Občutek razvrednotenosti zelo pogosto ne doživlja nihče,  pogosto doživlja 12,7 % in včasih 

22,5 % vprašanih. Slaba imunska odpornost se je razvila zelo pogosto pri 2,8 %, pogosto pri 

22,5 % in včasih pri 18,3 % strokovnih sodelavcih. Nespečnost zelo pogosto ne doživlja 

nihče, pogosto 16,9 %, včasih 23,9 % anketiranih posameznikov. Močna tesnoba in strah se 

zelo pogosto pojavljata pri 1,4 %, pogosto pri 12,7 %, in včasih pri 24 % anketirancev. 

Naslednji simptom tretje stopnje izgorelosti je izguba občutka za čas, ki ga zelo pogosto nihče 

ne doživlja, pogosto 12,7 % in včasih 28,2 %. Izguba motivacije se pojavlja zelo pogosto pri 

4,2 %, pogosto pri 22,5 % in včasih pri 22,1 % sodelujočih. Izreden negativizem  zelo pogosto 

nihče ne občuti, pogosto 5,6 %  in včasih 31 % vprašanih. Zadnji simptom tretje stopnje 

izgorevanja, ki smo ga raziskovali v raziskovalnem delu naloge je nezmožnost prilagajati se 

spremembam, kjer se zelo pogosto ne pojavlja, pogosto le pri 2,8 % in včasih pri 26,8 % 

sodelujočih. 
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8.2.4  Ugotovitve za izgorevanje 

V raziskovalnem delu naloge, kjer smo raziskovali izgorelost, nas je zanimalo kateri simptomi 

po posameznih stopnjah izgorelosti se pojavljajo med strokovnimi sodelavci, ki opravljajo 

prodajno funkcijo v farmacevtskih podjetjih v Sloveniji. V anketnem  vprašalniku so imeli 

strokovni sodelavci možnost odločanja znotraj petstopenjske lestvice, kjer je 1 pomenilo zelo 

pogosto, 2 - pogosto, 3 - včasih, 4 -  redko in 5 -  nikoli.  Sodelujoči so se posebej odločali 

glede simptomov za prvo stopnjo izgorejosti, drugo stopnjo izgorelost in za tretjo stopnjo 

izgorelosti. V grafu imamo prikazane povprečne vrednosti in razvrstitev simptomov 

izgorevanja glede na  pogostost pojavljanja. Manjša kot je  vrednost povprečja bolj prisotno je 

nek simptom izgorevanja. 

 

  

Graf  16: Povprečja simptomov prve stopnje izgorelosti 

Ugotovili smo, da je najpogostejši simptom, ki se pojavlja pri strokovnih sodelavcih v prvi 

stopnji izgorelosti kronična utrujenost, prisotnost bolečin v križu in ali glavi. Sledijo motnje 

spanja, razdražljivost, tesnoba, deloholizem in zmanjšana sposobnost prilagajanja. 

 

 

Graf  17: Povprečja simptomov druge stopnje izgorevanja 
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Ugotovili smo, da se simptomi druge stopnje izgorevanja pojavljajo manj pogosto kot 

simptomi prve stopnje izgorelosti. Najpogostejši simptomi druge stopnje izgorelosti med 

strokovnimi sodelavci, ki opravljajo prodajno funkcijo v farmacevtskih podjetjih so težave s 

spominom  in koncentracijo, želja po umiku, preizčrpanost, sledijo še odpor do dela in nihanje 

samopodobe ter občutki ujetosti. 

 

 

Graf 18: Povprečja simptomov tretje stopnje izgorelosti 

Iz grafa je razvidno, da se simptomi tretje stopnje izgorelosti pojavljajo manj pogosto kot 

simptomi prve in druge stopnje izgorelosti, saj so povprečja pri tretji stopnji izgorelosti  višja. 

Najpogostejši simptom tretje stopnje izgorelosti je izguba motivacije, sledijo slaba imunska 

odpornost, izguba občutka za čas, močna tesnoba in strah, nespečnost, občutek 

razvrednotenosti, izreden negativizem in nezmožnost prilagajati se spremembam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7 

3,4 

3,6 

3,6 

3,6 

3,3 

3,8 

3,9 

1 2 3 4 5 

Občutek razvrednotenosti 

Slaba imunska odpornost 

Nespečnost 

Močna tesnoba in strah 

Izguba občutka za čas 

Izguba motivacije 

Izreden negativizem 

Nezmožnost prilagajati se spremembam 

Tretja stopnja izgorelosti (povprečje) 



 

71 

 

8.3  Preverjanje hipotez 

8.3.1  Preverjanje hipoteze 1 (H1) 

Hipoteza 1 (H1): Razširjenost mobinga med strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji je 

v obdobju  gospodarske  krize višja kot pred pojavom gospodarske krize. Vprašalnik za 

ugotavljanje prve hipoteze je bil petstopenjski (1-zelo pogosto, 2-pogosto, 3-včasih, 4- redko, 

5-nikoli). 

Prvo hipotezo smo preverili tako, da smo uporabili t-test za en vzorec. Želeli smo ugotoviti ali 

se povprečje testne vrednosti (hipotetično povprečje) razlikuje od povprečij ostalih 

spremenljivk. Spremenljivke so na intervalnem ali razmernostnem nivoju. Izračunali smo t-

test za en vzorec, kjer se povprečje testne vrednosti primerja z vsemi ostalimi povprečji in se 

ugotavlja ali se statistično pomembno razlikuje od testne vrednosti. Če je p-vrednost manj kot 

0,05 potem se statistično pomembne razlike med testno vrednostjo in spremenljivko 

pojavljajo, če pa je p-vrednost več kot 0,05 potem se ne. Vrednost t-testa je t in df pomeni 

stopnjo prostosti. Uporabijo se za izračun p-vrednosti, same pa nimajo interpretativne 

vrednosti, se jih pa v raziskavi vseeno poroča. 

Statistična pomembnost (p-vrednost)  nam poda podatek  kako zelo prepričani smo lahko, da 

razlike med testno vrednostjo in ostalimi povprečji obstajajo v populaciji iz katere je bil 

vzorec vzet, torej pove nam ali lahko razlike posplošimo iz vzorca na populacijo. Če je p-

vrednost manj kot 0,05 to pomeni, da lahko na nivoju 5 % tveganja trdimo, da statistično 

pomembne razlike obstajajo oziroma, da obstaja 5 % verjetnost ali manj da smo prišli do 

razlik v našem vzorcu po naključju in pove nam kako zanesljivi so konkretni rezultati iz 

našega vzorca. 

Iz rezulatatov, ki so predstavljeni v tabelah je razvidno, da so pri vseh štirih sklopih 

dejavnikov mobinga (komunikacija, napadi na samozavest, napadi na ohranitev delovnega 

trazmerja in napadi na delovno učinkovitost), razlike v povprečjih glede na testno vrednost (ki 

jo predstavlja povprečje pred krizo), statistično značilne, saj je p-vrednost pri vseh 0,00.   

Hipotezo 1 lahko zato potrdimo. 

Komunikacija 

 
                                              Osnovna statistika 

  N Povprečje Std. Odklon 

Std. Napaka 

povprečja 

Komunikacija1 71 4,28 0,78 0,09 

Komunikacija2 71 3,59 1,04 0,12 

Tabela 1: Komunikacuja-osnovna statistika 

           

                                      T-test za en vzorec 

  

Testna vrednost = 4.28 

t df 

P-vrednost  
Razlika v 

povprečju 
95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Komunikacija2 -5,60 70 ,000 -0,69 -0,94 -0,44 

Tabela 2: Komunikacija-t-test za en vzorec 
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Napadi na samozavest 

 
                                    Osnovna statistika 

  N Povprečje Std. Odklon 

Std. Napaka 

povprečja 

Napadinasamozavest1 71 4,19 0,87 0,10 

Napadinasamozavest2 71 3,58 1,01 0,12 

Tabela 3: Napadi na samozavest-osnovna statistika 

     

 
                                    T-test za en vzorec 

  

Testna vrednost = 4.19 

t df 

P-vrednost  
Razlika v 

povprečju 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Napadinasamozavest2 -4,985 70 ,000 -,60019 -,8403 -,3601 

Tabela 4: Napadi na samozavest-t-test za en vzorec 

 

 

 

Napadi na ohranitev delovnega razmerja 

 
                                    Osnovna ststisika 

  N Povprečje Std. Odklon 

Std. Napaka 

povprečja 

Napad_del.učinkovitos1 71 4,1540 ,77571 ,09206 

Napadi_delovnaučinkovitost2 71 3,5272 1,14886 ,13634 

Tabela 5: Napadi na ohranitev delovnega razmerja-osnovna statistika 

 

                                                T-test za en vzorec 

  

Testna vrednost = 4.15 

t df 

P-vrednost  
Razlika v 

povprečju 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Napadi_delovnaučinkovitost2 -4,568 70 ,000 -,62277 -,8947 -,3508 

Tabela 6: Napadi na ohranitev delovnega razmerja t-test za en vzorec 

 

 

 

Napadi na delovno učinkovitost 

 
                                  Osnovna ststistika 

  N Povprečje Std. Odklon 

Std. Napaka 

povprečja 

Napadi_delovnorazmerje1 71 4,1408 ,75941 ,09013 

Napadi_delovnorazmerje2 71 3,6714 1,00474 ,11924 

Tabela 7: Napadi na delovno učinkovitost-osnovna statistika 

     
                               T-test za en vzorec 

  

Testna vrednost = 4.14 

t df 

P-vrednost  
Razlika v 

povprečju 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Napadi_delovnorazmerje2 -3,930 70 ,000 -,46864 -,7065 -,2308 

Tabela 8: Napadi na delovno učinkovitost- t-test za en vzorec 
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8.3.2  Preverjanje hipoteze 2 (H2) 

Hipoteza 2  (H2): Razširjenost izgorelosti med strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji 

je v obdobju gospodarske krize višja kot pred pojavom gospodarske krize. Vprašalnik za 

ugotavljanje druge hipoteze je bil petstopenjski (1 - zelo pogosto, 2 - pogosto, 3 - včasih, 4 - 

redko, 5 - nikoli). 

Drugo hipotezo smo preverili tako, da smo uporabili t-test za en vzorec. Želeli smo ugotoviti 

ali se povprečje testne vrednosti (hipotetično povprečje) razlikuje od povprečij ostalih 

spremenljivk. Spremenljivke so na intervalnem ali razmernostnem nivoju. Izračunali smo t-

test za en vzorec, kjer se povprečje testne vrednosti primerja z vsemi ostalimi povprečji in se 

ugotavlja ali se statistično pomembno razlikuje od testne vrednosti. Če je p-vrednost manj kot 

0,05 potem se statistično pomembne razlike med testno vrednostjo in spremenljivko 

pojavljajo, če pa je p-vrednost več kot 0,05 potem se ne. Vrednost t-testa je t in df pomeni 

stopnjo prostosti. Uporabijo se za izračun p-vrednosti, same pa nimajo interpretativne 

vrednosti, se jih pa v raziskavi vseeno poroča. 

Statistična pomembnost (p-vrednost)  nam poda podatek  kako zelo prepričani smo lahko, da 

razlike med testno vrednostjo in ostalimi povprečji obstajajo v populaciji iz katere je bil 

vzorec vzet, torej pove nam ali lahko razlike posplošimo iz vzorca na populacijo. Če je p-

vrednost manj kot 0,05 to pomeni, da lahko na nivoju 5 % tveganja trdimo, da statistično 

pomembne razlike obstajajo oziroma, da obstaja 5 % verjetnost ali manj da smo prišli do 

razlik v našem vzorcu po naključju in pove nam kako zanesljivi so konkretni rezultati iz 

našega vzorca. 

Iz rezulatatov, ki so predstavljeni v tabelah je razvidno, da so pri vseh treh stopnjah 

izgorevanj  (prva stopnja izgorevanja, druga stopnja izgorevanja in tretja stopnja izgorevanja), 

razlike v povprečjih glede na testno vrednost (ki jo predstavlja povprečje pred krizo), 

statistično značilne, saj je p-vrednost pri vseh 0,00.   

Hipotezo 2 lahko zato potrdimo. 

 

Prva stopnja izgorelosti 

  
                                   Osnovna ststistika 

  N Povprečje Std. Odklon 
Std. Napaka 

povprečja 

Prva_stopnja_izgorelosti1 71 4,03 0,61 0,07 

Prva_stopnja_izgorelosti2 71 3,28 0,97 0,11 

Tabela 9: Prva stopnja izgorelosti-osnovna statistika 

      

                                          T-test za en vzorec 

  

Testna vrednost = 4.03 

t df 

P-vrednost  
Razlika v 
povprečju 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Prva_stopnja_izgorelosti2 -6,53 70 ,000 -0,75 -0,98 -0,52 

Tabela 10: Prva stopnja izgorelosti-t-test za en vzorec 
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Druga stopnja izgorelosti 

      

 
                              Osnovna ststistika 

  N Povprečje Std. Odklon 
Std. Napaka 

povprečja 

Druga_stopnja_izgorelosti1 71 4,34 0,63 0,08 

Druga_stopnja_izgorelosti2 71 3,53 0,89 0,11 

Tabela 11: Druga stopnja izgorelosti-osnovna statistika 

  
                                   T-test za en vzorec 

  

Testna vrednost = 4.34 

t df 

P-vrednost  
Razlika v 
povprečju 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Druga_stopnja_izgorelosti2 -7,59 70 ,000 -0,80 -1,02 -0,59 

Tabela 12: Druga stopna izgorelosti- t-test za en vzorec 

 

 

Tretja stopnja izgorelosti 
    

   

                                          Osnovna ststistika 

  N Povprečje Std. Odklon 
Std. Napaka 

povprečja 

Tretja_stopnja_izgorelosti1 71 4,42 0,61 0,07 

Tretja_stopnja_izgorelosti2 71 3,62 ,77 0,09 

Tabela 13: Tretja stopnja izgorelosti-osnovna statistika 

       

                   

                                         T-test za en vzorec 

  

Testna vrednost = 4.42 

t df 

P-vrednost  
Razlika v 
povprečju 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Tretja_stopnja_izgorelosti2 -8,77 70 ,000 -0,80 -0,98 -0,62 

Tabela 14: Tretja stopnja izgorelosti- t-test za en vzorec 
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8.3.3  Preverjanje hipoteze 3 (H3) 

S hipotezo 3 smo želeli ugotoviti ali je mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtski 

industriji najpogosteje izvajan s strani vodij in višjega managementa. V anketnem  

vprašalniku so imeli strokovni sodelavci možnost odločanja znotraj petstopenjske lestvice, 

kjer je 1 pomenilo zelo pogosto, 2 -  pogosto, 3 -  včasih, 4 -  redko in 5 -  nikoli. V grafu 

imamo prikazane povprečne vrednosti. Manjša kot je povprečna  vrednost več mobinga je bilo 

izvedenega s strani akterja (prvi neposredni vodja, vodja oz. direktor višje organizacijske 

enote, sodelavec-posameznik, skupina sodelavcev, kdo drug). 

Iz grafa in tabele je razvidno, da je bil najpogosteje izvajan mobing s strani prvega 

neposrednega vodje in vodje oz. direktorja višje organizacijske enote. 

Hipotezo H3 lahko potrdimo. 

 

 
                                 Osnovna statistika 

  

N 

Povprečje Mediana Modus 
Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Prvi neposredni vodja 71 0 3,17 4,00 4 1,18 

Vodja oz. direktor višje 
organizacijske enote 

71 0 3,99 4,00 5 0,95 

Sodelavec posameznik 71 0 4,44 5,00 5 0,75 

Skupina sodelavcev 71 0 4,72 5,00 5 0,51 

Kdo drug 71 0 4,97 5,00 5 0,17 

Tabela 15: Osnovna statistka H3 

 

 

 
 
Graf 18: Kako pogosto je kdo izmed navedenih izvajal mobing nad strokovnimi sodelavci 
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8.3.4  Preverjanje hipoteze 4 (H4) 

H4: Razširjenost mobinga med strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji vpliva na 

njihovo zdravje. 

Glede na postavljeno hipotezo določimo dve neodvisni spremenljivki. Prvo neodvisno 

spremenljivko  predstavlja povprečje simptomov, ki smo jih imeli navedene v vprašalniku 

(glavobol, bolečine v vratu in hrbtu, težave s prebavili, motnje spanja, napadi hitrega utripanja 

srca, zvišan krvni pritisk, napetost v mišicah, prenajedanje, vrtoglavica, tesnoba, 

razdražljivost in utrujenost), drugo neodvisno spremenljivko pa predstavlja povprečje 

posameznih sklopov dejavnikov mobinga (komunikacija, napadi na samozavest, napadi na 

ohranitev delovnega razmerja in napadi na delovno učinkovitost). Za odvisno spremenljivko 

smo uporabili povprečje splošne ocene zdravstvenega stanja, ki so ga podali anketiranci z 

subjektivno oceno (1 - odlično, 2 - zelo dobro, 3 - dobro, 4 - slabo in 5 - zelo slabo). 

Izvedli smo regresijsko analizo. To je področje statistike, kjer se vrednosti pojasnjevalne 

spremenljivke ocenjujejo z vrednostmi ene pojasnjevalne spremenljivke ali več pojasnjevalnih 

spremenljivk. Najprej se postavi nek regresijski model, ki vsebuje predpostavke o odnosih 

med spremenljivkami. Poleg tega mora ustrezati določenim pogojem (homoskedastičnost, 

multikolinearnost, neodvisnost motenj, itd.). Nato se ga testira na vzorcu proučevane 

populacije. Regresijska analiza je pomembna, ker omogoča ocenjevanje parametrov tega 

modela in opredelitev njegovega statističnega pomena ter zato ker lahko, če poznamo 

vrednosti neodvisnih spremenljivk, na njeni osnovi napovemo vrednost odvisne 

spremenljivke. Preden začnemo z regresijsko analizo si ogledamo ali obstajajo kakšne večje 

povezanosti med obravnavanimi spremenljivkami. Ugotovili smo, da so korelacije med 

neodvisnimi spremenljivkami srednje močne. Korelacije med odvisno in neodvisnimi 

spremenljivkami so visoke ali srednje močne kar kaže na to, da bo regresijski model potrjen.  

Regresijska analiza nam omogoča, da na koncu sestavimo enačbo za napovedovanje odvisne 

spremenljivke z določeno verjetnostjo, da se uresniči. To pomeni, da lahko z določeno x 

procentno verjetnostjo na podlagi neodvisnih spremenljivk napovemo izzid odvisne 

spremenljivke. 

Nestandardizirani koeficent B nam pove za koliko se spremeni odvisna spremenljivka, če 

neodvisno spremenimo za eno enoto. Če je B pozitivna potem gre za negativni vpliv in se 

odvisna poveča, če je B negativna potem gre za pozitivni vpliv in se odvisna zmanjša. 

Nestandardizirani koeficent B nam pove moč vpliva neodvisne spremenljivke na odvisno.  

Standardizirani koeficent Beta kjer nam njegova vrednost pove kako močno vsaka neodvisna 

spremenljivka vpliva na odvisno. Večja kot bo Beta vrednost večji bo vpliv neodvisne 

spremenljivke na odvisno. 

P-vrednost v teh tabelah nam pove statistično pomembnost posamezne neodvisne 

spremenljivke. Če neodvisna spremenljivka ni statistično pomembna pomeni, da ne pojasnjuje 

odvisne spremenljivke. Če je p-vrednost pod 0,05 potem je vpliv spremenljivke statistično 

pomemben. Če je p-vrednost nad 0,05, potem vpliv spremenljivke ni statistično pomemben. Iz 

tabel je razvidno, da spremenljivka simptomi vpliva na oceno zdravstvenega stanja 

anketirancev. Povezava je statistično značilna.   

Hipotezo 4 lahko potrdimo.                        
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Komunikacija 

 
                                                           Koeficenti (a) 

Model 

Nestandardizirani regresijski 
koeficienti 

Standardizriani 
regresijski 
koeficienti t-statistika  

Stopnja 
značilnosti (p-

vrednost) 

B 
Standardna 

napaka Beta 

1 Konstanta 1,257 ,312   4,024 ,000 

Simptomi ,734 ,082 ,787 8,928 ,000 

Komunikacija1 -,001 ,077 -,002 -,018 ,986 

Tabela 16: Vpliv komunikacije, kot dejavnik mobinga, na zdravje strokovnih sodelavcev 

 

 

 

 

Napadi na samozavest 

      
                                                                     Koeficenti(a) 

Model 

Nestandardizirani regresijski 
koeficienti 

Standardizriani 
regresijski 
koeficienti t-statistika  

Stopnja 
značilnosti (p-

vrednost) 

B 
Standardna 

napaka Beta 

1 Konstanta 1,272 ,293   4,340 ,000 

Simptomi ,739 ,082 ,792 9,062 ,000 

Napadinasamozavest1 -,009 ,069 -,011 -,131 ,896 

Tabela 17: Vpliv napadov na samozavest, kot dejavnik mobinga, na zdravje strokovnih sodelavcev 

 

 

 

 

Napad na ohranitev delovnega razmerja 

 
                                                                   Koeficent(a) 

Model 

Nestandardizirani regresijski 
koeficienti 

Standardizriani 
regresijski 
koeficienti t-statistika  

Stopnja 
značilnosti (p-

vrednost) 

B 
Standardna 

napaka Beta 

1 Konstanta 1,323 ,315   4,204 ,000 

Simptomi ,748 ,080 ,802 9,390 ,000 

Napadi_delovnorazmerje1 -,030 ,077 -,033 -,387 ,700 

Tabela 18: Vpliv napadov na ohranitev delovnega razmerja, koz dejavnik mobinga, na zdravje strokovnih sodelavcev 

 

 

Napadi na delovno učinkovitost 

Koeficienti(a) 

Model 

Nestandardizirani regresijski 
koeficienti 

Standardizriani 
regresijski 
koeficienti t-statistika  

Stopnja 
značilnosti (p-

vrednost) 

B 
Standardna 

napaka Beta 

1 Konstanta 1,232 ,325   3,788 ,000 

Simptomi ,730 ,075 ,783 9,758 ,000 

Napad_del.učinkovitos1 ,008 ,071 ,009 ,114 ,910 

Tabela 19: Vpliv napadov delovne učinkovitosti, kot dejavnik mobinga na zdravje strokovnih sodelavcev 
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8.3.5  Preverjanje hipoteze 5 (H5) 

Hipoteza 5 (H5): Razširjenost mobinga v farmacevtskih podjetjih je večja pri strokovnih 

sodelavkah kot pri strokovnih sodelavcih.  

 

T-test za neodvisne vzorce smo uporabili ker smo želeli preveriti razlike v povprečjih med 

dvema neodvisnima skupinama, ker je odvisna spremenljivka na intervalnem ali 

razmernostnem nivoju in ker je porazdelitev podatkov normalna. Preverjali smo statistično 

pomembne razlike v povprečjih pri izbranih spremenljivkah. Izračunali smo povprečja glede 

na drugo spremenljivko (neodvisno), ki izbrane spremenljivke deli. Statistično pomembnost 

razlik smo preverjali s parametričnim t-testom za neodvisne vzorce. 

 

V tabeli 21 imamo prikazan Levenov test enakosti varianc, ki nam pove, če je p vrednost več 

kot 0,05 se smatra, da so variance enake pri obeh skupinah. Če je p-vrednost manj kot 0,05 se 

smatra, da variance niso enake pri obeh skupinah. F je vrednost samega testa. Uporabi se za 

izračun p-vrednosti ni pa je potrebno posebej interpretirati, jo pa vseeno poročamo. Glede na 

to ali so variance enake ali neenake gledamo pri t-testu primeren test – test s predvidevanjem 

o neenaki ali enaki varianci. 

 

T-test nam pove, če je p-vrednost (statistična pomembnost) več kot 0,05, potem ne moremo 

trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike med skupinama glede na izbrano 

spremenljivko. Če pa je p-vrednost manj kot 0,05, potem pa statistično pomembne razlike 

obstajajo. T je vrednost samega testa, df pa so stopnje prostosti. Ta dva parametra se 

uporabljata za izračun p-vrednosti. 

 

V tabeli 21 imamo prikazane p-vrednosti, kjer je pri napadu na delovno razmerje p-vrednost 

0,01, kar pomeni, da statistično pomembne razlike obstajajo. 

 

Zato lahko H5 potrdimo. 

 

 
                                            Osnovna statistika 
 
                                     

Spol N Povprečje Std. Odklon 

Std. 
Napaka 

povprečja 

Komunikacija1 Moški 17 4,39 0,36 0,09 

Ženski 54 4,25 0,87 0,12 

Napadinasamozavest1 Moški 17 4,37 0,41 0,10 

Ženski 54 4,13 0,96 0,13 

Napad_del.učinkovitos1 Moški 17 4,31 0,40 0,10 

Ženski 54 4,10 0,86 0,12 

Napadi_delovnorazmerje1 Moški 17 4,42 0,30 0,07 

Ženski 54 4,05 0,84 0,11 

Tabela 20: Osnovna statistka za H 
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                                                            T-test za neodvisne vzorce 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 
Asimp. p-
vrednost  

Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 
Komunikacija1 Predpostavljene 

so enake 
variance 

4,82 ,031 0,67 69 0,51 0,14 0,22 -0,29 0,58 

Enake variance 
niso 
predpostavljene 

    0,99 63,93 0,33 0,14 0,15 -0,15 0,44 

Napadinasamozavest1 Predpostavljene 
so enake 
variance 

5,00 ,029 1,01 69 0,32 0,24 0,24 -0,24 0,72 

Enake variance 
niso 
predpostavljene 

    1,48 62,61 0,14 0,24 0,16 -0,09 0,57 

Napad_del.učinkovitos1 Predpostavljene 
so enake 
variance 

3,44 ,068 0,95 69 0,35 0,20 0,22 -0,23 0,64 

Enake variance 
niso 
predpostavljene 

    1,35 59,26 0,18 0,20 0,15 -0,10 0,51 

Napadi_delovnorazmerje1 Predpostavljene 
so enake 
variance 

5,69 ,020 1,77 69 0,08 0,37 0,21 -0,05 0,78 

Enake variance 
niso 
predpostavljene 

    2,73 67,66 0,01 0,37 0,14 0,10 0,64 

Tabela 21: t-test za neodvisne vzorce pri H5 
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9  SKLEP 

V raziskavi smo prišli do naslednjih sklepov in ugotovitev. Med anketiranimi so prevladovale 

ženske, katerih je bilo 76,1 %, moških pa je bilo 23,9 %.Večina anketiranih oseb 93 %  je 

imela strokovno/ univerzitetno izobrazb in le 7 % je bilo anketirancev s 

magisterij/doktoratom. Kar 88,7 % anketiranih pozna vsebino in pomen pojma mobing , 11,3 

% vprašanih pa je že slišalo za mobing, a niso poznali natančnega pomena in vsebine, nikogar 

izmed anketiranih pa ni bilo, da ne bi poznal pojma mobing. 91 % vprašanih je odgovorilo, da 

je v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 – 2016 v njihovem podjetju prisotno več 

mobinga kot pred pojavom gospodarske krize, pred letom 2008. Le 8,5 % anketirancev meni, 

da ni v obdobju gospodarske krize povečan obseg mobinga. 

V raziskovalnem delu naloge, kjer smo raziskovali prisotnost mobinga, nas je zanimalo katera 

dejanja mobinga se pojavljajo med strokovnimi sodelavci, ki opravljajo prodajno funkcijo v 

farmacevtskih podjetjih v Sloveniji. 

Iz povprečja posameznih dejanj mobinga znotraj sklopa komunikacije je najbolj pogosto 

dejanje omejena možnost komunikacije s sodelavci in nadrejenimi, sledi dajanje nejasnih 

pripomb, nato z isto povprečno vrednostjo sledita dejanji izmikanje neposrednim stikom, 

odklonilne geste, pogledi in dejanje besedne grožnje ter pritiski, najmanj pa je prisotno 

kričanje ali zmerjanje. 

Reismanova (2012) je prišla do zaključka, da so motnje v komunikaciji zelo pogost dejavnik 

pri izvajanju mobinga. V svojih raziskavah je ugotovila, da 51 % posameznikov na svojem 

delovnem mestu dobiva nejasne pripombe, 46,3 % vprašanih se sooča s izmikanjem 

neposrednim stikom, odklonilne geste in poglede, 37,8 % sodelujočih doživlja kričanje in 

zmerjanje, 31,7 % jih doživlja besedne grožnje in pritiske ter 13,4 % se sooča s kritiziranjem 

osebnega življenja. 

Nerat (2014) je ugotovila, da omejeno možnost komunikacije s sodelavci ali nadrejenimi 

doživlja kar 56 % anketiranih, 52 % se sooča z izmikanjem neposrednim stikom in pogledom, 

61 % dobiva nejasne pripombe, besedne grožnje in pritiski se pojavljajo v 22 % , kritiziranje 

osebnega življenja v 8 % in kričanje ter zmerjanje le v 2 %. 

Selič ( 2012) je raziskovala dejanja mobinga, ki vplivajo na komunikacijo in samoizražanja 

med zdravniki in medicinskimi sestrami. Razširjenost trpinčenja na delovnem mestu (TDM) 

je raziskovala po sklopih in ugotavlja, da je 67,5 % medicinskih sester in 44% zdravnikov 

deležnih dejanj mobinga, ki vplivajo na komunikacijo in samoizražanje. 

Bosančić (2010) v svojem raziskovalnem delu ugotavlja, da je najpomembnejši vzrok za 

nastanek konfliktov v delovnem okolju pomanjkljiva in neprimerna komunikacija. Kot 

dejanja mobinga, ki se navezujejo na komunikacijo, se v študiji pojavlja 32 % dodelitvi 

neprimernih vlog, v 23 % širjenje neprijetnih govoric, 13 % se sooča s prekinitvijo 

komunikacije. 

Ljudje preživimo velik del svojega življenja v delovnem okolju s številnimi sodelavci na 

različnih vodstvenih ravneh, zato lahko nepravilna komunikacija s dejavniki mobinga 

povzroči in pusti hude zdravstvene posledice na duševnem in fizičnem zdravju posameznika. 

Vse pogostejše so zahteve, da delavci ostajajo v delovnem okolju dlje in tako se še podaljšuje 
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čas, ko je delavec v stiku s sodelavci, nadrejenimi in delodajalcem, kar pa povečuje stres in 

možnost izgorelosti. 

Iz povprečja posameznih dejanj mobinga znotraj sklopa napada na samozavest je najbolj 

pogosto dejanje mobinga neupoštevanje mnenj, sledi javno oznanjanje osebnih 

pomanjkljivosti, nato še žalitev, osramotitev, ponižanje in posmehovanje, najmanj pogosto pa 

se strokovni sodelavci v svojem delovnem okolju srečujejo z ignoriranjem, kar je logična 

povezava z naravo dela strokovnih sodelavcev, ki morajo zaradi komunikacije z zdravniki, ki 

jih obiskujejo tudi vodje in drugi sodelavci biti med seboj v konstantnem stiku. 

Nerat (2014) je v svoji raziskavi, kjer je ugotavljala posamezna dejanja napadov na 

samozavest kot vir mobinga v obdobju krize ugotovila, da je 31 % anketiranih na svojem 

delovnem mestu že dalj časa (vsaj šest mesecev) doživljalo napihovanje napak in 

pomanjkljivosti, 17 % jih že daljše časovno obdobje doživlja ponižanje, razvrednotenje, 

blamaže in zlorabe, 16 % anketirancev je potrdilo doživljanje žalitev in osramotitev ter 14 % 

se sooča s javnim oznanjanjem osebnih pomanjkljivosti. 

Selič (2012) v študiji o trpinčenju na delovnem mestu med zdravniki in medicinskimi sestrami 

ugotavlja napad na osebni ugled, ki prizadene 49,4 % medicinskih sester in 19 % zdravnikov. 

Iz povprečja posameznih dejanj mobinga znotraj sklopa napada na ohranitev delovnega 

razmerja, kjer sta najbolj pogosta dejanja mobinga, s katerima se srečujejo strokovni 

sodelavci,  neutemeljene slabe poklicne ocene in neutemeljeni opomini, saj imata obe dejanji 

najnižje povprečne vrednosti. Sledi blokada napredovanja v delovnem okolju in podtikanje 

napak pri delu. Dejanje, ki bistveno odstopa od ostalih dejanj je namerno onemogočanje 

dopolnilnega izobraževanja, saj ima daleč največjo povprečno vrednost kar pomeni, da se 

strokovnim sodelavcem le v redkih primerih ne nudi dopolnilnega izobraževanja. 

Nerat (2014) ugotavlja, da podtikanja napak pri delu ni, saj  z da ni odgovoril nihče. Pogosti 

so neutemeljeni opomini 28 % in blokada napredovanja v delovnem okolju 39 %. 

Neutemeljena premestitev na drugo delovno mesto je prisotno le v 7 % vprašanih in 

neutemeljene slabe poklicne ocene je deležnih 4 % anketiranih posameznikov. 

Selič (2012) pa v svoji raziskavi ugotavlja onemogočanje kakovostnega dela kot vedenje  

trpinčenja na delovnem mestu (TDM), kjer je prizadetih 31 % anketiranih posameznikov. 

Iz  povprečja posameznih dejanj mobinga znotraj sklopa napada na delovno učinkovitost, kjer 

so povprečja dejanj mobinga zelo podobna, kar pomeni, da nobeno izmed dejanj mobinga 

posebej ne iztopa. Najpogosteje se pojavlja odrekanje pomoči, podpore in nasvetov, z enakim 

povprečjem je še nenehno jemanje poguma in volje, nato je prekrivanje delovnih rezultatov, 

nato še določanje nesmiselnih delovnih nalog in najmanj prisotno dejanje mobinga je nenehno 

nezaupanje v odločitve ali pristojnosti. 

Nerat (2014) ugotavlja, da je največ anketirancev v njeni raziskavi deležnih nenehnega 

nezaupanja v odločitve ali pristojnosti in sicer 30 %, odrekanje pomoči, podpore in nasvetov 

pa 38 % vprašanih. Določanje nesmiselnih delovnih nalog je doživelo 13 % vprašanih. 
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V raziskovalnem delu naloge, kjer smo raziskovali izgorelost, nas je zanimalo kateri simptomi 

po posameznih stopnjah izgorelosti  se pojavljajo med strokovnimi sodelavci, ki opravljajo 

prodajno funkcijo v farmacevtskih podjetjih v Sloveniji. Sodelujoči so se posebej odločali 

glede simptomov za prvo stopnjo izgorejosti, drugo stopnjo izgorelost in za tretjo stopnjo 

izgorelosti.  

Ugotovili smo, da je najpogostejši simptom, ki se pojavlja pri strokovnih sodelavcih v prvi 

stopnji izgorelosti kronična utrujenost, prisotnost bolečin v križu in ali glavi. Sledijo motnje 

spanja, razdražljivost, tesnoba, deloholizem in zmanjšana sposobnost prilagajanja. 

Simptomi druge stopnje izgorevanja se pojavljajo manj pogosto kot simptomi prve stopnje 

izgorelosti. Najpogostejši simptomi druge stopnje izgorelosti med strokovnimi sodelavci, ki 

opravljajo prodajno funkcijo v farmacevtskih podjetjih so težave s spominom in 

koncentracijo, sledi želja po umiku, preizčrpanost, sledijo še odpor do dela in nihanje 

samopodobe ter občutki ujetosti. 

Simptomi tretje stopnje izgorelosti se pojavljajo manj pogosto kot simptomi prve in druge 

stopnje izgorelosti, saj so povprečja pri tretji stopnji izgorelosti  višja. Najpogostejši simptom 

tretje stopnje izgorelosti je izguba motivacije, sledijo slaba imunska odpornost, izguba 

občutka za čas, močna tesnoba in strah, nespečnost, občutek razvrednotenosti, izreden 

negativizem in nezmožnost prilagajati se spremembam. 

Inštitut za razvoj človeških virov iz Ljubljana je leta 2007 izvedel  raziskavo na splošni 

populaciji ljudi (1480) in ugotavljal kako je z  izgorelostijo le teh v Slovenij. V raziskavo so 

zajeli starostne skupine od srednješolcev do upokojencev, vse izobrazbene stopnje in večino 

glavnih poklicnih skupin, vključno z nezaposlenimi osebami. Rezultati so dokaj zaskrbljujoči, 

saj 60 % oseb, ki so bile zajete v raziskavo kaže znake izgorevanja: 30 % jih kaže znake 

preizčrpanosti (1. Stopnja izgorevanja), 22% jih kaže znake ujetosti (2. stopnja izgorelosti), 8 

% pa jih je izgorelih, med njimi pa je polovica doživela že adrenalni zlom. Ti rezultati 

nakazujejo, da v Sloveniji veliko ljudi nosi v sebi storilnostno pogojeno samopodobo in da so 

življenjske razmere in delovno okolje zelo obremenjujoči (Pšeničny 2008, str. 6─8). 

 

S pomočjo preverjanja hipoteze 1 smo ugotovili, da je  razširjenost mobinga med strokovnimi 

sodelavci v farmacevtski industriji v obdobju  gospodarske  krize statistično pomembno   

višja, kot pred pojavom gospodarske krize. Iz rezultatov, ki so predstavljeni v tabelah je 

razvidno, da so pri vseh štirih sklopih dejavnikov mobinga (komunikacija, napadi na 

samozavest, napadi na ohranitev delovnega razmerja in napadi na delovno učinkovitost), 

razlike v povprečjih glede na testno vrednost (ki jo predstavlja povprečje pred krizo), 

statistično značilne, saj je p-vrednost pri vseh 0,00.   

 

Mobing je v času krize porastel in je danes precej bolj razširjen kot je bil pred začetkom 

gospodarske krize. Narejena je bila krajša raziskava o prisotnosti mobinga v obdobju od  2008 

do 2014 v slovenskem prostoru. V raziskavi je bilo ugotovljeno da se je stopnja mobinga v  

obdobju gospodarske krize do leta 2014 povišala v primerjavi z letom 2008, torej ko je 

gospodarska kriza nastopila (Nerat  2014). 
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Pri preverjanju hipoteze 2 smo ugotovili, da je razširjenost izgorelosti med strokovnimi 

sodelavci v farmacevtski industriji  v obdobju gospodarske krize  statistično pomembno višja, 

kot pred pojavom gospodarske krize. Pri vseh treh stopnjah izgorevanja (prva stopnja 

izgorevanja, druga stopnja izgorevanja in tretja stopnja izgorevanja) so razlike v povprečjih 

glede na testno vrednost (ki jo predstavlja povprečje pred krizo), statistično značilne, saj je p-

vrednost pri vseh 0,00.   

Po letu 2008, torej v času gospodarske krize, so značilna nova psihosocialna tveganja v 

evropskem in tudi slovenskem delovnem okolju, ki jih je proučevala 5. evropska raziskava o 

delavnih razmerjih. Po rezultatih 5. evropske raziskave o delovnih razmerjih kar 40% 

slovenskih delavcev poroča o kronični utrujenosti in 79% delavcem se poveča doživljanje 

stresa na delovnem mestu (Molan  2012). 

S hipotezo 3 smo želeli ugotoviti ali je mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtski 

industriji najpogosteje izvajan s strani vodij in višjega managementa. Ugotovili smo, da je bil 

najpogosteje izvajan mobinga  s strani prvega neposrednega vodje in sledi vodja oz. direktor 

višje organizacijske enote. 

V vodji morajo biti združene osebne lastnosti, ki nakazujejo njegovo karizmatičnost, 

samozavest  pa mu nudi možnost sprejemanje lastnih napak in se iz njih učiti. Obstaja pa tudi 

prisilno vodenje, kjer se ne smeš zoperstaviti nobeni odločitvi svoje vodje. Ljudje se v tem 

primeru bojijo za svoja delovna mesta, kar pa vodi v večjo pojavnost psihičnega nasilja. 

Najpogostejša napaka nadrejenih (višjega managementa) je ta, da si zatiskajo oči pred resnico 

in namesto, da bi se problema lotili konstruktivno, še sami postanejo napadalci in v žrtvi 

vidijo le slabega delavca ter s tem še dodatno poglobijo problem. Ker se bojijo konfliktov in 

se zavedajo lastne nesposobnosti pri reševanju teh konfliktov, ignorirajo ali celo podpirajo 

psihično nasilje, ki se dogaja v njihovi organizaciji (Mlinarič 2006, str. 19). 

S hipotezo 4 smo preverjali, če razširjenost mobinga med strokovnimi sodelavci v 

farmacevtski industriji vpliva na njihovo zdravje. Izvedli smo regresijsko analizo in ugotovili, 

da simptomi (glavobol, bolečine v vratu in hrbtu, težave s prebavili, motnje spanja, napadi 

hitrega utripanja srca, zvišan krvni pritisk, napetost v mišicah, prenajedanje, vrtoglavica, 

tesnoba, razdražljivost in utrujenost), ki jih povzročajo različna dejanja mobinga nad 

strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji, statistično pomembno vplivajo na njihovo 

splošno zdravstveno stanje.  

Duševne poškodbe vplivajo tudi na posameznikovo fizično zdravje, kar se kaže kot 

psihosomatske motnje. Zaposleni ima glavobole, motnje v spanju, vrtoglavice, pogosti so tudi 

občutki utrujenosti, potrtosti in slabosti, žrtev izgublja voljo in koncentracijo ter 

samospoštovanje (Tkalec 2001). 

 

S hipotezo 5 smo preverjali, če je razširjenost mobinga v farmacevtskih podjetjih večja pri 

strokovnih sodelavkah kot pri strokovnih sodelavcih. Ugotovili smo, da je razširjenost 

mobinga pri strokovnih sodelavkah statistično pomembno večja kot pri strokovnih sodelavcih. 

 

V Sloveniji je bila v letu 2009 izvedena prva nacionalna raziskava o pojavu mobinga v 

Sloveniji (Urdih Lazar 2009). Raziskava je pokazala, da so ženske pogosteje žrtve mobinga 

kot moški.  
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10  PREDLOGI 

Mobing oziroma trpinčenju na delovnem mestu je tesno povezan s stresom in izgorelostjo 

žrtve. Vsak mobing se začne z neko konfliktno situacijo, ki je hkrati stresna situacija za 

posameznika. Ena izmed pogostih posledic mobinga je torej stres, saj dejanjem mobinga 

pogosto sledi stres in vse nadaljnje posledice stresa. Že sama narava dela strokovnega 

sodelavca, ki informira zdravnike in farmacevte o novostih zdravil farmacevtskih podjetij je 

zelo stresna, če pa so vključeni še elementi mobinga, lahko posledično pride zelo hitro tudi do 

izgorevanja posameznika. V mnogih delovnih okoljih se problematika mobinga še vedno 

ignorira, opravičuje ali celo vzpodbuja. Posledice mobinga so pri posamezniku podobne kot 

pri izpostavljenosti stresu daljše časovno obdobje. Neučinkovito preprečevanje mobinga v 

organizacijah ima negativen vpliv na zdravje in počutje sodelavcev žrtve, celotno organizacijo 

in družbo. Zato so ukrepi za preprečevanje mobinga nujni. 

 

Mobing se v farmacevtskih podjetjih pogosto izvaja na zelo prikriti način, zato ga je zelo 

težko dokazati. V okviru preprečevanja in zmanjševanja mobinga bi farmacevtska podjetja 

morala sprejeti ustrezno politiko proti mobingu na delovnem  mestu, ki bi jo marale podpirati 

vodilne osebe na najvišjih ravneh odločanja in kršitelje strogo sankcionirati. Pogosto se zgodi, 

da imajo farmacevtske organizacije sprejeto politiko proti mobingu na delovnem  mestu  pa je 

zaradi nezanimanja ali zaradi pomanjkanja podpore višjega managementa ne izvajajo. 

Organizacije, ki politiko zoper  mobing imajo, a je ne podpirajo in posledično ne izvajajo, 

potencialnim storilcem pošiljajo sporočilo, da njihova ravnanja niso prepovedana in da tudi ne 

bodo sankcionirana. Politike proti mobingu bi bile učinkovite, če bi zaposleni imeli ustrezna 

znanja za prepoznavanje mobinga na delovnem  mestu in ugotavljanja njihovih pojavnih oblik 

ter možnosti konstruktivnega reševanja tega problema. Kontinuirano bi morala biti 

organizirana predavanja in delavnice, kjer bi se diskutiralo in učilo o zdravih odnosih na 

delovnem mestu, o empatiji in etiki med sodelavci, o odprti komunikaciji med sodelavci in 

njihovimi nadrejenimi in mirnem konstruktivnem reševanju konfliktov. 

 

Vsakodnevne delovne zahteve in skrb za družino ljudi čustveno, telesno in duhovno slabi, kar 

lahko vodi v izgorelost, še posebej pri tistih posameznikih, ki ne zaznavajo svojih potreb in 

imajo storilnostno pogojeno samopodobo. 

 

Organizacija lahko izgorelost svojih delavcev prepreči na več načinov. Z vlaganjem v 

ustrezna izobraževanja delavcev zdaj, da prepreči stroške slabega dela kasneje, z zaposlitvijo 

zadostnega števila delavcev, da prepreči izgorelost svojih delavcev, zaradi preizčrpanosti in 

bolezni, vpeljati mehanizme reševanja konfliktnih situacij in sporov v skupinah delavcev, z 

upoštevanjem povratnih informacij delavcev, takšno stopnjo predanosti kot jo organizacija 

pričakuje od delavcev, naj jo izkazuje tudi njim (Maslach in Leiter 1997, str. 76-78). 

 

Pri preprečevanju  izgorelosti je pomembno preventivno ravnanje, ki obsega ozaveščanje in 

izobraževanje na nivoju družbe, podjetja in posameznika. S preventivnim delovanjem 

dosežemo prepoznavanje in zaznavanje sindroma, rušenje predsodkov, s pravočasnim 

prepoznavanjem znakov zgodnjih stopenj izgorevanja pa lahko zaustavimo adrenalno 

izgorelost. Sindrom adrenalne izgorelosti je resnična in ne namišljena bolezen (po 

mednarodni klasifikaciji bolezni nosi oznako Z – 730) (Pšeničny in Perat 2006). 

 

Za učinkovito preprečevanje izgorelosti je potrebno dovolj počitka, telesne vadbe, zdrava 

prehrana, tehnike sproščanja, meditacija, različni wellness programi in hobiji, ki nas 

osrečujejo. 
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