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MI MED SEBOJ 
STROKOVNO SREČANJE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV V OPERATIVNI DEJAVNOSTI 

HOTEL MONS LJUBLJANA | Ljubljana, 22. november 2013 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Tatjana TROTOVŠEK 

 

STROKOVNI ODBOR 

Tatjana POŽARNIK 
Sanja ARNAUTOVIĆ 
 

PROGRAM 

PETEK, 22. november 2013 
 
08.00–09.00  Registracija udeležencev 
09.00–09.15 Odprtje srečanja 
 
I. SKLOP moderatorka: Tatjana Trotovšek 
 
09.15–10.35 Kako se samomotivirati v teh zahtevnih časih 
 Miran Morano, ELITE izobraževanje, d. o. o. 
 
10.35–10.45 Vprašanja in diskusija 
 
10.45–11.15 ODMOR, OSVEŽITEV 
 
 
II. SKLOP moderatorka: Barbara Luštek 
 
11.15–11.45 Kako prepoznati izgorelost predno obležimo? 
 Darja Hrastnik, mag. farm., ARS PHARMAE 
 Urška Zaloker, mag. farm., ARS PHARMAE 
11.45–12.05 Kdo vpliva na koga: ali zadovoljstvo na klimo ali klima na 

zadovoljstvo medicinskih sester? 
 Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. maneg., 
 Dr. Franka Piskar, Sanolabor d. d.  
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12.05–12.25 Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih v COB 
Splošne bolnišnice Murska Sobota 

 Tanja Žmauc, dipl. m. s., mag. zdr. – soc. manag., 
 Simona Sečko, dipl. m. s. 
 
12.25–12.35 Vprašanja in diskusija 
 
12.35–14.00 ODMOR ZA KOSILO 
 
III. SKLOP moderatorka: Sanja Arnautović 
 
14.00–15.20 Spemenimo konflikt v uspeh 
 Majda Šavko, ELITE izobraževanje, d. o. o. 
 
15.20–15.30 Vprašanja in diskusija 
 
15.30–16.00 ODMOR 
 
 
IV. SKLOP moderatorka: Marjeta Berkopec 
 
16.00–17.20 Z učinkovito komunikacijo do boljših medosebnih odnosov 
 Klara Ramovš, ELITE izobraževanje, d. o. o. 
 
17.20–17.30 Vprašanja in diskusija 
 
17.30–18.00 Vaših 30 minut (vi sprašujete, mi odgovarjamo) 
 
18.00–18.30 PROGRAMSKO VOLILNA KONFERENCA SEKCIJE MEDICINSKIH 

SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V OPERATIVNI 
DEJAVNOSTI IN SKLEP SEMINARJA 
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UVODNE MISLI 
Ljudje smo si med seboj različni in te razlike nas delajo edinstvene. Vsak od 
nas ima skupek različnih lastnosti, ki tvorijo edinstven karakter. In prav to dela 
naše življenje zanimivo, saj se vsak od nas drugače odziva in sprejema ljudi, ki 
mu v življenju prihajajo nasproti. Dobra komunikacija in medosebni odnosi so 
ključnega pomena, da smo zadovoljni na delovnem mestu, vendar smo za 
dejansko stanje odgovorni mi sami in naši sodelavci. 

Neskladja med delavci in delovnimi pogoji lahko ustvarjajo pritiske, ki 
posledično vplivajo na razvoj stresa. Pretirane zahteve in pritisk na delovnem 
mestu so lahko rezultat slabega načrtovanja dela, vodenja in nezadovoljivih 
delovnih razmer. Posledica tega je, da delavci ne dobijo zadostne podpore 
nadrejenih in nimajo nadzora nad svojim delom in z njim povezanim pritiskom. 

Stres predstavlja vzorec primarnih reakcij, ki so v preteklosti ljudem pomagale 
preživeti, v sedanjosti pa zaradi prevelike pojavnosti povzroča težave in je 
vzrok številnim boleznim. Večina vzrokov za stres pri delu izhaja iz delovnega 
okolja in so posledica delovnih obremenitev, delovnih razmer, prekomernega 
dela, organizacijske strukture, klime, kulture ter vloge in odgovornosti na 
delovnem mestu, medsebojnih odnosov in sprememb v organizaciji. 

Angleški pregovor pravi: Kjer je volja, je tudi pot. 

In mogoče je že čas, da vsak od nas pokaže malo dobre volje in začne z malimi 
stvarmi in dejanji tlakovati pot, ki bo vodila k spremembam na bolje.  

 

 

 Tatjana Požarnik 
 Predsednica Sekcije medicinskih  
 sester in zdravstvenih tehnikov v  
 operativni dejavnosti 
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KAKO SE SAMOMOTIVIRATI V TEH 
ZAHTEVNIH ČASIH 

Miran MORANO1 

Izvleček 

V teh zahtevnih časih je nujno sprejemanje in uvajanje sprememb pri lastnem 
delu in v življenje nasploh. Največja ovira je navadno v pomanjkanju časa in 
energije. Prispevek obravnava vlogo kompetentnosti za uspeh v življenju in 
tehnike za lastno motiviranje. 

Ključne besede: motivacija, samomotivacija 

1 UVOD 
Novi časi. Vse je drugače. Vse se spreminja. Ozrite se naokrog. Ali je še kaj 
tako, kot je bilo? Ali gremo v korak s časom? S spremembami? Če hočemo 
ostati kompetentni, je "korakanje s časom" prava izbira. Velikokrat pa nam za 
to zmanjka časa in (ali) volje. 

Namen referata je spodbujanje premisleka o načinih motiviranja sebe za 
ohranjanje in dvigovanje lastne kompetentnosti. 

2 MOJA KOMPETENTNOST 
Kompetentnost? Kako bi s svojimi besedami razložili, kaj je to? V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika si lahko ogledate uradno pojasnilo. 

Poklicna kompetentnost so izkazane posameznikove zmožnosti, da uporablja 
svoje znanje in sposobnosti za izpolnjevanje odgovornosti, ki jih zahteva 
določeno delovno mesto. 
                                                           
1  Miran MORANO, ELITE izobraževanje, d. o. o., Verovškova ulica 41, 1000 Ljubljana; 

miran.morano@tangens.si 
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V poklicno kompetentnost spadajo znanja, spretnosti, prepričanja, vrednote, 
osebnostne in vedenjske značilnosti, samopodoba in tudi pozitivna 
naravnanost. 

Torej ne samo znanje. Čeprav je morda znanje najbolj podvrženo 
spremembam. Nekatera znanja so večna, nekatera pa hitro zastarevajo. Samo 
poglejte sebe: katera znanja, ki ste si jih pridobili s formalnim izobraževanjem 
še uporabljate in česa vse ste se naučili potem. Če usmerite svoje žarišče na 
bodočnost: denimo, da boste takrat še opravljali svoj poklic (saj veste, da 
številnih poklicev ni več, nekateri počasi izginjajo, pojavljajo pa se vedno novi) 
– kakšno bo vaše delovno mesto čez 10, 20, 30 let. Ne veste? Jaz tudi ne – 
vem pa, da bo drugačno, zahtevnejše. Življenje nasploh je vedno težje in 
vedno bolj negotovo. 

Sklep je torej logičen: v korak s časom! Učenje, osebna rast in razvoj. 

V tem prispevku pa se bova spraševala: Ali sem pravi (prava) za to vlogo 
(medicinska sestra, zdravstveni tehnik, vodja, starš, gospodar, član društva in 
podobno). 

Kaj bi dvignilo mojo kompetentnost? Morda: 
 Višja stopnja izobrazbe, 
 poglobljeno znanje iz določenega strokovnega področja, 
 znanje še enega tujega jezika, 
 večja proaktivnost, 
 boljša organizacija lastnega življenja in dela, 
 večja asertivnost v komunikaciji, 
 več drznosti, 
 boljše gospodarjenje z denarjem. 

Vse se začne z oceno lastne kompetentnosti in opredeljevanjem področij, na 
katera je potrebno usmerjati svojo energijo in svoj čas. 

3 OVIRE 
Vživim se v vlogo zdravnika in najprej postavim diagnozo. Kaj me lahko ovira 
pri ohranjanju kompetentnosti? Poglejva nekaj najpomembnejših: nizka 
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samopodoba, utrujenost (pomanjkanje energije), preobremenjenost in 
pomanjkanje časa, stres. 

Vsako od možnih ovir lahko premagam ali pa jo obidem, če: 
 Vem, kaj je potrebno storiti in zakaj ravno to; 
 Vem, kako to lahko storim (imam veščine) in 
 hočem to storiti (imam voljo). 

4 KORAKI 
Pet korakov za dvig kompetentnosti je: 

 Odpri možgane, 
 spremeni želje v cilje, 
 bodi zdravnik sam(a) sebi, 
 utrjuj 3 stebre motivacije, 
 korakaj vsak dan in pri tem uživaj. 

V nadaljevanju si bomo pobliže pogledala nekaj korakov. 

4.1 Spremeni želje v cilje 

Prav presenetljivo je, koliko ljudi ima samo želje, ne pa ciljev. Poznam veliko 
ljudi, ki si želi, da bi imelo kaj časa zase. Niso pa si postavili cilja. Nekateri si 
želijo, da bi se v službi (družini) bolje razumeli, nimajo pa za to cilje. Nekateri 
si želijo napredovati, nimajo pa cilja. 

Želje so pomembne. Povzročajo sanjarjenje, ki je potrebno za oblikovanje 
vizije. Vendar, če si ne oblikujem cilja ali celo več ciljev, bo vse ostalo pri 
sanjarjenju. 

Za eno od navad kompetentnih ljudi se najprej vprašajte: Kako bom vedel(a), 
da je razvita? To vam bo pomagalo pri oblikovanju cilja ali celo več ciljev 
(odvisno od kompleksnosti želje). 

Temeljni namigi postavljanja ciljev: 
a) Moji cilji so S.M.A.R.T. (“smart” je pameten, bister, brihten). S 

pomeni specifičen, konkreten; M merljiv, A akcijski, R realen in T 
pomeni terminsko določen. 

b) Moji cilji so napisani v sedanjem času, kot da so že uresničeni. 
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c) Cilji vsebujejo seznam aktivnosti, ki jih bom storil(a), da jih dosežem. 
(Bolj podrobni, kot so vaši načrti aktivnosti za dosego posameznih 
ciljev, bolj verjetno je, da jih boste dosegli.) 

d) Moji cilji so uravnoteženi - zajemajo vse vloge, ki jih "igram" v 
življenju. 

e) Napisane cilje imam na vidnem mestu. 

4.2 Bodi zdravnik sam(a) sebi 

Ljudje smo motivirani, če verjamemo v vrednost tistega, kar nameravamo 
opraviti, če verjamemo v lastno vrednost (da smo to zmožni opraviti) in če 
verjamemo v vrednost ljudi okrog nas (sodelavcev, družinski članov, 
prijateljev in podobno). To so tri stebri motivacije. 

Ko ne čutim motivacije, se vprašam kateri od teh treh stebrov motivacije se 
mi trese in ga utrdim. Včasih je bolje katerega od teh stebrov porušiti in 
zgraditi na novo. 

4.3 Utrjuj tri stebre motivacije 

Če je šibek prvi steber motivacije (zaupanje v vrednost dela), ga lahko 
okrepim: 

 Z opredelitvijo smisla in pomena te dejavnosti (posledice, če to 
naredim, oziroma posledice, če tega ne naredim); 

 Z iskanjem pozitivnega zgleda pri osebi, ki jo cenim; 
 S sprotnim ozaveščanjem smiselnosti lastnega početje (Vidiš, ker si ...). 

Drugi steber motivacije (zaupanje v lastno vrednost) lahko okrepim: 
 Z postavljanjem izzivov; 
 Z minutami za samohvalo; 
 Z zanimanjem zase (redni pogovori sam s sabo). 

Tretji steber motivacije (zaupanje v vrednost drugih ljudi) lahko okrepim: 
 Z vlaganjem v kakovostne medosebne odnose; 
 S spodbujanjem drugih k razmišljanju (več glav več ve) 
 in s sodelovanjem. 
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5 STRATEGIJE ZA LASTNO MOTIVIRANJE 

5.1 Analizirajte svoje delo 

Predlagam 7 do 10-dnevni test. Z alarmi v svojem mobilnem telefonu 
poskrbite, da si boste vsakih 45 ali vsakih 60 minut zapisali svoje trenutno 
mentalno stanje: 

 Kaj počnete, 
 kako se počutite in 
 ali ste motivirani za to, kar delate. 

Ko mine testno obdobje analizirajte zapiske in iščite morebitne vzorce. V 
pomoč so vam lahko naslednja vprašanja: 

Kateri dogodki so povzročali občutek motiviranosti? Kaj ste počeli, kje se bili, 
s kom ste bili? 

Ali na motiviranost vpliva obdobje dneva (zjutraj, okrog poldneva, popoldan)? 
Ali se lahko na podlagi teh ugotovitev drugače organizirate? 

Kako bi lahko povečali obdobja motiviranosti in zmanjšali obdobja 
nemotiviranosti ali raztresenosti? 

5.2 Začnite s pomembnim vprašanjem … 

Kako bi v enem stavku izrazil svoje poslanstvo – smisel lastnega obstoja? 

5.3 … nato nadaljujte z … 

… večernimi vprašanji: V čem sem bil-a danes boljša/boljši kot včeraj? Česa 
sem naredil-a več? Kaj sem naredil-a boljše? Kaj sem storil-a, da sem bližje 
uresničitvi svojih ciljev? 

5.4 Razvijte si tehnike za dvigovanje motivacije 

Lahko si omislite kartice, ki jih naključno obrnete. Na njih so lahko 
“odštekane” misli ali vprašanja, recimo: 

 Kaj bi sedaj naredil Sašo? 
 Tvoja napaka ima skrit namen. 
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 Kaj ti govori ZKP (zdrava kmečka pamet)? 
 Ne izogibaj se lahkih stvari. 
 Ponavljanje je oblika spremembe. 
 Ne spreminjaj stvari – spremeni tisto okrog njih. 
 Zalij. 
 Počasna priprava je pogoj hitre izvedbe. 
 Povsem tiho poslušaj v popolni temi ali v zelo velikem prostoru ipd. 

5.5 Napišite si seznam “škodljivih” stvari 

Sestavite spisek obnašanj in navad, ki vam jemljejo energijo, odvračajo 
pozornost in bi se jih bilo treba izogibati. Pogosto se izkaže, da je seznam “Ne 
delaj”, pomembnejši od seznama “Naredi” (To-do list). 

5.6 Oblikujte si svoj motivacijski poster in tablo vizij 

Na spletni strani: http://bighugelabs.com/motivator.php lahko dobite nekaj 
namigov za oblikovanje motivacijskega posterja, ki si ga natisnete in obesite v 
svoj kotiček. 

Na navadno tablo pritrdite fotografije krajev, ki jih želite obiskati; ljudi, ki jih 
cenite ali jih želite spoznati; stvari, ki jih želite imeti in podobno. Napišite si 
cilje, ki jih želite doseči. Vsakič, ko boste pogledali na to tablo, vas bodo 
fotografije spodbudile k bolj zavzetemu delu. 

5.7 Odpravite odlašanja 

80 odstotkov nalog na vaši mizi lahko obdelate takoj, storite torej tako. STORI 
ZDAJ! STORI ZDAJ! 

Vprašajte se: "Kaj je najslabše, kar bi se mi lahko zgodilo, če bi se lotil(a) tega 
dela?" 

Zavedajte se, da ste preveč pomembni, da bi dopustili, da vas grize slaba vest, 
ker odlašate. Ljudje, ki se imajo radi, se ne trpinčijo na tak način. 

V mislih se postavite v kot sobe in se poglejte. Ali bi počeli to, kar počnete, če 
bi vedeli, da vam je ostalo samo še pol leta življenja? Zato začnite. 

 Razmišljajte na papirju. 
 Zberite vse potrebno gradivo in vse pripomočke, preden začnete. 
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 Naredite eno majhno stvar za začetek.  
 Razbijte nalogo na njene sestavne dele.  
 Uporabite tehniko švicarskega sira. 
 Začnite dan z najbolj zoprno stvarjo. 
 Napišite, kakšne koristi prinaša opravljena naloga. 
 Pomislite na negativne posledice, če naloge ne boste naredili. 
 Povejte drugim, da boste nekaj storili. Stavite z njimi. 
 Tekom dneva si rezervirajte 15 minut za delo na projektu. 
 Ne bodite perfekcionist – naredite dobro. 
 Dokončajte nalogo. 

Literatura 
1. Covey SR: 7 navad nadvse uspešnih ljudi. Ljubljana: MK; 1998. 
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KAKO PREPOZNATI IZGORELOST 
PREDNO OBLEŽIMO? 

Urška ZALOKER1, Darja HRASTNIK2 

Izvleček 

Izgorelost je sindrom, ne bolezen. Najpogosteje je opredeljena kot čustvena 
motnja. Simptomi izgorelosti so brezvoljnost, slabi odnosi z drugimi, 
nezbranost in neučinkovitost ter stalna izčrpanost. Vzroki za izgorelost so 
stres, delo, osebne značilnosti ter preplet vse treh dejavnikov. Izgorelost je 
najbolj pogosta pri zdravstvenih delavcih, menedžerjih in samozaposlenih. 
Nastaja postopoma, v treh fazah. Popolna izgorelost ni več povsem 
reverzibilen proces. Za preprečevanje nastanka izgorelosti je pomembno 
uživanje naravnih antioksidantov.  

Ključne besede: sindrom, faze izgorevanja, adrenalin, kortizol, polifenoli, 
Abigenol, Enduranca 

1 UVOD 

1.1  Ali je sindrom izgorelosti bolezen? 

Veliko zdravnikov ima težavo prepoznati sindrom izgorelosti pri bolniku 
oziroma ga prepoznati kot bolezen. Sindrom izgorelosti v mednarodni 
klasifikaciji WHO za diagnozo bolezni (ICD - International classification of 
disease) je uvrščen v Z73.0. 'Z' pomeni 'razno' in je opredeljen kot 'Dejavnik, ki 
vpliva na zdravstveno stanje, ki lahko vodi tudi do uporabe zdravstvenih 

                                                           
1  Urška ZALOKER, mag. farm., Ars Pharmae, d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana; 

urska.zaloker@arspharmae.com 

2  Darja HRASTNIK, mag. farm., Ars Pharmae, d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana; 
darja.hrastnik@arspharmae.com 
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storitev.' Sindrom izgorelosti je torej dejavnik, in ne bolezen - v skladu z 
opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).  

Zaradi tega se zdravniki pogosto ne odločijo za diagnozo izgorelosti, ampak za 
alternativo, ki je bolj splošna npr.: 'čustvena motnja' (ICD F30-39) ali 
'depresija' zaradi utrujenosti in izčrpanosti' (ICD F32.9) ali 'kronični sindrom 
utrujenosti' (ICD G93.3). Bolezen, ki je zelo podobna izgorelosti in ki je že več 
desetletij v katalogu MKB, je 'neurastenija' (F48.0). Izgorelost ali sindrom 
izgorelosti se je v zahodnih razvitih državah zelo razširil. Od leta 1990 
beležimo 2-karatno povečanje bolniških odsotnosti zaradi duševnih bolezni. 
Zaradi vse pogostejšega stresa na delovnem mestu, je le-tega SZO razglasila za 
največjo grožnjo tega stoletja.  

 Izgorelost lahko prizadene vsakogar, vendar so najpogosteje prizadeti 
predvsem zelo ambiciozni ljudje in ljudje, usmerjeni k pretiranem uspehu. 
Tudi ljudje s socialnimi poklici, kot so na primer zdravniki in medicinske sestre 
ali osebe na vodilnih delovnih mestih so pogosto prizadete. Izgorelost lahko 
prizadene vsakega izmed nas.  

1.2.  Izgorelost – sindrom: nič več nam ne gre, nič več ne 
zmoremo 

Ko v medicini govorimo o »sindromu«, govorimo o kopici simptomov, ki se vsi 
skupaj kažejo v neki značilni klinični sliki. Ti simptomi se lahko razlikujejo od 
primera do primera, vendar so njeni glavni učinki vedno enaki. 

Pri izgorelosti govorimo o delovanju in kombinaciji telesnih in duševnih 
motenj ali težav, ki se prepletajo in vodijo k nastanku značilne klinične slike. 
Pri tem sta izguba moči in učinkovitosti ter čustvena izčrpanosti najbolj očitna 
znaka izgorelosti. Zato je sindrom izgorelosti znan tudi kot sindrom kronične 
utrujenosti (CFS). 

1.3. Glavni simptomi sindroma izgorelosti 

 Občutek čustvene praznine in apatija, 
 izguba veselja do življenja in samozaupanja,  
 bistveno so prizadete naše fizične zmogljivosti, običajne naloge 

vsakdanjega življenja predstavljajo stres in obremenitev za nas, 
 ne moremo se popolnoma spočiti in sprostiti, imamo motnje spanja, 
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 razmerja z ljudmi (prijatelji, sorodniki, sodelavci) se spreminjajo, 
začnemo zavračati stike, umikamo se iz družbenega okolja, 

 nenehno se počutimo utrujeni, menimo, da nismo več kos in ne 
moremo obvladovati nobenih nalog več. 

S takim razvojem dogodkov dobimo občutek, da življenja nimamo več pod 
kontrolo in da nemočno drsimo v prepad. Počutimo se izolirane in odrezane 
od sveta. Ne vemo, kako bi si z lastnimi močmi in prizadevanjem svoje 
življenje ponovno uredili. 

Ta občutek lahko vodi tudi v povečano uživanje alkohola, tablet ali droge, kar 
bi nas lahko tudi pripeljalo celo do zasvojenosti - začaran krog iz katerega se 
brez pomoči pogosto sami ne moremo izvleči. 

2  SINDROM IZGORELOSTI: ZGODNJI 
OPOZORILNI ZNAKI 

Znanstveniki, ki so raziskovali sindrom izgorelosti, so opazili, da je mogoče 
razlikovati med več različnimi fazami izgorevanja, ki vodijo v izgorelost. Dokler 
ne pride do povsem razvitega sindroma, gremo skozi različne faze, v katerih 
so nekateri elementi vedno znova prisotni. 

 
Na začetku sindroma izgorelosti gremo skozi faze, kjer vso svojo energijo 
usmerimo v doseganje enega samega cilja. Ta cilj je po navadi poklicnega 
značaja.  

Za doseganje tega cilja vložimo ogromno naporov. Celo svoje življenje 
prilagodimo in preusmerimo za dosego tega cilja, povečamo število delovnih 
ur, zanemarjamo rekreacijo in si ne vzamemo časa za sprostitev. 

2.1  Izgorelost? To imajo le drugi! 

Neprestano delo brez prekinitev, brez odmorov za sprostitev, zelo hitro 
pripeljejo do tega, da se počutimo utrujene in izčrpane. Sprva se nam zdi, da 
je vse normalno in se ne zavedamo, da smo na dobri poti k razvoju sindroma 
izgorevanja. Saj tako ali tako vemo od kod prihaja ta preutrujenost – vendar 
se nam zdi cilj vreden tega. Doseči ga moramo za vsako ceno, tudi če 
zanemarimo svoje potrebe. 
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Pri takem razmišljanju je pomembno tudi to, da se zanašamo, da bomo po 
dosegu cilja, tako ali tako ponovno 'znižali prestavo'. Prav prestavljanje 
sprostitve in počitka na neko kasnejše časovno obdobje je eden glavnih 
dejavnikov za razvoj izgorelosti. Ta čas nikoli ne pride. Ko poskusimo kasneje 
sprostitev in počitek nadoknaditi, ugotovimo, da to sploh ne znamo več, da 
smo pozabili, kako se 'odklopimo' od vsega. Pri tem tudi spanec ne pomaga 
več in nam ne more več napolniti naših baterij. 

Pogosto igra pomembno vlogo tudi to, da smo prepričani, da smo 
nezamenljivi. 'Brez mene ne gre nič' – to prepričanje je velika past, ki vodi k 
razvoju sindroma izgorelosti. Nenehno si postavljamo nove višje, zahtevnejše 
cilje in od sebe zahtevamo vrhunske dosežke. Poleg tega pa svoje neuspehe 
potlačimo ali pa jih celo pripišemo drugim. 

To ima lahko za posledico izrazito negativno vzdušje na delovnem mestu. 
Kolegi in ostali zaposleni se počutijo degradirane. Mi pa smo sami ujeti v 
svojem prepričanju, da smo nepogrešljivi, nezmotljivi in nezamenljivi. Če si 
sami pripisujemo uspehe celotne skupine, si nakopljemo tudi nasprotovanja 
in neodobravanja naših kolegov iz delavne skupine. To povzroča napetost, ki 
zagotavlja precejšen dodaten stres.  

3 VZROKI IZGORELOSTI 
Izgorelost ali sindrom izgorelosti opredeljuje zelo velika duševna, čustvena in 
fizična izčrpanost. To se zlasti tiče ljudi, ki so izčrpali svoje energijske rezerve 
in niso našli načina, kako jih zadostno ponovno napolniti.  

Kako pride do izgorelosti? Ali je vzrok zgolj v notranjem, psihološkem 
dogajanju, se pravi v osebnostnih lastnostih človeka? Ali sprožijo izgorelost 
samo zunanji dejavniki, kot so stres, pritiski v poklicnem in/ali zasebnem 
življenju?  

Schaufeli in Maslach sta v svojih študijah razdelala in razložila, da so vzroki za 
izgorelost pretežno zunanji, tisti ki izhajajo iz 'škodljivega' delovnega okolja 
posameznika. Torej po Schaufeli in Maslach niso notranji vzgibi in lastnost 
osebe razlogi za izgorelost. Nekateri strokovnjaki iščejo vzroke za izgorelost, 
izključno v službi oz. delovnem okolju osebe. K tem vzrokom prištevajo 
pomanjkanje spoštovanja, preobremenjenost, izguba zaupanja, tudi 
premajhno plačilo in premalo priznanja.  
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Na potek izgorevanja vplivajo čustveni dejavniki, kot so: emocionalna 
izčrpanost, depersonalizacija (oseba ima občutek, da se je začela spreminjati v 
svojem bistvu) in zmanjšana osebna zmogljivost in storilnost. Dejavniki, ki 
najmočneje vplivajo na razvoj izgorelosti, so: 

1. Pomanjkanje pozitivne povratne informacije, 
2. dvomi o komunikacijskih sposobnostih, 
3. osredotočiti se na težave strank, 
4. pogoste kronične in težko obvladljive težave, 
5. normalna mera pomoči, 
6. perfekcionizem, 
7. prekomerno sodelovanje (angažiranost), 
8. težave z hierarhijo, 
9. administrativne ovire/prisile, 
10. slabo timsko delo, 
11. pritisk nadrejenih, 
12. slaba organizacija dela, 
13. premajhni izzivi, 
14. pomanjkanje dogovora o zastavljenih ciljih, 
15. pomanjkanje virov (kadrovskih, finančnih), 
16. težavni institucijski in strukturni okvirji.  

3.1 Delo kot vzrok izgorelosti  

Vzroke za izgorelost, ki izhajajo iz okolja osebe, se išče v njihovem socialnem, 
delovnem in organizacijskem okolju. Pri tem so v ospredju različne situacijske 
razmere, kjer se kot razlog izgorelosti pojasnjuje čustvena preobremenjenost 
in izčrpanost posameznika pri druženju in ravnanju s soljudmi. Pomembni 
predstavniki socialnih, delavnih in organizacijskih pristopov k sindromu 
izgorelosti so še posebej Cherniss, Maslach in Jackson in Pines, Aronson in 
Kafry. 

3.2 Osebnost človeka kot vzrok izgorelosti 

Poleg socialno, delovno in organizacijsko usmerjene razlage izgorelosti, 
obstaja še ena razlaga, ki jo strokovnjaki pogosto uporabljajo. Pri 'osebnostno' 
usmerjeni razlagi za izgorelost, je osebnost posameznika v ospredju. Vzrok 
izgorelosti je pogosto razlika med idealom in realnostjo človeka, ki izgoreva. 
Lahko se kaže v idealizirani podobi in nerealnih pričakovanjih posameznika. 
Ljudje s sindromom 'pomočnika' (tisti, ki se razdajajo in ogromno pomagajo 
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drugim) zelo pogosto izgorevajo. Pomembni predstavniki osebnostno 
usmerjenega pristopa kot vzrok sindroma izgorelosti so še posebej Brodsky, 
Freudenberger in Burisch. 

3.3  Ali so okoliščine krive za razvoj izgorelosti? 

3.3.1  Vzrok izgorelosti 1: delovni pogoji, zunanje okoliščine 

Pri razvoju sindroma izgorelosti igrajo pomembno vlogo zunanje okoliščine. 
Idealni pogoji za razvoj izgorelosti so: 

 Velike obremenitve v službi, stres, 
 pomanjkanje virov (kadrovskih, finančnih), 
 pomanjkanje ali malo pozitivnih povratnih informacij, 
 stalna konfrontacija s težavami s strankami, bolniki, klienti, sodelavci, 

študenti, 
 ni jasne razmejitve med poklicnim in zasebnim življenjem, 
 previsoka ali nejasna pričakovanja in cilji, 
 konflikt med pričakovanji šefa, zaposlenih, kupcev, strankami ali 

bolniki, 
 slaba organizacija dela, strukture in delovnih okvirov, 
 preobremenjenost s kompleksnimi ali stalno spreminjajočimi se 

nalogami, 
 nizek dohodek in sporočilo je: "Vaše delo ni veliko vredeno!", 
 nevarnost izgube delovnega mesta, 
 itd. 

Ni nobenega dvoma: zgoraj navedeni vzroki, dejavniki bistveno povečujejo 
tveganje za izgorevanje. Vendar samo zunanje okoliščine niso dovolj za 
razlago vzroka izgorelosti! 

Kako je po tem mogoče, da pod enakimi delavnimi pogoji, neugodnimi 
razmerami, nekateri ne izgorevajo? Kako je možno, da en izgoreva, med tem 
ko je drug očitno imun na sindrom izgorevanja – čeprav je zaposlen na istem 
oddelku in je izpostavljen enko slabim delavnim okoliščinam? 

Je vsak posameznik 'kriv' za svoje izgorevanje? 
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3.3.2 Vzrok izgorelosti 2: osebnostni  

K zunanjim okoliščina kot vzrok za izgorelost je potrebno prišteti ali dodati še 
drugo komponento, ki prav tako vodi do izgorevanja: osebnost posameznika z 
njegovimi željami in strahovi.  

 Zelo visoki ideali in ambicije, 
 perfekcionizem, 
 nezmožnost reči "ne", 
 strah pred zavrnitvijo, 
 strah, da ne ustrezamo oz. dosežemo pričakovanja drugih,  
 strah pred sramoto - na primer, če projekt ne uspe, 
 strah, da bi nas preplavil kaos, 
 strah pred izgubo službe, izgubo varnosti, 
 strah pred neuspehom, 
 strah pred kritiko, 
 strah biti poražen, 
 strah se zliti ali izgubiti v 'sivi množici', 
 strah, da nam "to" ne uspe narediti ali doseči, 
 želja, biti dober, najboljši/najboljša, 
 želja biti uspešen, 
 želja, da bi drugim dokazal, 
 želja resnično pomagati ljudem, 
 želja, da bi resnično dosegli "razliko", 
 želja po priznanju, spoštovanju, 
 želja po materialni in finančni varnosti. 

3.3.3  Vzrok izgorelosti 3: medsebojno prepletanje zunanjih okoliščin 
in osebnostnih lastnosti  

Ko se vprašamo, kako je prišlo do izgorelosti (oziroma ko iščemo dejanske 
vzroke za nastanek izgorelosti), moramo upoštevati oboje - zunanje okoliščine 
in osebnostne lastnosti in najti povezavo med obema: 

a) Zunanje okoliščine. 
b) Posameznikove notranje 'dispozicije', ki ga pogosto nezavedno 

ženejo notranji cilji in načela. 

Ko iščemo vzrok za izgorelost, le-ta ne leži samo v osebnosti posameznika, niti 
samo v zunanjih okoliščinah. Vzrok je način ali 'sistem', kako se ti dve 
komponenti 'prepletata'. 
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Primer: recimo, da imate v sebi željo, zadostiti željam vseh vaših bližnjih 
oziroma vas je strah, da ne boste izpolnili pričakovanja drugih (osebnostna 
'dispozicija'). Delate v okolju (zunanje okoliščine), kjer dobite zelo malo, skoraj 
nič povratnih informacij. Kako torej veste, kdaj je 'dovolj'? Zato se dobesedno 
'raztrgate' z več dela, da boste izpolnili vsa pričakovanja vaše okolice. 
Izgorelost je v tem primeru neizogibna (že vnaprej programirana).  

3.4  Stres kot vzrok izgorelost – ali je vse v naši psihi? 

Če bi bil psihični stres edini razlog za izgorevanje, potem bi bili skoraj vsi 
izčrpani ali izgoreli. Vsi tisti, ki pa bi se znali izogniti stresu, bi bili zdravi. 
Vendar temu ni tako. Zato mora biti prisotno še nekaj drugega, čemu pravimo 
biološki vzroki za izgorelost. In teh vzrokov je ogromno in povsod, v vseh 
ravneh našega življenja so prisotni.  

Psihični stres lahko pripelje do izgorelosti. Vendar psihični stres pripelje do 
izgorelosti samo takrat, ko je moteno obvladovanje stresa. Zanimivi sta dve 
opažanji:  

1. Pri skupini ljudi, ki je izpostavljena popolnoma enakim stresnim 
situacijam: en del te skupine bo razvil sindrom izgorelosti, drugi ne. 

2. Človek je desetletja lahko izpostavljen istemu stresu in se počuti 
dobro. Nato kar na enkrat, ne da bi se karkoli spremenilo, zapade v 
izgorelost.  

3.5  Kako se naše telo odzove na stres? 

Procesi stresa v telesu so enaki, če smo izpostavljeni fizičnemu ali psihičnemu 
stresu. Vsak stres vodi v povečanje izločanja adrenalina. Človeku ne ustreza 
sodoben stres, ker traja daljši čas in se v kratkem časovnem obdobju večkrat 
ponovi. Na to naš sistem stresa ni prilagojen. Ko skrajšamo ali popolnoma 
zanemarimo obdobja počitka, se naše zaloge energije izčrpajo in so 
dobesedno izžete (izgorele).  

Ker se pri stresu poveča izločanje adrenalina, se pri nenehnemu stresu tudi 
zaloge adrenalina počasi izčrpajo, produkcija kortizola, ki umirja stres, pa je 
povečana čez cel dan. Po tem pade tudi nastajanje kortizola, saj telo ni več 
zmožno proizvesti dovolj kortizola. Na tej točki je oseba tik pred popolnim 
zlomom, saj se ne more več odzvati na fizični stres, četudi je to virus, ki 
povzroča samo prehlad. Imunski sistem se podre in pride do točke popolnega 
izčrpanja, do izgorelosti.  
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4.  V KATERIH POKLICIH JE IZGORELOST 
POGOSTA  

4.1  Izgorelost v socialnih poklicih 

Ljudje, ki se ukvarjajo z drugimi ljudmi, kot so učitelji, zdravstveni delavci 
(zdravniki, medicinske sestre), zaposleni v domu za ostarele, ljudje, ki skrbijo 
za prizadeto osebo, psihologi, socialni delavci pri svojem delu zelo pogosto 
izgorevajo.  

4.2  Izgorelost pri menedžerjih, vodilnih kadrih in 
samozaposlenih 

Ljudje, ki imajo delo z veliko odgovornostjo, kjer se delovni dan podaljša na 10 
ali 12 ur, ki ne ločijo privatnega življenja od poklicnega, ki so po delu preveč 
fizično aktivni in si ne vzamejo čas za počitek, da bi se telo regeneriralo, 
praviloma doživljajo vsakodnevno utrujenost, ki vodi v izčrpanost in 
izgorelost.  

4.3  Izgorelost ne prizadene samo zaposlenih ljudi 

Izgorelost prizadene tudi gospodinje, mame, matere samohranilke, 
nezaposlene in mnoge druge ljudi, ki svoje življenje posvetijo drugim ali pa 
imajo neurejeno življenje.  

5  FAZE IZGOREVANJA 
Izgorelost je postopen proces, ki se kaže v treh fazah. Znanstvenik Schaufeli je 
razdelil potek izgorevanja v tri faze. 

5.1  Faza 1 izgorevanja 

Značilno je močno nihanje storilnosti, motivacije in gonilne volje. Izgorelost se 
začne s stalnim nihanjem med prekomerno aktivnostjo in popolno 
izčrpanostjo.  
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Prizadeti ljudje običajno opozorilne znake preslišijo in spregledajo. Še naprej 
vlagajo veliko energije v svoje delo ali službo in tudi v prostem času ves čas 
razmišljajo o službenih stvareh. Vsako prosto sekundo želijo izkoristiti, da bi 
opravili svoje delo, radi bi bili vedno učinkoviti ter dosledni. Ker so z mislimi 
vedno v službi, iščejo nove ideje in rešitve za nastale težave, kmalu ne ločijo 
več med delom in prostim časom.  

Znake začetne faze se običajno podcenjuje. Mnogi se v tej fazi ne zavedajo, da 
je potreben počitek, faza regeneracije, da se odpočijejo od službenega stresa 
in pritiskov, sicer se le-to odraža v njihovi psihi (umu). Opozorilni znaki, kot so 
stalna razdražljivost, pomanjkanje potrpežljivosti in slab odnos do sodelavcev 
ter podrejenih so prvi znaki, ki jih po navadi posameznik ne zazna kot 
ogrožajoče in zaskrbljujoče.  

5.2  Faza 2 izgorevanja 

V tej fazi se začne izgorevanje prizadete osebe bolj očitno kazati. Vse boj se 
začne umikati od okolice in zapirati vase. Vedno bolj se poglablja v svoje delo 
in službo. Izgubi motivacijo in čuti pomanjkanje energije.  

5.3  Faza 3 izgorevanja 

Sposobnost in učinkovitost posameznika se začne drastično zmanjševati. 
Vidno se izolira od svoje okolice. Čuti pomanjkanje pozitivnih povratnih 
informacij zaradi njegove izgube moči, učinkovitosti in sposobnosti, zato se še 
bolj izolira od ostalih. Posameznik ima občutek, da je nastal začaran krog, iz 
katerega ni izhoda. 

Ko enkrat dosežemo zadnjo fazo izgorelosti, torej smo izgoreli, potrebujemo 
zelo, zelo dolgo, da si opomoremo. Veliko ljudi, ki izgori, si nikoli ne opomore 
ali pa so veliko manj zmogljivi. Adrenalinsko-kortizolni sistem, ki je stalno 
spodbujan pri kroničnem stresu, se ne more več povsem regenerirati. Poveča 
se potreba po energiji, a se istočasno zmanjša proizvodnja energije. Okrevanje 
v taki stresni situaciji ni preprosto, saj se mitohondriji, naše 'elektrarne' 
pogosto ne morejo več povsem regenerirati. V stresni situaciji se dvigne 
poraba kisika na 50% in glukoze do 90% v krvi. Tudi poraba antioksidantov se 
v stresu drastično poveča. Če je na voljo manj antioksidantov, kot jih 
potrebujemo, preidejo celice v oksidativni stres. Oksidativni stres pa je razlog 
za vse kronične procese pri izgorevanju in izgorelosti.  
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Zato je pri stresu, utrujenosti in izčrpanosti potrebno dodatno uživati naravne 
antioksidante, ki neutralizirajo stres in pripomorejo k hitrejši regeneraciji 
organizma. Eden najmočnejših naravnih antioksidantov je Abigenol, ki je zmes 
polifenolov izoliranih iz bele jelke (Abies alba) iz kočevskih gozdov.  

Enduranza je prehransko dopolnilo, ki predstavlja eno najmočnejših zaščit 
pred izgorelostjo. Vsebuje Abigenol, Vitamin C, D, E in B1 ter minerale železo, 
selen in cink.  
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KDO VPLIVA NA KOGA: ALI 
ZADOVOLJSTVO NA KLIMO ALI KLIMA 

NA ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH 
SESTER? 

Tanja ŠTRAUS1, Franka PISKAR2 

Izvleček 

Zdravstvena nega (ZN) je poklicna dejavnost medicinskih sester (MS) in 
pomemben dejavnik v procesu zdravljenja pacientov. Zadovoljstvo pomembno 
vpliva na storilnost, fluktuacijo, absentizem zaposlenih v ZN in na kakovost 
opravljenega dela. Z raziskavo smo identificirali kazalce zadovoljstva MS v 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) na Interni kliniki (IK) in 
Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja (INFA) ter ugotovili stopnjo 
zadovoljstva z njim. Uporabili smo anketni vprašalnik MMSS 
(McCloskey/Muller Statifaction Scale).Predhodno smo pregledali obstoječo 
oceno kazalnikov kakovosti dela in s polstrukturiranim intervjujem ocenili 
zadovoljstvo MS in organizacijsko klimo na oddelkih. Med MS se je kot zelo 
pomembno izkazalo plačilo s katerim jih je več kot polovica zadovoljnih, manj 
kot polovica jih je nezadovoljnih tudi z možnostjo napredovanja. Kljub temu jih 
večina meni, da svoje delo opravlja dobro.MS so mnenja, da so 
preobremenjene z delom in čutijo močno pripadnost oddelkom na katerem so 
zaposlene. 

Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, kakovost dela, motivacija, čustvena 
inteligenca, organizacijska klima 

                                                           
1  Tanja ŠTRAUS, ZT., dipl. sani. ing., mag. maneg., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 

Zaloška 14, 1000 Ljubljana, Slovenija; tanja.straus@kclj.si 

2  dr. Franka PISKAR, Sanolabor, d. d., Leskoškova 4, 1000, Ljubljana, Slovenija; 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
Organizacijska klima je vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in 
neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki 
vplivajo na obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Termin klima 
torej zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji in 
zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo. Organizacijske klime ne 
smemo zamenjati s fizikalno klimo. Organizacije se ne razlikujejo le po fizični 
strukturi, pač pa tudi po tem, kakšna stališča in vedenja najdemo pri ljudeh 
(Lipičnik, 1998). 

Za merjenje organizacijske klime se odločimo, kadar želimo proučiti 
zadovoljstvo zaposlenih na različnih nivojih. Z rezultati meritev ugotovimo, na 
katerih področjih moramo ukrepati, da bomo ob povečanem zadovoljstvu 
zaposlenih dosegli tudi boljšo učinkovitost. 

Raziskava, ki je bila narejena na Nizozemskem med anestezijskimi MS, 
potrjuje pozitivni odnos med delovno klimo in zadovoljstvom na delovnem 
mestu. Klima na delovnem mestu je lahko tudi indikator, kako lahko delovna 
organizacija izkoristi ves potencial zaposlenih. Zadovoljstvo na delovnem 
mestu se lahko doseže s petimi dejavniki zadovoljstva delovne klime: 
pomemben del poslanstva dela bolnišnice, razpravljanje o napredku pri delu, 
dobiti priznanje za opravljeno delo, povratna informacija o delu, učenje in 
poklicna rast (Meeusen, 2011). Zadovoljstvo ima vpliv tudi na kakovost dela, 
tako je zavedanje MS o kakovosti opravljenih storitev pozitivno povezano z 
njihovim zadovoljstvom z delom in negativno z njihovo preobremenjenostjo 
(McGillis Hall, Doran, 2007). 

Schneider pojmuje, da ravnanje ljudi vpliva na klimo in končno na 
zadovoljstvo zaposlenih. Se pravi, da ravnanje z ljudmi pri delu vpliva na 
organizacijsko klimo, dobra klima pa je predpogoj za zadovoljstvo zaposlenih 
(Černetič 2007, 291). 

Mueller in McCloskey (1990) poudarjata, da je v ZN zadovoljstvo z delom 
eden najbolj uporabljenih konstruktov, ki ga povezujejo z izgorelostjo, 
pripadnostjo organizaciji in fluktuacijo. Pomanjkanje kadra in nepravična 
delitev dela se izražata v nezadovoljstvu MS. Visoka stopnja zadovoljstva 
pomembno vpliva na zmanjšanje stresa, povezanega z delom (Flangan, 
Flangan, 2002), in višjo kakovost življenja MS (Cimete, Gencapl, Keskin , 2003). 
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Mueller in McCloskey sta za ta namen razvila vprašalnik za ocenjevanje 
zadovoljstva MS, ki se uporablja po vsem svetu. 

2  CILJ 
Glavni cilj raziskave je bil identificirati kazalce zadovoljstva MS v ZN ter 
analizirati, kaj je za MS pomembno in s katerimi dejavniki so bolj ali manj 
zadovoljne. 

3  METODE 
Metodološko je raziskava sestavljena iz kvalitativnega in kvantitativnega dela. 
Oba pristopa sta med seboj povezana in se dopolnjujeta. 

V kvalitativnem delu so bili z delno strukturiranim intervjujem ocenjeni kazalci 
zadovoljstva MS in ugotoviljena organizacijska klima na oddelku. 

Metodologija v kvalitativnem delu raziskave sloni na analizi delno 
strukturiranih intervjujev z odprtim kodiranjem, ki je povzeta po Mesecu 
(1998). Z njo smo želeli dobiti vpogled na zadovoljstvo MS ter oceniti 
organizacijsko klimo v delovni organzaciji. Iz izbranih pojmov smo izluščili 
pomembne besede, ki smo jih razvrstili v kategorije. Zbiranje kvalitativnih 
podatkov je potekalo jeseni 2012. Naključno smo izvedli intervjuje na INFA in 
na enem oddelku IK, to je KO za žilne bolezni. Intervjuvali smo dve srednji MS 
in šest diplomiranih MS. 

V kvantitativni raziskavi je bil kot glavni merilni inštrument uporabljen anketni 
vprašalnik McCloskey/Muller Statisfaction Scale (MMSS), ki je bil razvit za 
ocenjevanje zadovoljstva MS. Za slovenske razmere ga je prilagodil Prosen 
(Prosen 2011, Piskar 2013) in ga nadgradil, tako da je z njim možno poleg 
stopnje zadovoljstva z delom, meriti tudi pomembnost elementov 
zadovoljstva dela. Vprašalnik je razdeljen v štiri sklope in vsebuje 53 vprašanj 
zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. 

Prvi del vprašalnika sestavljajo spremenljivke: spol, starost, stopnja dosežene 
izobrazbe, število let dosežene delovne dobe, kolikokrat ste zamenjali službo 
in na katerem oddelku bolnišnice ste zaposleni. Za vsako proučevano 
statistično spremenljivko smo naredili frekvenčno tabelo s programskim 
paketom SPSS. Iz frekvenčnih tabel smo izbrali absolutne in relativne 
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frekvence. Za vse omenjene spremenljivke smo izračunali aritmetično sredino, 
modus in mediano. 

Drugi in tretji del vprašalnika vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na elemente 
zadovoljstva in pomembnosti z delom, tretji del pa elemente kakovosti ZN. 
Anketirani so odgovore rangirali po Likertovi petstopenjski lestvici. 

V drugem delu vprašalnika je zbranih 31 elementov zadovoljstva z delom, ki 
so jih anketiranci ocenjevali z vidika pomemnosti in z vidika zadovoljstva. 
Elementi so bili razdeljeni v 8 dimenzij: zadovoljstvo z nagradami, 
zadovoljstvo z delovnim časom, zadovoljstvo z usklajevanjem zasebnega in 
službenega življenja, zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo s socialnimi 
interakcijami, zadovoljstvo s profesionalnim razvojem, zadovoljstvo s 
pohvalami in priznanji ter zadovoljstvo s stopnjo odgovornosti in možnosti 
odločanja.  

Tretji del vprašalnika zajema 16 elementov kakovosti ZN in pojave, povezane z 
zadovoljstvom z delom. 

V četrtem delu anketnega vprašalnika so imele MS možnost izraziti svoje 
mnenje glede stališča ali izkušnje v povezavi z zadovoljstvom z delom, 
vprašalnik je odprtega tipa. Od 280 izpolnjenih in vrnjenih anket je vsebovalo 
odgovor na zadnje vprašanje 36 (12,9%) vprašalnikov. 

4  REZULTATI  

4.1  Kvalitativna raziskava 

Kvalitativna analiza besedil polstrukturiranih intervjujev je podala pet ključnih 
pojmov: motivacija, kultura, kakovost dela in življenja, zavezanost in 
pripadnost ter vodenje in vodstvo. Organizacijsko ozračje v UKCL so 
anketiranke ocenile, da je dobro, osebje ZN je motivirano za delo in radi 
opravljajo svoj poklic, zadovoljni so s socialnimi interakcijami znotraj in zunaj 
delovne organizacije v obeh organizacijskih enotah. Vendar so mnenja, da je 
potrebno še veliko storiti na področju medsebojnih odnosov, predvsem se 
posvetiti novo zaposlenim. Iz intervjujev je razvidno, da se ugled UKCL slabša, 
vendar MS čutijo močno pripadnost oddelku, na katerem so zaposlene. Vse 
intervjuvanke so ne glede na izobrazbo mnenja, da so preobremenjene z 
delom. 
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4.2  Kvantitativni del 

Osem dimenzij zadovoljstva z delom, ki so ocenjene z vidika zadovoljstva 
anketirancev, je prikazano v kumulativni tabeli zadovoljstva z delom (Tabela 
1). 

Tabela 1. Kumulativna tabela za dimenznije zadovoljstva z delom ocenjenih z 
vidika zadovoljstva. 

 
Najvišje je rangirano zadovoljstvo s sodelavci. V okviru te dimenzije so bili 
anketiranci najbolj zadovoljni z elementom zadovoljstva s sodelavci ZN 
(Tabela 2). Z njimi je zadovoljnih 75% anketiranih, 11% pa je nezadovoljnih, 
medtem ko je z zdravniškim osebjem zadovoljnih 58% anketiranih, 
nezadovoljnih pa 21% (Graf 1). Med organizacijskimi enotami ni bilo 
statistično značilnih razlik. 

Tabela 2. Rangirna tabela dimenzije zadovoljstva s sodelavci. 

Zadovoljstvo s sodelavci Točke Rang 
Sodelavci v zdravstveni negi 1250 1 
Zdravniško osebje 1186 2 

 

  

DIMENZIJE ZADOVOLJSTVA Z DELOM Povprečno 
število točk Rang 

Zadovoljstvo s sodelavci 991 1 
Zadovoljstvo s socialnimi integracijam 911 2 
Zadovoljstvo z delovnim časom 902 3 
Zadovoljstvo z usklajevanje zasebnega in 
službenega življenja 883 4 

Zadovoljstvo z nagradami 866 5 
Zadovoljstvo s pohvalami in priznanji 862 6 
Zadovoljstvo s stopnjo odgovornosti in možnostjo 
odločanja 860 7 

Zadovoljstvo s profesionalnim razvojem 813 8 
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Graf 1. Frekvenčna tabela sodelavci v ZN (pomembnost in zadovoljstvo). 

 

Najman so anketiranci zadovoljni z dimenzijo profesionalnega razvoja, ki 
vključuje naslednje elemente: možnost sodelovanja z izobraževalnimi 
ustanovami na področju ZN, možnost vključevanja v organizacijo dela na 
oddelku in v ustanovi, možnost raziskovalnega dela in možnost pisanja in 
objavljanja prispevkov v medijih (Tabela 3).  

Tabela 3. Rangirna tabela dimenzije zadovoljstva s profesionalnem razvoju. 

Zadovoljstvo s profesionalnim razvojem Točke Rang 
Možnost sodelovanja s z izobraževalnimi ustanovami na 
področju zdravstvene nege 1115 1 

Možnost vključevanja v organizacijo dela na oddelku in 
v ustanovi 1098 2 

Možnost raziskovalnega dela 986 3 
Možnost pisanja in objavljanja prispevkov v medijih 927 4 

 

Možnost sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na področju ZN je bilo 
ocenjena najvišje, najnižje pa možnostjo pisanja in objavljanja prispevkov v 
medijih. Med oddelki ni statistično značilnih razlik. Enako velja za izobrazbo, 
spol in starost. 

Oceni pomembnosti in zadovoljstva za elemente zadovoljstva z delom v 
analizah največkrat nista skladni. V oceni pomembnosti (Tabela 1, Tabela 4) je 
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najvišje ocenjen element zadovojstva z nagradami, medtem, ko je glede 
zadovoljstva ocenjen najslabše. Ta sklop (Tabela 5) vključuje elemente: 
plačilo, možnost dopusta in prostih dni, ter plačevanje prispevkov delodajalca 
za dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Tabela 4. Kumulativna tabela za dimenzije zadovoljstva z delom z vidika 
pomembnosti. 

DIMENZIJE ZADOVOLJSTVA Z DELOM Povprečno 
število točk Rang 

Zadovoljstvo z nagradami 1243 1 
Zadovoljstvo s sodelavci 1218 2 
Zadovoljstvo s pohvalami in priznanji 1190 3 
Zadovoljstvo z delovnim časom 1178 4 
Zadovoljstvo s stopnjo odgovornosti in 
možnostjo odločanja 1167 5 

Zadovoljstvo s socialnimi integracijam 1089 6 
Zadovoljstvo z usklajevanje zasebnega in 
službenega življenja 1063 7 

Zadovoljstvo s profesionalnim razvojem 1032 8 
 

Tabela 5. Rangirna tabela z elementi zadovoljstva z nagradami z vidika 
pomembnosti. 

Zadovoljstvo z nagradami Točke Rang 
Plačilo 1277 1 
Možnost dopusta, prostih dni 1252 2 
Plačevanje prispevkov delodajalca za dodatno 
pokojninsko zavarovanje 1201 3 

 

Plačilo je za 97% anketirancev pomemben element, zadovoljnih pa je le 24% 
anketirancev (Graf 2). Obstajajo statistično značilne razlike med 
organizacijskimi enotami in sicer je za zaposlene na IK bolj pomemben 
element kot za zaposlene na INFA. Za mlajše zaposlene je plačilo bolj 
pomemben elemet kot za starejše. Za zaposlene, ki imajo univerzitetno 
izobrazbo ali magisterij je plačilo manj pomembno kot za tiste, ki so od njih 
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manj izobraženi. Zaposleni, ki pogosteje menjavajo službo ocenjujejo, da je 
plačilo pomembnejši element kot za tiste, ki so službo menjali enkrat ali nikoli.  

Graf 2. Frekvenčna tabela zadovoljstvo z nagradami – plačilo (pomembnost in 
zadovoljstvo). 

 

Skrb za plačevanje prispevkov delodajalca za plačevanje prispevkov je med 
elementi zadovoljstva z nagradami z vidika pomembnosti ocenjen na zadnjem 
mestu (Tabela 5). Ni statistično značilnih razlik med organizacijskimi enotami, 
presenetljivo je, da tudi starost, spol in delovna doba ne vplivajo na oceno 
pomembnosti plačevanja prispevkov.  

Dimenzija zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnost odločanja, ki 
vključuje elemente (Tabela 6): nadzor nad dogajanjem v delovnem okolju, 
priložnost napredovanja na delovnem mestu, stopnja odgovornosti, nadzor 
nad delovnimi pogoji in vključevanje v procese odločanja se glede na oceno 
pomembnosti nahaja na petem mestu od 8 možnih, glede ocene zadovoljstva 
pa na sedmem mestu. Najslabše je znotraj tega elementa po pomembnosti 
ocenjena stopnja odgovornosti. 

Med organizacijskimi enotami so statistično značilne razlike glede 
pomembnosti in zadovoljstva elementa priložnosti napredovanja na 
delovnem mestu. Za zaposlene na IK je priložnost napredovanja bolj 
pomemben element kot za INFA. Na pomembnost vpliva izobrazba na 
zadovoljstvo pa ne. 
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Element pomebnost stopnje odločanja (Graf 3) je zelo visoko ocenjen saj tako 
meni kar 87% anketirancev, z njim pa je zadovoljnih samo 57% in 
nezadovoljnih 28% anketirancev.  

Tabela 6. Rangirna tabela z elementi zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in 
možnostjo odločanja pomembnosti. 

Zadovoljstvo s stopnjo odgovornosti in možnostjo 
odločanja 

Točke Rang 

Priložnost napredovanja na delovnem mestu 1186 1 
Nadzor nad delovnimi pogoji 1176 2 
Nadzor nad dogajanjem v delovnem okolju 1168 3 
Vključevnje v procese odločanja  1154 4 
Stopnja odgovornosti 1152 5 

 

Graf 3. Frekvenčna tabela s stopnjo odgovornosti v ZN (pomembnost in 
zadovoljstvo). 

 

5 SKLEP IN RAZPRAVA 
V raziskavi smo analizirali zadovoljstvo zaposlenih, organizacijsko ozračje na 
mikro nivoju po posameznih oddelkih IK in INFA. Ne glede na velikost 
organizacijske enote so zaposleni ključni dejavniki za uspešnost organizacije, 
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zato je potrebno, da so dobro motivirani in zadovoljni na delovnem mestu. 
Plača je najpomembnejši dejavnik v ZN, vendar s plačilom niso zadovoljni. 
Veliko nezadovoljstvo pri plači se je razvilo z uvedbo nove reforme, novih 
plačilnih razredov v javnem sektorju, kjer še vedno niso odpravljena plačilna 
nesorazmerja, pojavili so se novi problemi, poslabšali so se medsebojni 
odnosi, velike razlike v plačnih razredih med srednjimi, višjimi in 
diplomiranimi MS. Plača je za večino zaposlenih vir preživetja. Vendar delo, ki 
ga opravljajo, vseeno opravijo kakovostno in delovna storilnost je še vedno 
visoka. 

Zaposleni imajo dober pozitivni odnos med svojimi sodelavci. Svoj poklic MS z 
veseljem opravljajo. Zadovoljstvo na delovnem mestu je povezano tudi z 
organizacijskim ozračjem. Na nivoju ZN so zelo pomembni medsebojni odnosi, 
odnose med MS in zdravniškim osebjem je potrebno še nadgraditi. Prav tako 
je napredovanje na delovnem mestu zamrznjeno v javnem sektorju in vir 
nezadovoljstva.  

Dejavniki, prikazani kot rezultati v anketah in intervjujih, so med seboj tesno 
povezani. Delo, obnašanje, medsebojni odnosi in pričakovanja ter nagrade 
igrajo glavno vlogo. Menimo, da je za ohranjanje zdravega in uspešnega 
kolektiva zaposlenih potrebno skrbeti za vse dejavnike, ki so pomembni za 
zaposlene v kolektivu. Neizogibno in nujno je nenehno motiviranje in skrb za 
dobro počutje vsakega posameznika. 

Za enovito in primerljivo izmero zadovoljstva in pomembnosti vseh dimenzij 
dela MS bi vprašalnik lahko uporabili še v preostalih regijah Slovenije. 
Raziskave bi lahko razširili na nivo primarnega zdravstva in zobozdravstva, kjer 
bi bili ocenjeni drugačni pogoji dela. Zajeli bi poleg mestnega okoliša tudi 
podeželje in delo na terenu. 
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VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA 
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA 

SOBOTA 
Tanja ŽMAUC1, Simona SEČKO2 

Izvleček 

Že dolgo več ne vrednotimo službe zgolj po prejetem plačilu. Vse bolj je 
pomembno delovno okolje in naše počutje v njem. Občutek vrednosti, ki ti ga 
daje nadrejeni, spoštovanje sodelavcev, sproščena in odprta komunikacija, 
občutek pripadnosti kolektivu, odtehtajo slabše plačilo za opravljeno delo. 
Zadovoljen posameznik, ki dela v sproščenem okolju in s sodelavci, s katerimi 
ima odprt in spoštljiv odnos, bo veliko bolj uspešen in učinkovit pri opravljanju 
delovnih nalog. 

Ključne besede: organizacijska kultura, organizacijska klima, zadovoljstvo 
zaposlenih 

1  UVOD 

1.1  Organizacijska kultura 

Vsaka delovna organizacija si prizadeva za določen način vedenja zaposlenih. 
Kako reagiramo v določeni situaciji je v veliki meri odvisno od oblike vedenja v 
delovni organizaciji. Določen način vedenja, reagiranja in razmišljanja je lahko 
enak na celotnem nivoju ustanove ali pa je značilen za posamezno delovno 
                                                           
1  Tanja ŽMAUC, dipl. m. s., mag. zdr. - soc. manag., Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica 

Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota; tanja.zmauc@gmail.com 

2  Simona SEČKO, dipl.m.s., Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica Dr. Vrbnjaka 6, 9000 
Murska Sobota; simona.secko@gmail.com 



ZBORNIK XXXI: MI MED SEBOJ 

39 

enoto. To imenujemo organizacijska kultura. Organizacijska kultura se 
razlikuje od ustanove do ustanove. V kolikor si vodstvo prizadeva za dobro 
organizacijsko kulturo, potem le-ta vpliva na ugodno klimo med zaposlenimi. 

Organizacijska kultura je sistem vrednot in načina razmišljanja, ki je skupen 
ljudem v neki organizaciji in razlikuje eno organizacijo od druge (Vila, 1994). 

Organizacijska kultura ali kultura organizacije odseva kulturo okolja (Tavčar, 
2002) v katerem organizacija deluje. Je sestavni del politike managementa in 
je pogoj za uspešno in učinkovito delovanje posamezne delovne organizacije 

Sistema vrednot v sklopu organizacijske kulture ne smemo mešati z vidikom 
strokovnih vrednot posameznih strokovnih področij, ki so v organizaciji 
zastopana, čeprav k organizacijski kulturi prav gotovo sodi profesionalna etika 
članov organizacije. Organizacijska kultura oziroma kultura organizacije ima 
namen urejati medčloveške odnose (Florjančič, Ferjan, 2000). 

Strgarjeva (2013) pri pregledu literature, ki se nanaša na organizacijsko 
kultura citira Pavlinovo (2004), ki v svojem magistrskem delu med drugim 
navaja, da je organizacijska kultura tista, ki pojmovno povezuje besedi 
organizacija in kultura in da obnašanje organizacije odseva oziroma je 
razvidno v kulturi organizacije, kar pogosto označujemo z znanim »tako se 
dela pri nas«. 

Nekateri avtorji Doherty in Home (2009), ki jih prav tako citira Strgarjeva 
(2013) pripisujejo organizacijski kulturi naslednje značilnosti: etična načela, 
osnovne domneve, pravila vedenja, mišljenja, vrednote in vedenje, rituali, 
artefakti, simboli in simbolna dejanja, obredi, rituali, slovesnosti in 
praznovanja, šale, prispodobe, zgodbe, miti in legende, zgodovina 
organizacije in njeni heroji. 

Pod pojmom organizacijska kultura razumemo tudi (Florjančič, Ferjan, 2000): 
 Prevladujoče vrednote, sprejete s strani članov neke organizacije; 
 Način izvajanja dejavnosti in funkcij managementa; 
 Filozofijo odnosov managementa do podrejenih; 
 Način reševanja konfliktov; 
 Način komuniciranja znotraj organizacije; 
 Način presoje kakovosti izvajalcev. 
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Nadalje Strgarjeva (2013) povzema še avtorje, ki navajajo, da je v družbi vse 
povezano, prepleteno in soodvisno. Kultura posameznika vpliva na kulturo 
skupine, ta vpliva na kulturo organizacije, posamezne strokovne organizacije 
vplivajo na kulturo določene panoge in jo sooblikujejo. Kulture vseh panog v 
državi oblikujejo kulturo države. 

1.1.1  Organizacijska kultura v slovenskih bolnišnicah 

Skela Savič (2013) ugotavlja, da v slovenskih bolnišnicah prevladuje 
organizacijska kultura hierarhije, za katero je značilen nadzor nad opravljenim 
delom podrejenih zaposlenih ter ne vzpodbuja profesionalnega razvoja 
zaposlenih in avtonomije. Zato si zaposleni v prihodnosti želijo več 
organizacijske kulture skupine, za katero je značilno timsko sodelovanje in 
učinkovito komuniciranje. V nasprotnem primeru prihaja do konfliktov, 
nesporazumov, slabega počutja in nemotiviranosti, posledica tega pa je 
nezadovoljstvo tako zaposlenih kot pacientov. Najhujša posledica ne – 
komuniciranja po mnenju avtorice pa so strokovne napake, ki ogrožajo 
varnost in zdravje pacienta. 

1.2  Organizacijska klima 

Organizacijsko klimo določajo značilnosti, ki so skupne večini zaposlenih v 
organizaciji in hkrati vplivajo na uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih. Lahko 
jo definiramo kot organizacijsko ozračje, psihološko strukturo sistema, ki 
opredeljuje trenutne lastnosti organizacije. Vključuje osebnost sistema in 
posameznikov, kot so motiviranost, solidarnost, zavest ljudi, delovno vzdušje, 
počutje, zadovoljstvo pri delu, lojalnost, sodelovanje … (Sedmak, 2011). Je 
kvaliteta organizacijskega notranjega okolja, ki jo ločuje od drugih organizacij 
(Lipičnik, 1999).  

Definicij, ki opredeljujejo organizacijsko klimo je še nešteto. Nekaj jih je zbrala 
Strgarjeva (2013) in med drugim citira: 

 »Organizacijska klima opisuje stanje organizacije ali njenih delov. Je 
kvaliteta organizacijskega notranjega okolja, ki jo ločuje od drugih 
organizacij. Je rezultat vedenja in počutja članov organizacije, je 
sprejeta pri članih organizacije, je temelj za interpretiranje situacije 
in rabi za vir pritiska na usmerjanje aktivnosti« (Šraj, 2005). 

 »V vsaki organizaciji lahko govorimo o določenem vzdušju. Vzdušje je 
na eni strani posledica delovanja celote faktorjev v organizaciji, na 
drugi strani pa vpliva na celoto dogajanj v njej. Vzdušje ima lahko 
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pozitiven ali negativen vpliv na doseganje storilnosti, ciljev oziroma 
na uresničevanje socialno – emocionalnih odnosov v skupini« (Šraj, 
2005). 

 »Pod klimo razumemo tiste značilnosti, po katerih se organizacija loči 
od drugih organizacij in ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji. 
Dejansko je to tisto, na kar reagiramo – celoten kontekst stimulacije 
in delovnega vrveža« (Šraj, 2005). 

 »Organizacijska klima pomeni percepcijo – zaznavo, kako zaposleni 
dojemajo lastno združbo in kako dojemajo svoje možnosti in pogoje 
dela. Posamezniki zaznavajo lastnosti združbe v okviru svojih lastnih 
vrednot, ki so pomembne za lastno blagostanje. Govorimo o 
»psihološki klimi« na ravni posameznika. Ko so zaznave skupne 
večjemu številu ljudi v združbi, govorimo o »organizacijski klimi« 
(Šraj, 2005). 

Organizacijska klima zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v 
posamezni organizaciji in zaradi katerih se le-te med seboj razlikujejo ter je 
lahko ena izmed spodbud uspešnosti, saj vpliva na počutje in vedenje ljudi 
(Strgar 2013). 

Na spletni strani Biro Praxis d.o.o. med drugim navajajo, da »organizacijska 
klima prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša bolj na okolje znotraj 
oddelka, sektorja, obrata. Klima je sicer neoprijemljiva, a kljub temu prisotna 
v delovnem okolju in vpliva na vse, kar se v organizaciji dogaja. Je dinamičen 
sistem, zato se nanjo vpliva skoraj vse, kar se pojavlja znotraj organizacije. 
Med pomembne vplive lahko uvrstimo: najvišje vodstvo podjetja, zgodovina 
in tradicija podjetja, tehnologija, vrste storitev, stranke, pričakovanja v 
podjetju, informacijski sistem, delovni postopki, uporaba vzpodbud, 
organizacija dela ter cilji in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo«. 

1.2.1  Merjenje organizacijske klime 

Organizacijska klima nedvomno vpliva na uspešnost podjetja, zato jo je 
potrebno meriti. V začetku leta 2001 se je pod okriljem Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS) pripravil projekt raziskovanja in spremljanja organizacijske 
klime v slovenskih organizacijah, poimenovan SiOK (slovenska organizacijska 
klima). V zadnjih letih projekt ne poteka več pod okriljem GZS, temveč pod 
okriljem svetovalnih podjetij, ki so projekt pripravile. Delovne organizacije, ki 
že več let vključujejo SiOK v sistem razvoja kadrov pravijo, da rezultate 
uporabljajo v več namenov: 
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 Vključevanje v poslovne cilje; 
 Akcijski načrti za izboljšave; 
 Osnova za izdelavo programov usposabljanja; 
 Osnova za ocenjevanje in razvoj vodij; 
 Merjenje učinkovitosti kadrovske funkcije; 
 Merjenje uspešnosti vodij; 
 Rezultati SiOK kot kriterij pri nagrajevanju; 
 Rezultati SiOK kot kriterij pri napredovanju; 
 Povezava SiOK in rednih letnih razgovorov. 

SiOK vsebuje standardni vprašalnik, ki je od leta 2003 nespremenjen. To 
omogoča primerjavo rezultatov organizacijske klime v slovenskih podjetjih.  

2  ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
Kadri so najpomembnejši vir vsake organizacije (Svetlik, 1998). Iz tega izhaja, 
da mora vodstvo organizacije ves čas iskati optimalno razmerje med cilji 
organizacije in zadovoljstvom zaposlenih. Ljudje se vključujejo v delovne 
organizacije, da bi zadovoljili svoje potrebe in interese. Potrebe so materialne 
(zadovoljitev eksistencialnih potreb) in nematerialne kot so zagotavljanje 
varnosti s stalnostjo zaposlitve, možnost izobraževanja in napredovanja, 
vključevanje v odločanje, avtonomija pri delu, priznanja za opravljeno delo. 

Zadovoljstvo na delovnem mestu je dejavnik, ki prispeva k večji kakovosti 
delovnega življenja in tudi h kakovosti življenja nasploh; vpliva na delovne 
učinke, kar je pomembno tako za delavce kot delodajalce. Zadovoljstvo na 
delovnem mestu je skupek pozitivnih in negativnih občutkov, ki jih imajo 
zaposleni na delovnem mestu. Splet več dejavnikov, ki vplivajo na 
posameznika, privede do tega, da je nek delavec zadovoljen oziroma 
nezadovoljen na delovnem mestu (Zupan, 2011). 

Kocet Ritlopova (2012) v magistrskem delu citira nekaj definicij, ki zajemajo 
bistvo zadovoljstva zaposlenih: 

 »Gre za občutke, ki prevevajo posameznika, na osnovi katerih se z 
veseljem odpravi na delo, se veseli novih izzivov, se rad vrača med 
sodelavce, se pri opravljanju dela dobro počuti in podobno. Že sama 
misel na delo in delovno mesto pri posamezniku sproži prijetne 
občutke in njegov pogled na karierno prihodnost je optimističen 
(Kocet Ritlop, 2012). 
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 »Zadovoljstvo zaposlenih je skupek pozitivnih in negativnih 
občutkov, ki jih doživljajo pri delu« (Kocet Ritlop 2012). 

 »Prijetno in pozitivno emocionalno stanje, ki je posledica 
posameznikove ocene svojega dela ali izkušenj pri delu. Pove nam, 
kakšno stališče ima posameznik o svojem delu in koliko mu je všeč 
njegovo delo« (Kocet Ritlop, 2012). 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko pade, če se poslabšajo delovne okoliščine, na 
primer pride do zamenjave nadrejenega, premestitve na drugo delovno 
mesto, spremenjene delovne naloge in podobno. Zanimivo pri tem je, da 
zadovoljstvo pri delu ne vpliva posebej močno na rezultate dela, kar bi lahko 
pripisali prevzemu odgovornosti posameznika. Nekateri namreč menijo, da 
rezultati vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo, v večji meri pa zadovoljstvo 
vpliva na odsotnost in fluktuacijo (Kocet Ritlop, 2012).  

Le zadovoljni zaposleni so lahko pri delu učinkoviti in uspešni, zato je vsaka 
organizacija lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej velika večina 
posameznikov zadovoljnih. Vzrok je namreč v tem, da je organizacija močna le 
toliko, kolikor je močan človeški kapital v njej; človeški kapital pa bodo hitreje 
in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so zadovoljni (Mihalič, 2007). 

3  RAZISKAVA 

3.1  Cilji 

Cilj raziskave je ugotoviti kakšna organizacijska klima in posledično 
zadovoljstvo zaposlenih vlada v delovni enoti Centralni operacijski blok 
Splošne bolnišnice Murska Sobota. 

3.2  Raziskovalni vzorec 

V raziskavo so bili zajeti vsi zaposleni v Centralnem operacijskem bloku 
Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki so želeli izpolniti anketni vprašalnik.  

3.3  Postopki zbiranja podatkov 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika. Prva tri vprašanja so 
splošna in zaprtega tipa. Zanima nas poklic, področje dela in spol. Vprašanja 
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od 4 do 9 so razdeljena v sklope po 5 trditev, katere se ocenjujejo z ocenami 1 
do 5. Pri čemer pomeni 1- sploh se ne strinjam, 4 – se ne strinjam, 3 – niti da, 
niti ne, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

 Anketni vprašalnik je izpolnilo 74 zaposlenih. Anketiranje je bilo anonimno in 
je potekalo v mesecu septembru 2013. Pridobljene podatke iz anketnih 
vprašalnikov smo obdelali s pomočjo statističnega paketa SPSS in jih grafično 
predstavili s pomočjo programa Microsoft Excel. Rezultate smo poskušali 
primerjati s podobnimi rezultati merjenja organizacijske klime v zdravstvenih 
ustanovah.  

4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
V letu 2010 je bila v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec v okviru diplomske 
naloge opravljena raziskava organizacijske klime. Avtor naloge (Sedmak, 
2011) je za osnovo uporabil anketni vprašalnik SiOK. Nekatere trditve in 
rezultate lahko povežemo tudi z našo raziskavo in jih primerjamo.  

 

Slika 1. Poklicna skupina in področje dela. 
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V raziskavo smo zajeli vse tri poklicne skupine, ki svoje delo opravljajo v 
centralnem operacijskem bloku SB Murska Sobota. Anketo je izpolnilo 28 
zdravnikov (37,8 %), 33 medicinskih sester (44,6 %) in 13 bolničarjev (17,6 %). 

 

Slika 2. Poklicna skupina in spol. 

V raziskavi je sodelovalo 55 % žensk, od tega 5 zdravnic, 25 medicinskih sester 
in 11 bolničark. Delež moških predstavlja 45 % anketiranih, od tega 23 
zdravnikov, 8 medicinskih sester in 2 bolničarja.  

 

Slika 3. Poklicna skupina in spol. 
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Iz raziskave je torej razvidno, da je 82 % anketiranih zdravnikov moškega 
spola in le 18 % ženskega V poklicni skupini medicinskih sester prevladujejo 
ženske v 76 %, delež 24 % pa pripada moškemu spolu. Pri bolničarjih prav 
tako prevladujejo ženske in sicer v 85 %, delež moških bolničarjev je 15 %. 

 

Slika 4. Odnosi med sodelavci. 
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Slika 5. Vodenje – vodstvo ustanove. 
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Vodstvo si glede na rezultate premalo prizadeva za dobre medsebojne 
odnose, saj smo trditev ocenili s povprečno oceno 3,22. Prav tako glede na 
rezultate občutimo pomanjkanje informacij v zvezi z delovanjem ustanove 
(3,3). Ocena nekoliko preseneča, saj bolnišnica tedensko izdaja bolnišnično 
glasilo Modri dirkač. To glasilo je namenjeno vsem, ki jih življenje in delovanje 
bolnišnice zanima in kot navajajo na svoji spletni strani, citiram »…v prvi vrsti 
nas bo tedensko seznanil z aktualnimi dogodki v naši bolnišnici (kot so obiski, 
prireditve, donacije, kratke poslovne informacije, javni razpisi,…) in novostmi 
s področja zdravstva nasploh, ki jih bomo povzeli iz različnih virov.« Rezultat 
podobne trditve v SB Slovenj Gradec »vodstvo posreduje informacije na 
razumljiv način« je povprečna ocena 2,58. 

Vodstvo je dostopno vsem zaposlenim je trditev, ki je v tem sklopu ocenjena 
največ in sicer s povprečno oceno 3,49.  

 

Slika 6. Vodenje – neposredno nadrejeni. 

Je odprt za mnenja in predloge
podrejenih

Ocenjuje nas po opravljenem delu
in pohvali naša prizadevanja

Vzpodbuja dobre odnose in s
pozitivnim pristopom blaži

napetosti

Je vedno dosegljiv kadar ga
potrebujem

Je prvi med enakimi in ne izkorišča
svojega položaja

4,28

4,18

4,38

4,5

4,34

Vodenje - neposredno nadrejeni



ZBORNIK XXXI: MI MED SEBOJ 

49 

Dober vodja je dosegljiv, ko je potrebno in naši neposredno nadrejeni so nam 
vedno na voljo, če jih potrebujemo. To trditev smo pri ocenjevanju 
neposredno nadrejenega ocenili z najvišjo povprečno oceno 4,5. 

Sledi trditev, da neposredno nadrejeni vzpodbuja dobre odnose in s 
pozitivnim pristopom blaži napetosti. Povprečna ocena je 4,38. 

Dober voditelj mora imeti veliko sposobnosti. Je prvi med sodelavci s katerimi 
mora deliti moč in vedeti kdaj in kako bo pri njih uveljavljal vpliv, ki mu ga 
daje položajna moč. Sodelovanje gradi na medsebojnem zaupanju in njihovi 
samostojnosti pri delu (Korent, 2011). Očitno našim neposrednim vodjem to v 
veliki meri uspeva, saj smo trditev ocenili s povprečno oceno 4,34. 

Zelo pomembna karakteristika dobrega vodje je med drugim tudi sposobnost 
za sprejetje in upoštevanje predlogov in mnenj podrejenih sodelavcev. 
Povprečna ocena s katero smo zaposleni ocenili trditev, potrjuje to dejstvo, 
saj znaša 4,28.  

V današnji situaciji, ko je verjetnost za napredovanje in materialno stimulacijo 
ničelna, je vloga vodje še kako pomembna pri motiviranju zaposlenih. Zato je 
zelo pomembno, da opazi naše delo ter pohvali naša prizadevanja. V naši 
delovni enoti smo to trditev ocenili s povprečno oceno 3,18.  
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Slika 7. Pogoji dela. 

Zaposleni menimo, da kadrovsko nismo dovolj močni za kakovostno 
opravljeno delo, saj smo trditev ocenili najslabše 3,26. V povprečju smo bolj 
zadovoljni z razpoložljivostjo materialov in drugih sredstev za delo 3,81. V SB 
Slovenj Gradec so »zadovoljstvo z delovnimi pogoji« ovrednotili z 2,64. 

Zaradi narave dela poteka delo v operacijskem bloku preko polnega 
delovnega časa in je za večino zaposlenih takšna obremenitev sprejemljiva, 
saj smo trditev ocenili s povprečno oceno 3,92. Trditev »zadovoljstvo z 
delovnim časom« v SB Slovenj Gradec je bila ocenjena s povprečno oceno 
3,66. 

Večina anketiranih se strinja, da so standardi in navodila za delo sredstva s 
katerimi dosegamo višjo kakovost storitev. Trditev smo ocenili s povprečno 
oceno 4,08. 

Delovni čas in obremenitev preko
polnega delovnega časa sta

sprejemljiva

Menim, da je razpoložljivost
materialov in drugih sredstev zelo

dobra

V naši delovni enoti je poskrbljeno za
varnost zaposlenih

Na voljo so standardi in navodila za
delo s katerimi zagotavljamo

kakovost dela

Menim, da je kadrovska zasedenost v
naši delovni enoti zadostna za

kakovostno delo

3,92

3,81

4,2

4,08

3,26

Pogoji dela
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Zadovoljni smo z aktivnostmi, ki zagotavljajo varnost zaposlenih, saj smo to 
trditev tudi najvišje ocenili s povprečno oceno 4,2. 

 

Slika 8. Organizacija dela. 

Sklop vprašanj s katerimi smo ocenjevali organizacijo dela v centralnem 
operacijskem bloku SB Murska Sobota nam je podal realno sliko specifičnega 
okolja v katerem zaposleni delamo. Pomembno je, da dobimo dovolj 
informacij pred razpisano delovno nalogo, ki nam služijo za kvalitetno 
pripravo. Ta trditev je ocenjena z najvišjo povprečno oceno 3,77. Nekoliko 
nižjo povprečno oceno 3,51 je dobila trditev, da je na voljo dovolj časa za 
koncentracijo in kvalitetno pripravo na razpisano delovno nalogo. Ne smemo 
pozabiti, da so v operacijskem bloku situacije, ko štejejo minute in je 
potrebno reagirati takoj. Seveda imamo zaposleni občutek, da smo kot 
izvajalci preveč storilnostno naravnani in kot taki bolj prisilno podvrženi h 
kvantiteti, manj k kvaliteti dela. To trditev smo ocenili s povprečno oceno 

Dnevni program je sestavljen tako, da
je upoštevano število kadra, kot

razpoložlivost sredstev

Organizacija vedno upošteva tudi
možnost odmora za malico

V naši delovni enoti je poudarek na
kvaliteti in ne kvantiteti dela

Vedno dobim dovolj informacij pred
razpisano delovno nalogo, ki mi služijo

za kvalitetno pripravo

Na voljo imam dovolj časa, da se
skoncentriram in kvalitetno pripravim

na razpisano delovno nalogo

3,27

2,73

3,42

3,77

3,51

Organizacija dela
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3,42. Zaposleni imamo občutek, da so operacijski programi sestavljeni tako, 
da ni vedno upoštevano število kadra, kot tudi ne razpoložljivosti sredstev za 
delovni proces. Ta trditev je ocenjena s povprečno oceno 3,27. Najslabše je 
bila pričakovano ocenjena trditev, ki se nanaša na možnost odmora za malico 
in sicer s povprečno oceno 2,73.  

 

Slika 9. Zadovoljstvo na delovnem mestu. 

Ocenjujemo, da so rezultati sklopa trditev, ki se nanašajo na zadovoljstvo na 
delovnem mestu pričakovani in predvsem realni. Najmanj smo zadovoljni z 
nagrajevanjem za dobro opravljeno delo, saj je povprečna ocena trditev 2,81. 
Dejstvo je, da v javnem sektorju trenutno ni nagrajevanj v obliki stimulacij ali 
drugih oblikah.  

Trditev, ki se nanaša na možnost izobraževanja in napredovanja je verjetno 
pridobila na račun možnost izobraževanja in znaša povprečna ocena 3,23. 
Rezultat na podobno trditev v SB Slovenj Gradec »zaposleni na vseh nivojih 

Zadovoljen sem z obsegom dela in
količino odgovornosti, ki mi je

zaupana

Z organizacijo dela in vodenjem

Z možnostjo izobraževanja in
napredovanja

Z nagrajevanjem za dobro
opravljeno delo

S stalnostjo zaposlitve

3,82

3,85

3,23

2,81

4,09

Zadovoljstvo na delovnem mestu
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imamo realne možnosti za napredovanje« je 2,38. »Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja« je v SB Slovenj Gradec ocenjeno s povprečno oceno 2,61. 
»Zadovoljstvo z možnostmi izobraževanja« v isti ustanovi pa 2,7. Realnost je, 
da so napredovanja trenutno zamrznjena, medtem, ko se izobraževanja 
izvajajo kot interna izobraževanja in usposabljanja ter v okviru društev in 
sekcij, ki delujejo pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije. Ta izobraževanja so omejena zaradi stroškov odsotnosti in kotizacij, 
zato nimamo možnosti, da se udeležujemo strokovnih izpopolnjevanj v 
takšnem obsegu kot je navedeno v Kolektivni pogodbi zaposlenih v 
zdravstveni negi, ki v 51. členu določa: 

Zaposleni imajo pravico in dolžnost stalnega izobraževanja, strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa z 
namenom ohranitve zaposlitve in zaradi napredovanja, zato jim delodajalec 
omogoča:  

 Izobraževanje doma in v tujini,  
 stalno spremljanje stroke,  
 občasno praktično izpopolnjevanje v drugih zdravstvenih zavodih,  
 občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja,  
 izobraževanje v ustreznih izobraževalnih zavodih,  
 udeležbo na strokovnih sestankih. 

In nadalje v 54. členu določa število dni na leto, glede na stopnjo izobrazbe. 

Zaposleni se morajo strokovno izpopolnjevati, in sicer:  
 Delavci z visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo 10 dni letno,  
 delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni letno,  
 delavci s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni letno.  

Zaposleni v centralnem operacijskem bloku SB Murska Sobota smo nekoliko 
bolj zadovoljni z obsegom in količino odgovornosti, ki nam je zaupana (3,82) 
in organizacijo dela (3,85). Vsi se zavedamo, da se v centralnem operacijskem 
bloku obseg dela in količina odgovornosti spreminjata, kar je odvisno od 
delovnega programa, urgentnih situacij in drugih nepredvidljivih dogodkov. 
Zato se tudi organizacija dela prilagaja glede na potrebe in prioritete.  

Stalnost zaposlitve je eden pomembnejših motivatorjev in kot tak je tudi 
visoko ocenjen (4,09). S stalnostjo zaposlitve so bolj zadovoljni v SB Slovenj 
Gradec, kjer so zaposleni to kategorijo ocenili s povprečno oceno 4,16. 
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Zaposlenim zaposlitev za nedoločen čas še vedno predstavlja varnost in 
posledično lažjo uresničitev svojih osebnih in eksistencialnih ciljev. 

5  SKLEP 
V SB Murska Sobota imamo vzpostavljene dobre medsebojne odnose. Ostaja 
sicer še prostor za nadgradnjo le-teh. Še naprej se moramo zavedati, da so 
ravno medsebojni odnosi tisti, ki vplivajo na pozitivno organizacijsko klimo in 
posledično zadovoljstvo pri delu ter zadovoljstvu posameznika nasploh.  

Na osnovi rezultatov ankete bi lahko trdili, da v centralnem operacijskem 
bloku SB Murska Sobota še vedno ohranjamo dobro organizacijsko klimo. 
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na naše zadovoljstvo. Zaradi krize v državi so 
nam bili odvzeti oziroma zamrznjeni pomembni motivatorji. Predvsem v 
smislu napredovanj, izobraževanj, nagrad in stimulacij, posledično lahko 
odsotnost naštetega dolgoročno načne motivacijo, kreativnost, 
samoiniciativnost zaposlenih. Zato je v dani situaciji, zelo pomembna vloga 
vodje, ki poskuša z »nematerialnim nagrajevanjem« motivirati sodelavce, saj 
drugih orodij trenutno nima na voljo. 

Prav je, da so vsi zaposleni seznanjeni z vizijo organizacije, s politiko in 
poslanstvom. Kocet Ritlopova (2012) navaja Mihalič (2008), ki pravi, da vodje 
in vodstvo mora biti dostopno zaposlenim, z njimi je potrebno razpravljati o 
problematiki, izvedljivosti nalog, sprejemljivi morajo biti za sprejemanje 
pobud in predlogov za reševanje problemov, izboljšanje dela, poslovanja in 
organizacije. Odločitve naj bodo do neke mere skupne, tako se bodo zaposleni 
počutili cenjene, spoštovane in zaupanja vredne. Vrh organizacije se mora 
zavedati, da je zadovoljstvo zaposlenih ključno za uspeh organizacije. 

Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da moramo v centralnem operacijskem 
bloku SB Murska Sobota narediti nekaj sprememb v organizacijskem smislu. 
Predvsem je problem zagotavljati zaposlenim odmor za malico. Ta čas bi bilo 
vsekakor potrebno upoštevati v planiranju operacijskih programov. Zaposleni 
se zavedamo, da ta čas ne bo ob točno določeni uri, vendar bo takoj, ko bo 
mogoče. Ostaja tudi problem izobraževanja, saj zaradi omejitev sredstev ni 
možno zagotoviti vsem zaposlenim izobraževanja v skladu z zakonodajo. V 
resnici se zaposleni, ki delujemo na področju centralnega operacijskega bloka 
nenehno izobražujemo zaradi potrebe in narave dela. Dejstvo je, da se 
kirurške tehnike razvijajo, soočamo se z novimi materiali, aparaturami in 
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pripomočki, katere je potrebno osvojiti v najkrajšem možnem času. Še vedno 
pa je ena najpogostejših oblik učenja in izobraževanja v operacijski 
zdravstveni negi prenos znanja in veščin s strani bolj izkušenih na neizkušene. 

Lahko bi rekli, da je zadovoljstvo na delovnem mestu nagrada, ki izhaja iz dela. 
Zaposleni v zdravstvenih ustanovah smo javni uslužbenci in kot takšni 
prejemamo plače, ki so določene s kolektivno pogodbo. Prav tako vodje 
načeloma nimajo orodij s katerimi lahko nagradijo tiste zaposlene, ki v 
opravljeno delovno nalogo vložijo več truda. Zaradi globalnih razmer v družbi 
nekateri motivatorji, ki so bili ključni za zadovoljstvo zaposlenih, kot so plače, 
napredovanje, stimulacije, več ne pridejo v poštev. Vse bolj nam ostaja v 
ospredju zadovoljstvo. Koliko zadovoljni bomo prihajali na delovno mesto, pa 
je odvisno od organizacijske kulture in nas samih, ki s svojim vedenjem 
ustvarjamo organizacijsko klimo v delovni enoti. 
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SPREMENIMO KONFLIKTE V USPEH 
Majda ŠAVKO1 

Izvleček 

V komunikaciji z drugimi si človek prizadeva, da bi bil sprejet, priljubljen, 
spoštovan. Na ta način uresničuje temeljni potrebi po ljubezni in pripadnosti. A 
se pogosto zgodi, da ostaja nerazumljen, brez podpore, brez strinjanja. V 
takšnih okoliščinah se porodi konflikt, ki je pogosto najmanj zaželeno stanje v 
medsebojnih odnosih, naj gre za zasebno ali poklicno življenje.  

Čeprav je konflikt nekaj vsakdanjega, pogosto se obravnava kot nekaj 
motečega in negativnega, se ignorira, zanika, skriva. Ni dovolj znanja in 
modrosti soočiti se z njim in reševati ga na ustvarjalen način.  

Ravno tukaj se zgodi paradoks: čim bolj se skušamo izogniti zunanjemu 
konfliktu, tem močnejši je notranji konflikt.  

Čeprav je konflikt pogosto videti nepomemben in včasih tudi absurden, je 
neizogiben in zahteva razreševanje. Je sestavni del medsebojnega sodelovanja 
in sestavni del življenja. Vzroke in rešitve lahko najdemo v prvi vrsti znotraj 
nas.  

Takrat se resnica o konfliktih zdi obrnjena na glavo: Vsak konflikt predstavlja 
zbliževanje. Ko ga rešujemo, nas primora, da se učimo in rastemo. O sebi, o 
drugih, in svetu, ki nas obdaja. Tako spoznavamo nove, učinkovitejše poti za 
sobivanje, osebnostno zorimo, pri delu smo bolj uspešni, v odnosih bolj prožni 
in v življenju bolj izpolnjeni.  

Ključne besede: konflikt, komunikacija, strategije, odnosi, sodelovanje 

                                                           
1  Majda ŠAVKO, profesorica pedagogike, Znanka, d.o.o., Aličeva 4, 1261 Ljubljana – Dobrunje; 

znanka@siol.net 
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1  RAZSEŽNOSTI KOMUNICIRANJA 

1.1  75% svojega časa porabimo za komuniciranje 

Kljub izjemnemu razvoju informacijske tehnologije in razvoju stroke, so za 
največ težav v organizacijah odgovorni preprosti komunikacijski problemi.  

Ali to preseneča?  

Ljudje smo v svojem bistvu socialna bitja, in ne glede na to, kakšna je 
struktura organizacije in kakšen je razvoj digitalne tehnologije, nobena 
organizacija ne more obstati brez medosebne interakcije njenih članov. 
Nobena medosebna interakcija pa se ne more popolnoma ločiti od osebnih 
čustev, stilov in pričakovanj, ki jih prinaša v stik vsak posameznik. Kot socialna 
bitja doživljamo v odnosih z drugimi ljudmi največjo srečo in najintenzivnejša 
razočaranja, največjo izpolnitev in najglobljo osamljenost, dosegamo globoko 
potrditev ali zavračanje, brezpogojno sprejetost in odtujenost. V interakcijah z 
drugimi se dnevno učimo o lastnem stilu in stilu drugih ljudi. Komunikacija je 
najbogatejši vir učenja in najobsežnejši učbenik življenja. Predstavlja nenehni 
vir spoznanj in razvija modrost, če le znamo iz nje potegniti tisto vrnitveno 
sporočilo, ki je namenjeno nam.  

Ali je potem čudno, da je osebna sreča, zadovoljstvo pri delu in uspeh 
organizacije odvisen od naših sposobnosti in spretnosti medosebnega 
komuniciranja?  

KO BOMO DOJELI, DA JE VSA KOMUNIKACIJA NAUČENA, SI JO BOMO UPALI 
TUDI SPREMINJATI, ČE BOMO LE HOTELI!  

(Virginia Satir) 

1.2  Osupljiva odkritja nevroznanosti  

Sodobna znanost govori o »socialnih možganih«, mrežju, ki znanstveno 
pojasnjuje dinamiko človeških odnosov.  

Vsaka interakcija ima čustveni podtok. S svojimi dejanji lahko drugim 
izboljšamo ali pokvarimo počutje. Čustva so tako rekoč nalezljiva. Čustveni 
možgani delujejo kot povratna zanka. Preprosto se ujamemo in uglasimo na 
čustva drugih. Te čustvene transakcije predstavljajo neke vrste »čustveno 



ZBORNIK XXXI: MI MED SEBOJ 

59 

ekonomijo«: dobiček in izgubo, ki jih doživimo v stiku s sogovornikom. Bilanca 
na koncu določi, ali smo imeli dober ali slab dan.  

Tako kot pasivno kajenje, lahko tudi čustveni izrazi povzročijo »čustveno 
»kontaminacijo«.  

Vsak pogovor, ki ga opravimo, bodisi mimogrede, bodisi si zanj vzamemo čas, 
poteka na dveh ravneh: na zgornji – logični, razumski in spodnji – čustveni. 
Zgornja pot skrbi za razumnost, besede in pomen; spodnja pa izraža svobodno 
energijo in s pomočjo občutene povezanosti drži interakcijo skupaj. Na tej 
ravni se možgani sogovornika na nek način združijo, izhodni podatki enih, 
postanejo vhodni podatki drugih, ustvari se neke vrste medmožganski 
krogotok. To se dogaja nezavedno, brez neke posebne pozornosti.  

Zato je zelo pomembno, kakšna klima vlada v kolektivu in koliko pozornosti 
posvečamo komuniciranju. Pozitivna klima in ustvarjalno reševanje sporov 
vplivata celo na potek zdravljenja pacientov! 

V današnjem času, ko gre razvoj na vseh področjih skokovito naprej, 
spoznavamo torej tudi nova dejstva in značilnosti o človeku. Spoznavamo, da 
razvijamo takšne medsebojne odnose, ki odsevajo stopnjo razvoja, na kateri 
smo kot posamezniki; ali z drugimi besedami: v komunikacijo vnašamo svojo 
edinstveno naravo z vsemi njenimi deli. 

Čim bolje se bomo poznali, tem večji vpliv bomo imeli nase in na kakovost 
sodelovanja z drugimi. 

2  ODZIVI NA KONFLIKTE  
Predstavljajte si spor kot borbo. Ena oseba zavzame eno stališče, druga 
nasprotujočega. »Borita« se za svoje stališče in proti drugemu, kot bi 
poskušala potisniti drugo osebo iz njenega položaja. Oba se prerivata, 
potiskata, uporabljata silo.  

Odzivanje beg ali boj 

Poraba energije je neverjetna, vendar nihče ne pride nikamor. Obe strani sta 
napadalni; zdi se, kot bi bili odvisni od te napadalnosti. Vsaka opravičuje svojo 
napadalnost z napadalnostjo drugega.  
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Zaradi nasprotovanja interesov, želja, prepričanj ipd. se v nas ustvari 
frustracija, pri čemer se človek nagonsko odzove na način »beg ali boj«.  

A rezultat boja ni nikoli soglasje. Udeleženca zapustita prizorišče kot 
zmagovalec in poraženec. Poraženec se znajde na tleh z občutkom: 

 Da je prikrajšan, 
 da ne zna uveljaviti svojih interesov, 
 da se bo zanj slabo končalo, 
 da je žrtev močnejšega. 

To so značilne vloge žrtve, kjer je pasivnost v sporu v resnici prikrita 
agresivnost, ki se kaže v zamerah, obrekovanju, sektaštvu, pasivnem odporu 
ipd.  

3  STRATEGIJE V REŠEVANJU KONFLIKTOV 
Obstaja mnogo načinov, da vstopimo, ostanemo in odidemo iz konflikta. 
Nekateri ljudje so takoj pripravljeni sklepati kompromise, nekateri so se 
pripravljeni prilagajati, nekateri podrejati, nekateri se bojujejo za svoj prav, 
nekateri raje dejavno sodelujejo pri iskanju rešitev.  

V grobem lahko načine reševanja razdelimo v štiri osnovne skupine:  

Dobim/dobiš  Dobim/izgubiš Izgubim/dobiš Izgubim/izgubiš 

 

3.1  Dobim - zgubiš (ali bo po mojem, ali pa se ne grem...) 

 Uporablja vojaški jezik in vojaško držo. Eksplodira.  
 Ne posluša. Ne popušča. Je osoren. 
 Ne trpi ugovarjanja. Grozi, zavrača, smeši, ponižuje. 
 Je nepriljubljen. Agresiven. 

3.2  Izgubim - dobiš (kar prizadeni me, sem že 
navajen...) 

 Neodločen, nesamozavesten, boječ. 
 Se boji konfliktov, ne upa si reči NE. 
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 Grešni kozel: spravlja ob živce, izzove smeh, postane tarča. 
 Odvisen od tega, kako ga vidijo drugi.  

3.3  Izgubim – izgubiš (če jaz ne bom, ne boš tudi ti)  

 Oba nezadovoljna. 

3.4  Dobim - dobiš (poskusiva najti rešitev, s katero bova 
zadovoljna oba...) 

 Razumevanje različnosti 
 Vsak ima pravico do svojega mnenja. 

Dobim/dobiš dogovarjanje sproži čarovnijo v poslovnem komuniciranju – 
sposobnost za skupno ustvarjanje novih zamisli in rešitev, ki so veliko boljše 
od še tako dobrih rešitev posameznikov. Poleg tega nam omogoča, da 
gradimo novo kulturo poslovnega komuniciranja, ki temelji na načelu 
vzajemnega spoštovanja, razumevanja in ustvarjalnega sodelovanja. 

To stališče pa zahteva bistveno večjo odprtost sogovornika, nenehno 
osebnostno rast in učenje komunikacijskih spretnosti.  

4  USTVARJALNO REŠEVANJE KONFLIKTOV 
Ustvarjalno reševanje konflikta je iskanje rešitve, ki bi bila najboljša za oba, pri 
čemer vsak ohrani lastne interese in tudi dober odnos z drugim.  

4.1  Zakaj razreševanje? 

Za razreševanje je pogosto potrebno več truda, časa in energije, poleg tega pa 
tudi dobra mera ustvarjalnosti, da se domislimo novih rešitev. V sodelovanju 
se pogosto rodijo rešitve, katerih se sicer sami (ali brez konflikta) sploh ne bi 
domislili. Bistveno za razreševanje je torej, da verjamemo, da je možno 
konflikt razrešiti, in da to zares hočemo, da smo pripravljeni vložiti v to dovolj 
energije, da si za razreševanje vzamemo dovolj časa in da vzdržujemo 
ustvarjalno sodelovanje. 
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4.2  Kaj nam prinese razreševanje? 

Če konflikte rešujemo na konstruktiven način, se odnosi izboljšajo, poveča se 
pripravljenost za sodelovanje in komuniciranje, poveča se tudi medsebojno 
zaupanje in naklonjenost. Obe strani imata občutek, da sta nekaj pridobili in si 
izboljšata sposobnosti za nadaljnje reševanje konfliktov. 

4.3  Če konfliktov ne razrešujemo... 

Konflikti, ki niso učinkovito razrešeni zaradi izogibanja ali zaradi neuspešnih 
poskusov razreševanja, se bodo pogosto ponavljali ter postali vir frustracije in 
sovražnosti, ki lahko sčasoma prekine odnos.  

4.4  Kako je smiselno reagirati? 

Pri razreševanju konfliktov nas običajno vodita dva motiva: 
 Ohraniti odnos, 
 uresničiti svoj interes. 

Od tega, kateri motiv prevladuje, je pogosto odvisen način, ki ga uporabimo 
za reševanje konfliktov. Ko imamo oba motiva v ravnovesju, se bomo odločili 
za ustvarjalno razreševanje.  

Kljub temu, da je razreševanje v splošnem najboljše, pa ni vedno smiselno. Na 
primer, če smo pod časovnim pritiskom, lahko izberemo kompromis, ali 
prevlado oz. podreditev, odvisno pač od tega, koliko nam je zadevna stvar 
pomembna. Če včasih popustimo, da drugemu olajšamo rešitev, bo kdaj 
drugič tudi drugi lažje popustil nam, ko bomo v časovni stiski ali nam bo stvar 
zelo pomembna. 

Prepogosta uporaba katerega koli načina, prinese s seboj neželene stranske 
učinke. Kdor se vedno podredi, se ne počuti upoštevanega, se zdi sam sebi 
nemočen in izkoriščan. Kdor sklepa le kompromise, se mora stalno pogajati za 
svoje pravice in je vedno delno prikrajšan. Kdor skuša vedno prevladati, 
uničuje odnose in postane nepriljubljen. Kdor poizkuša vedno razreševati 
konflikt, je lahko označen kot tisti, ki vedno 'komplicira', saj ni vedno vse zelo 
pomembno. 
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Najbolje je torej vzdrževati ravnovesje med pomembnostjo dobrih odnosov in 
pomembnostjo svojih interesov, ravnovesje med občutkom zase, za 
pomembnost lastnih interesov in občutkom za drugega oz. za dobre odnose.  

5  KAKO VODITI POGOVOR V KONFLIKTNI 
SITUACIJI 

1. Pravilo: Ne odzovite se takoj. 
2. Pravilo: Ne čakajte predolgo. 
3. Pravilo: Prosite za razgovor. 
4. Pravilo: Uporabite metodo jasne formulacije. 

5.1  Metoda jasne formulacije 

1. stopnja 
 Zelo jasno in natančno opisati problem, stanje…brez ovinkarjenja in čim 

bolj konkretno:  
 Kaj se je zgodilo, 
 kaj ob tem čutim, mislim,  
 kašne posledice ima. 

 Ne uporabljati posplošitev: mogoče bi lahko rešila ta problem, bilo bi 
dobro. 

2. stopnja 
 Možne rešitve. 

 Kaj lahko storiva? 

 Katere možnosti imamo na voljo? 

a) Poskusite najprej izvedeti za rešitve, ki jih predlaga sogovornik. 
Nobene od predlaganih rešitev ne smemo podcenjevati, niti jih v prvi 
fazi presojati. Sprejeti je treba vse zamisli, ki vodijo k rešitvi. Če gre za 
pomembne rešitve, je dobro, da jih zapišemo. Nikoli pa v tej fazi ne 
ocenjujemo rešitev kot dobre ali slabe. 

b) Spodbudite s Sokratovo metodo zastavljanja vprašanj k iskanju 
rešitev tako dolgo, dokler se oba strinjata, da so izčrpane vse 
možnosti. 
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3. stopnja 
 Kritična presoja rešitev.  

 Poglejva, katera rešitev je najboljša. Katere si želimo?  

 Ali je katera boljša od druge? Utemeljimo, katere rešitve so nesprejemljive 
in zakaj (najprej sodelavec, potem še vodja). 

 Pomembno je, da resnično izrazimo svoje občutje: to mi ni všeč, to nam ne 
bi koristilo, to ne bi bilo pravično. 

4. stopnja 
 Odločanje o najbolj sprejemljivi rešitvi. 

 Če smo vse temeljito obdelali, potem zadnja stopnja pride sama od sebe. 

 Boste s to rešitvijo zadovoljni? 

 Ali menite, da bo problem s tem rešen? 

 Ali bo šlo? 

 Poglejmo, ali bo rešitev delovala? 

 Jaz sem zadovoljen s to rešitvijo. Ste zadovoljni tudi vi? 

5. stopnja 
 Iskanje načinov, kako rešitev izpeljati. 

 Ko smo sklenili, katera je prava rešitev, se moramo dogovoriti, kako bomo 
dogovor izvajali.  

 Kdaj bomo začeli z izvajanjem? 
 Kaj potrebujemo? 
 Kdo je za kaj zadolžen? 
 Kakšna je odgovornost in posledice, če se dogovor krši. 

6. stopnja 
 Presojanje uspešnosti. 
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 Lahko se izkaže, da rešitev ni bila najboljša. Zato je nujno potrebno 
preveriti, ali je sodelavec zadovoljen z rešitvijo, ali so kašne težave pri 
izvajanju.  

5.2  Neustrezni načini vodenja pogovora 

5.2.1  Ponujanje rešitev 

 Odrejanje, ukazovanje: nehajte se tako obnašati, morate sodelovati. 
 Opozarjanje, grožnje: če ne boste nehali zamujati, bom… 
 Prigovarjanje, moraliziranje, pridiganje: kaj ti je res vseeno? 
 Svetovanje, predlaganje, ponujanje rešitev: Najbolje bo, če…. 

To so načini, s katerimi jemljete zadeve v svoje roke in s tem tudi 
odgovornost. Z njimi izražate nezaupanje in nadmoč.  

5.2.2  Poniževalna sporočila 

 Obsojanje, kritiziranje: vi bi lahko to bolje vedeli, zelo ste konfuzni, 
lahko vas je sram. 

 Zmerjanje, sramotenje: gospod nebodi ga treba, a bo kdaj od vas kaj 
koristnega? 

 Interpretiranje, diagnosticiranje, psihoanaliziranje: Kaj bi s tem radi 
dokazali?  

 Nehajte biti nervozni…Vi zmeraj nekaj komplicirate. Vi ste kolerik… 

S takimi sporočili dajemo vedeti, da dvomimo v sposobnosti in značaj 
sodelavcev. Ko jih uporabljamo, poudarjamo delavčeve nepopolnosti in 
presojamo o njegovi osebnosti. Poniževalna sporočila delujejo kot 
samouresničujoča prerokba. 

5.2.3  Kakšna so konstruktivna sporočila? 

Jaz in ti sporočilo. 

Jaz sporočilo je uspešnejše, kadar želimo vplivati na sodelavce ali paciente in 
prilagoditi vedenje. Povzroča mnogo manj nasprotovanja in upora. Ne poraja 
občutka, da je s sodelavcem/pacientom nekaj narobe. Jaz sporočilo je izraz 
zaupanja in prepričanja, da sodelavec lahko sam prevzame odgovornost za 
rešitev situacije.  

TI sporočilo: Kako ste neodgovorni…  
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Neprimerna raba JAZ sporočila: Občutek imam, da me ne upoštevate… 

Pravilno JAZ sporočilo: Bil sem jezen, ker sem mislil, da sva se dogovorila… 

6  NARAVNANOST PRI REŠEVANJU 
KONFLIKTOV 

Naša naravnanost do drugih ljudi in dogodkov in naravnanost drugih do nas 
sta ključna elementa v odnosih. Bolj, ko razumemo proces, kako se oblikujejo 
naravnanosti, bolj natančno lahko razumemo, katere pristope je smotrno 
uporabljati z drugimi ljudmi. 

Sčasoma lahko postanemo tudi bolj pozorni na načine, kako nas naša lastna 
prepričanja vodijo v nekoristna predpostavljanja in napačne zaznave. 

Hkrati to pomeni, da postajamo v odnosih bolj odprti in tudi drugi ljudje 
začnejo zaznavati našo bolj razumevajočo naravnanost. 

6.1  »Okna v svet« – naše življenjske pozicije 

Pri razumevanju procesa naravnanosti nam lahko pomaga Transakcijska 
analiza, ki razvršča naravnanost v štiri temeljne skupine, katerim bi lahko rekli 
tudi naša okna v svet. 

Jaz sem v 
redu – ti nisi 
v redu

Jaz nisem v 
redu – ti nisi 
v redu

Jaz nisem v 
redu – ti si v 
redu

Jaz sem v 
redu – ti si v 
redu

 

Slika 1. Življenjske pozicije. 
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To so štirje načini, kako ljudje gledamo na svet okoli nas. Ti načini so znani 
tudi pod imenom življenjske pozicije, saj odražajo položaj, ki ga zavzemamo v 
odnosu do življenja. 

Štiri življenjske pozicije predstavljajo prepričanja, ki jih imamo o sebi in drugih 
ljudeh. 

 Jaz sem v redu – ti si v redu  

Je pozicija medsebojnega spoštovanja. Ta pogled na svet nam nudi največ 
možnosti dobrega sobivanja. S te pozicije smo pripravljeni razumeti in 
spoštovati potrebe drugih in poiskati načine, kako bova našla dobro rešitev za 
oba. 

 Jaz nisem v redu – ti si v redu 

Znotraj tega okvirja vidimo sebe kot manj vredne od večine ljudi okoli sebe. 
Te temelje si začnemo postavljati v zgodnjem otroštvu, ko se primerjamo z 
odraslimi in ugotovimo, da v primerjavi z njimi veliko stvari ne zmoremo. Če 
smo dobivali veliko negativnih sporočil (si neroden, tega ne zmoreš, ne znaš), 
se ta slika še utrjuje in začnemo si postavljati okvir, ki ga nosimo v odraslo 
dobo. Nenenhno se ocenjujemo kot nekompetentne – skozi kompetentnost 
drugih. 

 Jaz nisem v redu – ti nisi v redu 

Ko gledamo skozi to okno, vidimo le najslabše v ljudeh in stvareh. 
Pričakujemo, da bomo neuspešni in da bodo ravno tako vsi in vse neuspešno. 
Zaradi izrazito pesimistične narave se nas ljudje izogibajo, kar še dodatno 
utrdi naš sklep. 

 Jaz sem v redu – ti nisi v redu 

Dajemo vtis oholosti. Drugim ljudem radi govorimo, kako naj se obnašajo, 
hkrati pa jim damo vedeti, da v resnici ne verjamemo vanje. Naši odnosi z 
ljudmi so kratkotrajni, saj jih s svojo vzvišenostjo odrivamo od sebe. 

Naša naravnanost je mešanica naših prepričanj, čustev in vedenj.  
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Noben dejavnik ni bolj pomemben za razreševanje konfliktov, kot je 
samovrednotenje. Ta občutek predstavlja podlago vsem drugim izkušnjam in 
vključuje vse naše odgovore in reakcije.  

Izkušnja o samem sebi močno vpliva na naš način razmišljanja, čustvovanja, 
na naše želje in vrednote, cilje in načine razlaganja posameznih dogodkov. Je 
edini resnični ključ do našega vedenja.  

Prizadevajmo si za naravnanost Jaz sem v redu – ti si v redu !  

7  GRADNJA ODNOSOV 
Delo v organizaciji pomeni delo z ljudmi. Od kakovosti naših odnosov bo 
odvisna kakovost dela in zadovoljstvo pacientov in njihovih svojcev. Ne glede 
na naše znanje in delovno kompetentnost bo naša organizacija imela bolj 
malo od nas, če se ne bomo znali učinkovito sporazumevati z drugimi. 

Uspešno sporazumevanje pa je odvisno od tega, ali smo uspeli uresničiti 
dobre odnose. Pri 80% težav na delovnem mestu, ne gre za težave, temveč za 
nesporazume, ki nastanejo zaradi pomanjkljive komunikacije.  

Razmislite o tem: 80% sporov je le navideznih. Drug drugega preprosto ne 
razumemo.  

Na univerzi v Stanfordu so opravili raziskavo med najuspešnejšimi diplomanti 
MBA. Zaprosili so jih naj opravijo analizo svojega uspeha in ugotovijo, katera 
njihova sposobnost je bila najpomembnejša za uspeh. Največ jih je na prvo 
mesto postavilo sposobnost sporazumevanja.  

Tisti, ki so dobri v komuniciranju, se lahko izognejo kar 80% težav v odnosih.  

Formula uspešnega sporazumevanja je zelo preprosta: 
Prevzemite 100% odgovornost, da ste razumeli točno tako, kot so vam želeli 
sporočiti in 
Prevzemite 100 % odgovornost, da so vas razumeli točno tako, kot ste želeli 
povedati. 
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Če oba sogovornika prevzameta 100% odgovornost za razumeti in biti 
razumljen, skoraj je nemogoče, da bi prišlo do težav. 

Medosebna komunikacija in odnosi so jedro zdravstvene nege. Zato je v 
zdravstvenem timu zelo pomembno obvladovati temelje ustvarjalnega 
reševanja konfliktov in asertivnega komuniciranja, ki omogoča prepričljivo 
delovanje, usmerjeno k cilju, in uspešno povezovanje vseh članov tima.  

8  SMERNICE ZA RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV 
1. Izberite naravnanost: 'skupaj proti problemu' in ne drug proti 

drugemu.  
2. V konfliktu mislite, čutite in pripadajte.  
3. Spoznajte, da je vsak konflikt prej ali slej možno rešiti tako, da je 

rešitev dobra za oba.  
4. Potrudite se razumeti sogovornika, šele nato iščite razumevanje. 
5. Zavejte se različnosti sogovornika in poskusite na stvar pogledati z 

njegovega zornega kota. 
6. Usmerite se na stične točke in ne na razhajanja. 
7. Glejte na konflikt kot na priložnost za učenje. 
8. Uporabljajte ustvarjalne poti za reševanje problemov.  

Konflikti pripomorejo k vrsti pozitivnih posledic, saj omogočajo, da 
ozavestimo probleme in najdemo ustrezne rešitve. Konflikti so spodbujevalci 
sprememb, razbijajo monotonijo, omogočajo boljše spoznavanje samega sebe 
in ljudi okoli nas. Pripomorejo k poglabljanju in bogatenju odnosov ter k širitvi 
znanj in poglabljanju razumevanja sveta in življenja. Omogočajo pa tudi večje 
samozaupanje in boljšo samopodobo. Zatorej: Dobrodošli konflikti! 
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Z UČINKOVITO KOMUNIKACIJO DO 
BOLJŠIH MEDOSEBNIH ODNOSOV 

Klara RAMOVŠ1 

Izvleček 

Komunikacija daje barvo našemu življenju. Od tega, kako se znamo 
sporazumevati z drugimi ljudmi, je odvisno, kakšna je kvaliteta našega 
življenja. Zavedajmo se, da je vas človek svet zase, je drugačen od nas. 
Naučimo se izbrati prave ključe, da bomo vstopali v svet drugega človeka 
tako, da ga ne bomo užalili, prizadeli ali celo osramotili. Govorili bomo o 
pomenu prvega vtisa, o moči besed in o samopodobi, ki najbolj vpliva na 
odnos, ki ga imamo do sebe in do drugih ljudi.  

Ključne besede: komunikacija, prvi vtis, moč besed, samopodoba 

1  UVOD 
Komunikacija je proces, pri katerem gre za izmenjavo sporočil, informacij med 
dvema sogovornikova ali več sogovorniki. Dojemanje komunikacije je 
subjektivno in ima veliko možnosti za napačno (spo)razumevanje. 

Komunikacija je ples, izmenjava misli, idej. Umetnost komuniciranja se začne, 
ko imamo o neki zadevi različno mnenje. Bistvo komunikacije je razumevanje 
in ne strinjanje. 

Komunikacija nastane z uporabo skupnih besednih in ne-besednih simbolov.  

V komunikaciji uporabljamo besede, glas in govorico telesa. 

S komunikacijo drugemu sporočamo, kako se počutimo, kakšen odnos imamo 
do sebe in do drugega. 
                                                           
1  Klara RAMOVŠ, ELITE izobraževanje d. o. o., Verovškova ulica 41, 1000 Ljubljana; 

elite.klara@siol.net 
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Kako komuniciramo: 
 jezikovno sporočanje (verbalno) oziroma besedna komunikacija – 

pomeni dajanje informacij in navodil, 
 ne-jezikovno sporočanje (ne-verbalno) oziroma ne-besedna 

komunikacija – sporočanje informacij s telesom. 

Komunikacija je spretnost, ki se je lahko vsakdo nauči. 

V življenjskih situacijah se velikokrat obnašamo nagonsko kot živali. Ko se 
počutimo ogroženi, napademo ali se umaknemo. Tako se odzivamo, če ne 
treniramo in ne vadimo komunikacijskih veščin. 

Spretnosti, ki zagotavljajo uspešno komunikacijo, so: 
 Pridobivanje povratne informacije (komunikacijska pentlja); 
 Poslušanje; 
 Govorica telesa. 

Ne-komunicirati ni možno. 

2  KOMUNIKACIJSKI AKSIOMI 
 Obdelujmo svoj vrt 
Sprašujmo se, kaj je tisto, kar lahko jaz spremenim? 

 Spremeni sebe in spremenil boš svet 
Ali lahko spreminjam drugega? 

 Vedno imam možnost izbire 
Odkrivanje pozitivnega pri svojem delu. 
Kako dolgo bom vztrajal pri odkrivanju negativnih plati? 

 S svojim obnašanjem vedno govorim o sebi 
Ali se zavedam, da s svojim obnašanjem razkrivam bistvo moje osebnosti, 
mojega notranjega doživljanja? 

 Imeti rad svoje delo 
Ali imam pred očmi, da stvari, ki jih rad počnem, počnem z večjo lahkoto? 
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3  BESEDNA IN NEBESEDNA KOMUNIKACIJA 
Besedna komunikacija:  Nebesedna komunikacija 

 Moč besed  
 Poslušanje  
 Komunikacijska pentlja  

 Moč prvega vtisa  
 Vzpostavljanje in 

vzdrževanje prvega vtisa  
 Izdajalska govorica telesa 

    

Večina ljudi pripisuje besedam ključno vlogo v komunikaciji, vendar ni tako. 
Raziskave so pokazale, da je razumevanje med ljudmi bolj odvisno od govorice 
telesa kot od besed. Dokazali so celo, da so besede še najmanj pomembne, 
saj je glas kar petkrat pomembnejši za sporazumevanje kot besede. O teh 
stvareh ne razmišljamo vsakodnevno in zato pozabljamo, da imamo ljudje 
različne predstave o stvareh in pojmih in da predstavljajo besede zgolj imena 
(nalepke) zanje. Z glasom jim vdahnemo čustva in razpoloženje. Postanejo 
nam prepoznavne po svojih odtenkih. Z glasom lahko popolnoma 
spremenimo pomen istih besed (na primer: »Pridi sem!« – le z glasom 
razločimo pomen, in sicer lahko drugega nežno vabiš ali pa mu ukažeš.) Niti 
ne zavedamo se, da s spremenjenim glasom običajno zavzamemo tudi 
drugačno držo, in s tem pospremimo izgovorjeno besedo vsaj s pogledom, če 
že ne z gibom. Med pogovorom spreminjamo tudi razdalje med ljudmi in se 
jih celo dotikamo. Običajno registriramo vse to podzavestno, in se ne 
zavedamo, da je razumevanje komunikacije še najbolj odvisno od 
prepoznavanja znakov govorice telesa, ki vedno prihaja korak pred ostalimi 
znaki. Govorica telesa hkrati povezuje, razlaga, vnaša občutke in dopolnjuje 
prazen prostor med besedami in glasom (na primer. govorimo, nenadoma 
nam zmanjka besed in takrat avtomatično naredimo kretnjo z roko). 

Besede: 7% 

Glas:  38% 

Govorica telesa: 55%  

 

Ko s človekom vzpostavimo prvi stik, takrat naredimo prvi vtis. 
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3.1  Besedna komunikacija – moč besede 

Besede vzbudijo pri sogovorniku različne predstave, pomene in tudi čustvene 
povezave. Besede pri sogovorniku sprožijo notranje procese, zato je zelo 
pomembno, da pri komunikaciji izberemo prave besede, da si bo sogovornik 
resnično predstavljal tisto, kar mu želimo sporočiti. Pri opisovanju dejstev 
navadno ni težav. Te nastopijo, kadar želimo pri sogovorniku vzbuditi 
določene občutke. Zavedati se moramo, da je sogovornikovo dojemanje manj 
objektivno, kadar je pod vplivom pretiranega navdušenja, jeze, strahu, 
sovraštva, žalosti in drugih čustev. Kadar sogovornika prevzame čustveni 
naboj sporočila, v njem ne prepoznava več dejstev. 

Posamezniki smo sicer različno občutljivi na besede, te različno vplivajo na 
nas. Nekatere izjave so še posebej škodljive za poslovno in zasebno življenje, 
ker zatirajo nove ideje in ogrožajo inovativnost, zato se jih je potrebno 
izogibati.  

Primer negativnih izjav na delovnem mestu: »Ne bo delovalo…; Kdo si je pa to 
izmislil?….; To smo že poskusili….; Tega ne bodo sprejeli….; Ne razumete 
našega problema….; Počakajmo, pa bomo videli….; Nismo usposobljeni….; Ni 
naša odgovornost….; Pretiravate….« in podobno. 

Primeri negativnih izjav v zasebnem življenju: »Nikoli ne vem, kaj bi rekel…; 
Nimam več toliko energije…;Tako ne zdržim več…; Že zdaj vem, da mi ne bo 
všeč….; Pred skupino ljudi vedno onemim…; Nisem ustvarjen za kaj takega….; 
Zakaj ne morem izbrati prav… « in podobno. 

3.2  Besedna komunikacija - poslušanje 

Zelo malo ljudi zna poslušati. Med »slišati« in »poslušati« je namreč 
velikanska razlika. Slišimo z organi sluha. To je proces zaznavanja signalov v 
naših možganih in ni odvisen od naše volje. Poslušamo pa zavedno. Za dobro 
poslušanje sta potrebni pozornost in zbranost. Če znamo po takem poslušanju 
vsebino povzeti in postrežemo z argumenti »za« in »proti«, govorimo o 
kritičnem poslušanju. Aktivno poslušanje zahteva poleg tega, da se v 
sogovornika vživljamo, tudi da ga poskušamo razumeti brez lastnih filtrov in 
predsodkov. Če se želimo naučiti aktivnega poslušanja, moramo vaditi kar 
nekaj stvari: 



ZBORNIK XXXI: MI MED SEBOJ 

75 

 Govorečemu ne vpadamo v besedo in mu ne dokončujemo stavkov. 
Ko poslušamo, molčimo in demonstriramo pozornost (drža, pogled, 
gibi, spodbudne kratke besede); 

 Govorcu omogočimo sproščenost, pokažemo mu, da želimo poslušati 
in odstranimo motnje (mobilni telefon, glasba, televizija in podobno); 

 Opazujemo govorčevo govorico telesa, pozorni smo na spremembo 
glasu in se poskušamo vživljati v njegovo čustveno stanje, ki ga tudi 
odsevamo (posnemamo, opišemo); 

 Bodimo potrpežljivi. Ljudje se razlikujemo. Nekateri govorijo hitro, 
drugi počasi, nekateri potiho, drugi glasno; nekateri na dolgo 
razlagajo, drugi se ne potrudijo, da bi stavke dokončali in podobno. 
Pomagajmo jim z vprašanji in s pojasnili. Ni treba, da se strinjamo, 
pomembno je, da se razumemo; 

 Obvladujmo svoje vedenje. Če je potrebno (posebno v telefonskih 
pogovorih) si zapisujmo pomembne točke. Če je pogovor daljši, v 
premorih prevzamemo besedo, povzamemo vsebino in preverimo 
razumevanje (komunikacijska pentlja); 

 Kadar poslušamo, varčujmo s kritiko, z ocenjevanjem in 
dokazovanjem. Če želimo, da nas drugi razumejo, jim moramo dati 
možnost za to. 

3.3  Besedna komunikacija – pridobivanje povratne 
informacije – komunikacijska pentlja 

Pridobivanje povratne informacije ali zaokrožena informacija (komunikacijska 
pentlja) je za medsebojno razumevanje izrednega pomena. Šele ko od 
sogovornika dobimo povratno informacijo, vemo, ali nas je prav razumel. 
Razčistimo lahko nejasnosti in dosežemo sporazum. Zdi se, da nam tako 
sporazumevanje vzame preveč časa (danes smo vsi v časovni stiski), toda v 
resnici ta čas ni zavržen. Če se ne potrudimo, da bi dobili povratno informacijo 
(vrnitveno sporočilo) in se zadovoljimo s prikimavanjem, se nam lahko zgodi, 
da bomo zaradi nerazumevanja porabili dvakrat ali trikrat več časa za 
doseganje resničnega razumevanja. Ob takem (enosmernem) komuniciranju 
ne bomo izgubljali samo dragocenega časa, temveč tudi zaupanje 
sogovornika. V komunikacijo bomo vnašali dvome, napetosti in nestrpnosti, 
kar pogosto preraste v konflikte. Ključne besede za pridobivanje povratne 
informacije so: »Če sem vas prav razumel/a, ste mi hoteli povedati, da….; Vi 
torej pravite, da….; Potem velja….;.« in podobno. 
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Kaj se zgodi, če tega ne upoštevamo? 

 Izbris vsebin; 
 Dodajanje; 
 Posploševanje; 
 Popačenje; 
 Pogosto izgubimo bistvo. 

Naučimo se obvladovati situacije tako, da povratno informacijo vrnemo v 
dveh fazah: 

1. faza: vrneš sporočilo v obliki »jaz« sporočila (izjava o sebi) 
Mene je to prizadelo…, Začuden sem nad to izjavo…, Žalostna sem, ko slišim…. 

2. faza: je faza postavljanja vprašanj in aktivnega poslušanja. Tako ugotovimo, 
kaj je v resnici sogovornik želel meni sporočiti. 
 

Če napademo, bodo drugi napadli nazaj. Premislimo, ali se izplača? 

3.4  Neverbalna komunikacija 

Neverbalna komunikacija izdaja. Zakaj in kdaj? 

 Ker prihaja iz podzavesti in se je torej ne zavedamo; 
 Ne moremo je kontrolirati; 
 Ko besede govorijo nekaj telo pa nekaj drugega. Gre za neskladje – 

če lažeš, se to začuti; 
 Vedno pride pred govorom (ali imate radi pizzo – najprej obrneš oči, 

nato rečeš). 

3.4.1  Govorica telesa 

Nekatera telesna sporočila kažejo naš interes in pozornost za sogovornika. To 
je tako imenovana govorica telesa, s katero po nekaterih avtorjih izražamo 
največ čustev.  

 Izraz obraza – obrazna mimika: prijateljski, sproščen nasmeh že na 
samem začetku oblikovanja odnosa kaže naš interes za sogovornika. 
Ko druga oseba govori z nami, naj bi naš izraz obraza kazal željo po 
tem, kar nam pripoveduje. 
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 Gledanje – kontakt z očmi – to so kazalci našega interesa za 
sogovornika in sprejemanja pomembnih sporočil z izraza obraza. 
Hkrati nam stik z očmi omogoča, da ugotovimo, kdaj prenehamo 
poslušati in kdaj naj se odzovemo na sogovornikova sporočila. 
Gledanje sogovornika v oči naj bi bilo čim bolj pogosto. Prepogosto 
gledanje navzdol ali stran lahko kaže stisko, napetost ali ne-
zainteresiranost. 

 Gibi ali geste – kažejo pozornost do osebe, s katero komuniciramo. 
Zlasti gibi glave lahko sogovornika spodbujajo ali ovirajo v 
komuniciranju. Tudi gibi rok ali ramen kažejo na odzivanje 
sogovornika. Preveč ali premalo gibov rok in glave lahko sogovornika 
zavre v komunikaciji. Zaviralni gibi so ponavadi: prekrižane roke, 
sklenjeni prsti, bobnanje s prsti, zavijanje las, mašenje ušes, 
polaganje rok na usta, in podobno. 

 Drža – vsebuje fizično odprtost in sproščenost. Fizična odprtost do 
sogovornika bomo pokazali, ko ne bomo k njemu obrnjeni le z 
obrazom, ampak s celim telesom. Sproščena drža pomeni, da 
sogovornika sprejemamo. Telo lahko nagnemo naprej, nazaj ali 
postrani. Če smo nagnjeni preveč naprej, nas lahko sogovornik doživi 
kot osebo, ki se vsiljuje v njegov prostor. Telo, ki je preveč nagnjeno 
nazaj, lahko sogovorec doživi kot distanco – razdaljo. Drža telesa je 
predvsem pomembna na začetku odnosa. 

 Razdalje – so v bistvu področja intimnosti, ki so odvisna od vrste in 
narave pogovora, kar mora tisti, ki posluša, tudi spoštovati. Če 
prehitro prodremo v osebni prostor druge osebe, se ta ne bo 
počutila le nelagodno, ampak se bo oddaljila od nas. Nasprotno pa, 
če smo preveč oddaljeni od druge osebe, bomo morali ne le glasneje 
govoriti, ampak se bomo tudi čustveno distancirali. Najugodnejše za 
komunikacijo je, da sta glavi obeh oseb na isti ravni. 

4  BESEDA ZDRAVI, BESEDA RANI 
Kako izrečemo pohvalo? Kako izrečemo grajo ali kritiko? 

Pohvalimo osebno: »To si dobro 
naredil» 

Grajamo ali kritiziramo neosebno: 
»Tako se ne dela« 

. 
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4.1  Temne besede 

Vzbujajo v sogovorniku odpor, nelagodje prizadetost, odklonilno stališče, ker 
se dotikajo osebe in ne napake. Nekaj primerov temnih besed: 

 Vedno, 
 nikoli, 
 ti ne delaš prav, 
 ti nimaš prav (bolje je reči neosebno – to ni prav, tako se ne dela), 
 ampak, 
 zakaj, ko govorimo o dogodkih, ki so se že zgodili in jih ne moremo 

spremeniti. 

4.2  Svetle besede 

So besede zaupanja, pohvale, občudovanja: 
 Lepo mi je ob tebi. 
 Občudujem, kako to narediš. 
 Ob tebi se počutim varno. 

V komunikaciji poskušamo najti pri sogovorniku nekaj lepega, dobrega, 
pozitivnega. Iščimo dobro tudi v ljudeh, s katerimi imamo o neki zadevi 
velikokrat različno mnenje. 

4.3 Magične besede 

So besede, ki so nas jih naučile naše mame, zato jih uporabljajmo tudi kot 
odrasli: 

 Hvala,  
 prosim,  
 dober večer,  
 dober dan,  
 dobro jutro,  
 lahko noč, 
 izvolite, 
 oprostite. 

Poslovni pozdrav je vedno v lepem slovenskem jeziku, pri poslovnem 
pogovoru ni dopustno uporabljati pozdravov kot so: ciao, hi, živijo, adijo… 
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5  OSEBNA UREJENOST 
Pomemben del neverbalne komunikacije je osebna urejenost.  

Ta ni stvar prestiža, ampak samoumevna nuja, ki ji je treba nameniti dobršen 
del pozornosti, ne glede na položaj, ki ga imamo v družbi ali na delovnem 
mestu. Osebna urejenost na delovnem mestu ni stvar osebne odločitve 
posameznika, temveč njegova delovna dolžnost. 

Ko govorimo o osebni urejenosti, se mnenja razlikujejo. Enim se zdi prav tako, 
drugim drugače. Če hočemo na zunaj delovati profesionalno, si moramo 
izdelati podrobna navodila, da bomo vsi vedeli, kaj pomeni primerna osebna 
urejenost. Taka pravila se bodo razlikovala glede na vsebino dela, ki ga 
opravljamo. Pomembna je celovitost. Osebna urejenost se začne z osebno 
higieno (tuširanje, deodoriranje, urejenost pričeske, brk in brade) Uniforma je 
obleka, ki zahteva poseben odnos. Nosimo jo tako, kot nam je bila zaupana. 
Poskrbimo, da bo vedno brezhibno čista, zlikana in ne kombinirajmo jo s svojo 
garderobo. 
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Omogoča hitro in zadostno 
hemostazo pri krvavitvah 
mehkih tkiv.

Učinkovit hemostatik pri 
zahtevnih ginekoloških 
krvavitvah.

Zaustavi krvavitev tudi pri 
koagulopatijah.

Prilepi in prilagodi se 
površini rane ter ostane na 
mestu aplikacije tudi na 
premikajočih organih.

Prilagaja 
se vašim 
potrebam!

humani fibrinogen, humani trombin

Samo za strokovno javnost.
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Pred uporabo, prosim, preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila! 
Ime zdravila TachoSil zdravilna gobica Kakovostna in količinska sestava TachoSil na cm2 vsebuje: humani fi brinogen 5,5 mg in humani trombin 2,0 i.e. Farmacevtska oblika TachoSil je sivo bela gobica. Učinkovita 
stran gobice, ki je obložena s fi brinogenom in trombinom, je označena z rumeno barvo. Terapevtska indikacija TachoSil je namenjen odraslim za podporno zdravljenje v kirurgiji za izboljšanje hemostaze - pospešuje 
zatesnitev tkiv, in za podporo šivanja v žilni kirurgiji, kjer ne zadoščajo standardne kirurške tehnike. Odmerjanje in način uporabe Uporaba TachoSila je omejena na izkušene kirurge. Zaradi nezadostnih podatkov o 
varnosti in učinkovitosti uporaba TachoSila pri otrocih pod 18 let ni priporočljiva. Pri določanju števila gobic TachoSila za uporabo se je potrebno ravnati po osnovni klinični potrebi bolnika. Število gobic TachoSila, ki 
jih uporabite, je odvisno od velikosti poškodovane površine. Lečeči kirurg mora prilagoditi uporabo TachoSila pri posamezniku. Pri kliničnih preskušanjih so običajno uporabili 1-3 gobice (9,5 cm x 4,8 cm); poročali 
so o uporabi do 7 gobic. Za manjše rane, npr. pri minimalno invazivnem kirurškem posegu, priporočamo manjšo velikost gobic (4,8 cm x 4,8 cm ali 3,0 cm x 2,5 cm). Kontraindikacije Zdravilo se ne sme uporabljati 
intravaskularno. Preobčutljivost za zdravilni učinkovini ali katerokoli pomožno snov. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Samo za lokalno uporabo. Če se zdravilo pomotoma uporabi intravaskularno, se lahko 
pojavijo življenjsko ogrožajoči trombembolični zapleti. Za uporabo tega zdravila v nevrokirurgiji ali gastrointestinalni anastomozni kirurgiji ni bilo pridobljenih specifi čnih podatkov. Kot pri vsakem proteinskem izdelku, 
so možne alergijske preobčutljivostne reakcije. Znaki preobčutljivostnih reakcij vključujejo koprivnico, generalizirano urtikarijo, občutek tesnobe v prsih, sopihanje, hipotenzijo in anafi laksijo. Če se ti simptomi pojavijo, je 
treba takoj prenehati z uporabo. V primeru šoka upoštevajte veljavne medicinske standarde za zdravljenje šoka. Pri uporabi zdravil, pripravljenih iz humane krvi ali plazme, ni mogoče povsem izključiti možnosti prenosa 
povzročiteljev okužb. To velja tudi za neznane ali nove viruse in druge patogene organizme. Zelo priporočljivo je, da se pri vsaki uporabi TachoSila pri bolniku zabeležita ime in serijska številka zdravila, za ohranitev 
povezave med bolnikom in serijo zdravila. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Formalne študije o medsebojnem delovanju niso bile opravljene. Podobno kot primerljiva zdravila ali 
raztopine trombina se lahko to sredstvo za zapiranje ran po izpostavitvi raztopinam, ki vsebujejo alkohol, jod ali težke kovine (npr. antiseptične raztopine), denaturira. Takšne snovi moramo v največji možni meri odstraniti 
pred namestitvijo sredstva za zapiranje ran. Nosečnost in dojenje Varnost uporabe TachoSila med nosečnostjo ali dojenjem pri ljudeh ni bila ugotovljena v kontroliranih kliničnih preskušanjih. Poskusne študije na živalih 
ne zadoščajo za oceno varnosti glede razmnoževanja, razvoja zarodka ali ploda, poteka nosečnosti ter peri- in postnatalnega razvoja. Zato smejo noseče in doječe ženske zdravilo TachoSil uporabljati samo, če je nujno 
potrebno. Neželeni učinki Preobčutljivostne ali alergijske reakcije (ki lahko vključujejo angioedem, pekoč občutek in zbadanje na mestu aplikacije, bronhospazem, mrzlico, rdečico, generalizirano urtikarijo, glavobol, 
koprivnico, hipotenzijo, letargijo, slabost, nemir, tahikardijo, tiščanje v prsih, mravljinčanje, bruhanje, piskajoče dihanje) se lahko v redkih primerih pojavijo pri bolnikih, ki jih zdravimo s fi brinskimi/hemostatičnimi sredstvi 
za zapiranje ran. V posameznih primerih se lahko te reakcije stopnjujejo do hude anafi laksije. Takšne reakcije lahko vidimo zlasti, če se zdravilo namešča večkrat ali bolnikom, za katere je znano, da so preobčutljivi 
za sestavine zdravila. Redko se laho pojavijo protitelesa proti sestavinam fi brinskih/hemostatičnih zdravil za zapiranje ran. Če se zdravilo pomotoma uporabi intravaskularno, se lahko pojavijo trombembolični zapleti. 
Za razvrščanje neželenih učinkov po pogostosti pojavljanja se uporabljajo maslednje kategorije: zelo pogosto (>1/10); pogosto (>1/100 do <1/10); redko (>1/10.000 do <1/1000); in zelo redko (<1/10.000), neznana (ni 
mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov) – pogosti: pireksija, občasni: preobčutljivost, zelo redki: tromboembolizem (pri intravaskularni uporabi). Seznam pomožnih snovi Konjski kolagen, humani albumin, ribofl avin 
(E101), natrijev klorid, natrijev citrate (E331), L-argininijev klorid Velikost pakiranj Pakiranje z 1 gobico velikosti 9,5 cm x 4,8 cm, pakiranje z 1 gobico velikosti 3,0 cm x 2,5 cm. Rok uporabnosti 3 leta. Tachosil je treba 
uporabiti takoj po odprtju folijske vrečke. Posebna navodila za shranjevanje Shranjujte pri temperaturi do 25 oC. Imetnik dovoljenja za promet Nycomed Austria GmbH, St. Peter Strasse 25, A-4020 Linz Avstrija Številka 
dovoljenja za promet EU/1/04/277/001-004.H- Predpisovanje in izdaja zdravila le na recept. Datum zadnje revizije besedila Avgust 2011
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