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Namen analize 

• Proučiti trende, ocene stanja in razumevanje 

problematike poklicnega stresa v slovenskih 

strokovnih in raziskovalnih publikacijah v obdobju 

2004-2010. 

• Zastopanost s stresom povezanih tematik: 

absentizem, prezentizem, fluktuacija, izgorevanje 

delovnem mestu, usklajevanje dela in družine. 

• Pridobiti izhodišča za oblikovanje novega 

slovenskega instrumenta (IDTS), ki bo namenjen 

ocenjevanju prisotnosti psihosocialnih dejavnikov 

tveganj na delovnem mestu za našteta področja.   



Vsebina predstavitve 

• Predstavitev metode meta-analize 

tiskanih virov. 

• Predstavitev preliminarnih rezultatov. 

• Trenutna ocena stanja na področju 

obravnavanja problematike poklicnega 

stresa v Sloveniji. 



Zakaj analiza tiskanih 

virov? 

Kazalniki - 

empirični 

podatki 

Izsledki tiskanih 

virov 

Analiza 

tiskanih virov 

Pridobivanje 

tiskanih virov  

Nabor dejavnikov 

tveganj (izhodišča IDTS) 



Iskanje virov 
Kooperativni online bibliografski sistem 

in servis- Cobiss (http://cobiss.izum.si)  



Iskalne ključne 

besede (izbor) 

•stres, stresna zaposlitev, stres in zaposleni, poklicni 

stres, delovni stres, duševni stres,  

•(psihološke) obremenitve/obremenjenost, stresnost dela, 

zahteve dela,zaključni roki in stres,časovne omejitve in 

stres, 

• organizacijska klima, timsko delo, soočanje, 

spoprijemanje s stresom, obvladovanje, preprečevanje 

stresa,  

•zadovoljstvo pri delu, zadovoljstvo zaposlenih,  

•poklicno zdravje, poklicna bolezen, bolniški dopust, 

bolniška odsotnost, bolniški stalež, zdravstveni 

absentizem,  

•trpinčenje, šikaniranje, mob(b)ing, negotova zaposlitev, 

fluktuacija, izgorelost, izgorevanje, burnout,  



YOUR TOPIC 

GOES HERE 

• Your Subtopics Go Here 



Podatkovna baza virov 

1478 

1354 

470 

1279 

ergonomija, varstvo pri 

delu, etika, delazmožnost, 

klima, fizikalne 

obremenitve v okolju, 

organizacijska kultura, 

človekove pravice, etika, 

delavna zakonodaja, idr. 

PSIHOSOCIALNE IN 

ZDRAVSTVENE 

OBREMENITVE NA 

DELOVNEM MESTU 



Popis virov 
 

• Splošni kazalniki: avtorji, naslov, leto 

izida, vrsto publikacije, vrsto izdajatelja, 

ključne besede, lokacija in dostopnost. 

• Specifični kazalniki: področje 

obravnave, ciljne skupine, metodologija, 

rezultati.  



Število publikacij 

Število publikacij o poklicnem stresu po letih (N=1279). 



Izdajatelji publikacij 

Število publikacij o poklicnem stresu glede na izdajatelja (N=1279). 



Vrsta publikacije 

Število publikacij o poklicnem stresu glede na vrsto publikacije (N=1279). 



Smer študija 

Število publikacij o 

poklicnem stresu glede 

na smer študija 

(N=1279). 

Višja  

Visoka  



Metoda pridobivanja 

podatkov 

Analiza publikacij glede na metodo pridobivanja podatkov (N=470). 



Ciljne skupine  

Analiza publikacij glede na zaposlene po dejavnostih (SKD 2008) (N=470). 



Obravnavana področja 

Analiza publikacij glede na obravnavana področja (N=470). 



Dejavniki povezani s 

poklicnim stresom 

Dejavniki za razvoj težav, povezanih s poklicnim stresom, ki so jih 

obravnavale publikacije (N=470). 



Kontekst dela 

Kontekst dela kot dejavnik tveganja za razvoj težav, povezanih s 

poklicnim stresom.  



Specifični individualni 

dejavniki 

Specifični individualni dejavniki tveganj za razvoj težav, povezanih s 

poklicnim stresom. 



Vsebina dela 

Vsebina dela kot dejavnik tveganja za razvoj težav, povezanih s 

poklicnim stresom. 



Dejavniki okolja 

Dejavniki okolja kot tveganje za razvoj težav, povezanih s poklicnim 

stresom. 



Zaključki 

• Porast zanimanja za teme povezane s poklicnim 

stresom v Sloveniji v zadnjih petih letih. 

• Fakultete imajo vodilno vlogo (družboslovne 

študijske smeri).  

• Kvalitetno opravljenih raziskav cca 30% 

(ustrezni instrumenti, velikost vzorca, itd). 

• Prevladujoča področja:dejavniki stresa in ukrepi. 

• S poklicnim stresom povezanih pojavov: 

usklajevanje dela in družine, fluktuacija in 

prezentizem posvečeno  malo pozornosti.  

 



Zaključki 

• Malo publikacij obravnava poklicni stres v 

dejavnostih, kot so gradbeništvo, industrija, 

energetika ter promet, trgovina in storitvene 

dejavnosti. 

• Dejavniki za razvoj težav, povezanih s poklicnim 

stresom: prevladujejo dejavniki konteksta dela 

(odnosi, kariera, pravičnost, nagrajevanje, 

delovno okolje, organizacijska kultura) in 

psihosocialni dejavniki (osebnostne značilnosti, 

strategije spoprijemanja s stresom, družinske 

težave). 



Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1. 4. prednostne 
usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 


