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POVZETEK  

V magistrskem delu se ukvarjam z vprašanjem, kako lahko koučing kot sistematičen proces 

prispeva pri podpori k zdravju na delovnem mestu. Svetovna zdravstvena organizacija 

(WHO) definira zdravje kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne kot 

odsotnost bolezni in/ali invalidnosti. Bolj kot telesno bo v nadaljevanju beseda zdravje 

opredeljevala psihofizično in socialno počutje. Teoretični del opredeljuje psihofizično zdravje 

povezano z delovnim okoljem, predstavi smernice promocije zdravja na delovnem mestu in 

umesti koučing kot podporo med dejavnike, ki lahko vplivajo na posameznikovo zdravje. V 

raziskovanje je bil zajet vzorec zaposlenih v izbranem podjetju, ki so se prostovoljno vključili 

v proces koučinga. Proces je bil izveden v osmih srečanjih, kontinuirano, s tedenskim 

razmikom. Spremljali smo ga s pomočjo zbranih gradiv  srečanj, evalviranjem posameznih 

srečanj ter z analizo celotnega procesa. Ovrednotili smo vprašalnik o psihofizičnem počutju in 

krog ravnotežja pred in po zaključku procesa. Po končanih srečanjih smo opravili usmerjen 

pogovor z vsako udeleženko. Zbrani podatki omogočajo naslednje odgovore na raziskovalna 

vprašanja: koučing proces je bil po samooceni udeleženk podporen njihovemu zdravju, saj so 

vse poročale o pozitivnih spremembah v psihofizičnem počutju. Poleg tega so se ocenile kot 

bolj samozavestne, lažje so prenašale delovne obremenitve in bile so bolj učinkovite. Vse to 

je po njihovi samooceni pozitivno vplivalo na njihovo zdravje. 

V nalogi sta predstavljena tudi dva modela izvajanja koučinga kot podpore zdravju, 

oblikovana so vprašanja, ki se jih lahko uporabi v procesih k zdravju usmerjenega koučing 

procesa, grb za krepitev samozavesti ter kolo ravnotežja (posameznik, družina, delovno okolje 

in delovne obremenitve). 

KLJUČNE BESEDE: koučing, zdravje, promocija zdravja na delovnem mestu. 
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ABSTRACT 

In my master thesis I am engaging with a question how couching as a systematical process 

contributes with supporting health at workplace. World Health Organization (WHO) defines 

health as state of complete physical, emotional and social welfare and not as absence of 

disease and/or disability. More than physically this thesis will use the word health as psycho-

physical and social well-being. Theoretical part defines psycho-physical health, correlated 

with work environment, introduces guidelines of health promotion and places coaching as a 

contributor with elements that effect one’s health. Theory part of this thesis defines psycho-

physical health in correlation with working environment, introduces ways of promoting health 

at work place and placed couching as a big support and contribution towards one’s wellbeing 

and health. A sample of employees that voluntary included themselves in the process of 

couching at chosen company was used in this research.  It was conducted in eight meetings, 

continuously with one week break. It was monitored with collected meeting materials, 

meeting evaluations and based on the entire process. Questionnaire analysis about psycho-

physical being and circle of balance before and after the process ended was conducted and 

evaluated. After the meetings were over a focused interview with each individual participant 

was implemented. Gathered data enable following answers to research questions: based on 

clients self-evaluations couching process contributes to support good health as all of them 

noticed changes in their psycho-physical being. In addition to that they reported to be more 

confident, they handled work pressure easier and were more effective. Based on their self-

evaluation all this made a positive impact on their health.  

In addition, two models as options of assistance with implementing couching as health 

support are introduced in this thesis. Furthermore, the thesis disclose a sample questionnaire 

that can be used with coaching as health support at workplace, coat-of-arms for boosting 

confidence and balance wheel (for oneself, family, working environment and working 

pressure) 

KEY WORDS:  

Choaching, health, health promotion at the workplace.  
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UVOD 
 

Delo danes zajema osrednje mesto v življenju večine ljudi. Organizacije pa od zaposlenih 

pričakujejo vedno več. Nenehno učenje, prilagajanje spremembam in nezadostna podpora v 

trajnem izkustvenem učenju vodijo do nesoglasja s samim seboj ali z drugimi (van Kessel, 

2010). Pričakujeta se večja produktivnost in bolj kvalitetno delo, kar predstavlja izziv za 

pristojne osebe, ki na eni strani zagovarjajo zaposlene, kot za tiste, ki na drugi strani 

zagovarjajo gospodarstvo. Delovni pogoji imajo velik vpliv tako na počutje kot na 

zadovoljstvo posameznika. Oblikovalci politike Evropske unije se tega zavedajo in usmerjajo 

pozornost tudi k delovnim obremenitvam. Podjed (2014) navaja, da je Slovenija primer slabe 

prakse pri promociji zdravja na delovnem mestu. 

Moj osnovni poklic je diplomirana fizioterapevtka.Vsakodnevno se srečujem s poučevanjem 

ljudi o bolj zdravem načinu življenja, pri čemer pacienti tožijo osvojih težavah, ne le telesnih, 

temveč tudi težavah na drugih področjih. Tako dobivam širok vpogled v različne obremenitve 

ljudi ter njihov vpliv na zdravje. Kadar imam opravka z na eni strani zelo slabimi izvidi in 

pred mano stoji človek, ki ne daje takšnih kliničnih znakov, in na drugi strani z zelo slabimi 

klinični znaki in ne s takšnimi izvidi, se sprašujem, čemu je tako. Zakaj imajo nekateri manjše 

klinične znake kot drugi? Seveda v obzir vzamem stopnjo občutljivosti in prag bolečine, 

vendar se sprašujem tudi o njihovem čustvenem, socialnem in mentalnem zdravju. Sprašujem 

se o njihovih obremenitvah, tako v službi kot doma, in o tem, kako vplivajo na njihovo 

zdravje.  

V delu naredim pregled psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu in tveganj za zdravje. 

Preverim kakšno vlogo pri promociji zdravja na delovnem mestu ima posameznik, kakšno 

delodajalec in kakšno država. Raziščem povezanost zdravja in čustvene inteligence, saj ljudje 

s svojim vedenjem vplivamo na medsebojne odnose, ki so tesno povezani z zdravjem 

posameznika. 

Preverim, kakšne metode, strategije in ukrepi se izvajajo za promocijo zdravja na delovnem 

mestu. Paul Jiménez z Inštituta za psihologijo Univerze v Gradcu (2014) ocenjuje, da je 

promocija zdravja na delovnem mestu koristna preventiva.  

Sprašujem se tudi, kako bi lahko sama, z znanjem o funkcioniranju telesa in koučinga, 

pripomogla k boljšemu zdravju posameznika. Odločila sem se združiti obe področji. Tako 

sem v podjetju, kjer je zaposlenih 300 ljudi in v katerem sem zaposlena tudi sama, izvedla 

skupinski koučing. Udeleženke so se odzvale na povabilo k procesu, ki sem ga vsem 

zaposlenim posredovala po elektronski pošti. 

V sodobnem svetu so pomembni tudi socialni odnosi in socialne veščine.Whitmore (2009) 

pojmuje koučing kot odklepanje ljudskih potencialov za povečanje lastne uspešnosti. Cilji 

osebnega razvoja so povečanje samozavedanja in samopoznavanja na področjih strukture 

jaza, odnosov, dela in učenja (Selan Kure, 2015). Število kroničnih bolezni se povečuje in 
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zadnje čase se poudarjajo strategije za izboljšanje zdravja. Ena od njih je zdravstveni koučing 

(Wolever in drugi, 2013).  

Spraševala sem se, kako bi lahko v krajšem času pomagala več ljudem hkrati. Skupinski 

koučing mi je to omogočil. Njegove prednosti (navajajo jih Ward, van de Lo, ten Have, 2014) 

so ekonomski vidik, raznolikost perspektiv in vedenjske spremembe. Brittonova (2013) piše, 

da je skupinski koučing koristen zaradi vzajemnega učenja drug od drugega. Skupinski 

koučing, ki sem ga uporabila v empiričnem delu, izboljša dinamiko, vključno z mnogimi 

perspektivami, s skupinskim pritiskom in podporo (Ward, van de Lo, ten Have, 2014). 

V nalogi se odpira vprašanje o kompetencah in izobraževanju oziroma usposabljanju kouča? 

Kaj je tisto, kar ga dela kompetentnega za vodenje zdravstvenega koučinga? Ali mora imeti 

predhodno zdravstveno profesionalno znanje in ali potrebuje dodatno izobraževanje o koučing 

veščinah? Van Kessel (2010) piše, da je strokovnost koučinga ˝samoregulativna˝ (Van Kessel, 

str. 39). Strokovne zveze imajo standarde za svoje člane, postavlja pa se vprašanje, kako je to 

urejeno za nečlane. 

 

Naloga odgovarja na vprašanja: Ali in na kakšen način koučing vpliva na ozaveščanje zdravja 

na delovnem mestu? Ali lahko posameznik že po osmih tednih koučinga opazi spremembo v 

svojem psihofizičnem počutju? Kako posamezniki prepoznajo pomoč koučinga pri promociji 

zdravja na delovnem mestu? 

 

Dodaten cilj izvedenega procesa je izboljšati zdravje udeleženih oziroma njihovo zavedanje o 

pomenu zdravja, prispevati k razmisleku o svojih navadah povezanih z zdravjem, jim 

pomagati raziskati trenutno zdravstveno stanje in poiskati šibke in močne točke, jih 

opolnomočiti in spodbuditi njihove skrite vire za doseganje boljšega zdravja. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. DELOVNO OKOLJE IN PSIHOFIZIČNO ZDRAVJE 

 

Ljudje na delovnih mestih preživimo večji del dneva. Človek je najpomembnejši element 

vsakega delovnega procesa, ne glede na položaj v družbeni strukturi in vlogo v procesu. 

Obremenitve na delovnem mestu se spreminjajo in postajajo vse bolj zahtevne (Bizjak, 2014). 

Postale so pomemben dejavnik pri ohranjanju ali poslabšanju zdravja zaposlenih. Današnja 

specifičnost dela so vse večje zahteve, majhna podpora in majhna zmožnost soodločanja. 

Narašča število starejših delavcev (Bizjak, 2014, FACTS, 2000, Ilmarinen, 2008), povečan je 

delež prebivalstva, zaposlenega v storitvenem sektorju, povečana je poraba informacijske in 

komunikacijske tehnologije, povečane so zahteve po prilagoditvi delavca, kar se tiče števila, 

funkcije in sposobnosti (FACTS, 2000). Razvoj povečuje pomen drugih dobrin in potreb 

človeka. Vse bolj se uveljavljajo nematerialne vrednote. Sodoben človek ima težnjo, da bi 

osvobodil lastno osebnost in bi lahko dal smisel svojemu delu in svojemu življenju. Narašča 

tudi obremenjenost zaposlenih (Jiménez, 2014). Odgovornost za zdravje posameznika morajo 

poleg zdravstva in delodajalca oziroma države, ki lahko sicer bistveno vplivjo na zdravje 

posameznika, prevzeti ljudje sami. Le ti naj bi se aktivno vključevali v preventivne ukrepe 

namenjene njihovemu zdravju.   

Slovenija kaže primer slabe prakse, piše Podjed (2014). Pri promociji zdravja na delovnem 

mestu gre za dolgoročno aktivnost, kjer sodelovanje vodstva, zaposlenih in delavskih 

predstavnikov pomembno vpliva na uspešno izvajanje in rezultate (prav tam). Šarotar Žižek, 

Mulej, Treven, (2013) pa pišejo, da narašča zanimanje organizacij in celo vlad za dobro 

počutje zaposlenih na delovnem mestu. Sicer so dobro počutje zaposlenih povezovali 

predvsem z učinkovitostjo in s kakovostjo dela, ne pa s psihičnim dobrim počutjem (prav 

tam).  

˝Pripravljenost in moč delavskih predstavnikov, da uveljavljajo zakonske pravice delavcev, 

sta danes ključni˝, pravi Podjed, (2014, str. 15). ˝Promocija zdravja je zelo koristna tako za 

zaposlene kot tudi za organizacijo. V Sloveniji pa je veliko prostora za izboljšave˝ (prav tam, 

str. 15). 

Raziskava (FACTS, 2000) kaže, da so psihosocialna tveganja največji izziv in so težje 

obvladljiva kot tradicionalna tveganja za varnost in zdravje pri delu. Pomembno je povečati 

ozaveščenost v organizacijah in pri posameznikih. Najti oziroma ustvariti je treba enostavna 

praktična orodja, ki bi olajšala spoprijemanje s stresom. 

Pomembno je, da se prepoznajo pogosti vzroki stresa v delovnem okolju, da lahko 

organizacije sprejmejo pravilne ukrepe za zmanjševanje stresa (Treven, Treven, Šarotar 

Žižak, 2012). Vzroki za stres na delovnem mestu so različni. V nadaljevanju je predstavljen 

koučing, ki lahko vpliva le na nekatere vzroke stresa. 
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1.1.VLOGA IN VPLIV POSAMEZNIKA NA LASTNO ZDRAVJE 

 

Posameznik naj bi imel zavedanje o samoodgovornosti in skrbi za svoje zdravje (Rožman, 

Črnčec, Šprah, Dolenc, 2014). Če se tega zaveda, ne pričakuje le od države ali delodajalca, da 

skrbita zanj. Aktivna vloga pri skrbi za lastno zdravje je najpomembnejša. Prepoznati mora 

pomen kako zdravje vpliva na njihovo kakovost življenja. Izvajanje aktivnosti za preventivo 

zdravja naj bi bilo aktivno v vseh življenjskih obdobjih. V nalogi bo poudarek na aktivnem, 

delovnem obdobju. 

Goleman (2001) piše o dveh elementih osebne spretnosti. Prav ta določa, kako obvladujemo 

sebe. Pravi (prav tam), da je osebna spretnost sestavljena iz doživljanja samega sebe in 

obvladovanja svojega doživljanja.  

Prvina doživljanja samega sebe je sestavljena iz: -čustvene zavesti oziroma prepoznavanja 

svojih čustev; -ocenjevanja sebe; - prepoznavanja svojih zmogljivosti in omejitev;  -zaupanja 

vase; - razvitega čuta za lastne vrednosti in sposobnosti (prav tam). 

Obvladovanje lastnega doživljanja je sestavljeno iz (Goleman, 2001): -nadzorovanja sebe;   

-obvladovanje svojih temperamentnih čustev in reakcij;  -zanesljivosti, kot ravnovesja meril 

za odkritost in poštenost; -vestnosti ali odgovornosti za lastno učinkovitost; -prilagodljivosti 

oziroma prožnosti pri prilagajanju spremembam; ter -dojemljivosti za novost, kot zmožnost 

čutenja zadovoljstva ob novih dosežkih, spoznanjih, zamislih. 

Travis in Ryan (2004) pišeta, da se mora posameznik zavedati lastne posebnosti in 

neponovljivosti. ˝Posameznik mora znati izražati sebe prek svojih misli in občutkov o tem, 

kdo in kaj je. Sprejemati mora odločitve tudi v nestabilnem okolju in v situacijah, ki zahtevajo 

nenehno prilagajanje˝ (prav tam, str. 2). 

Na poti k uresničenju ciljev oziroma kot pogoj za dosego cilja je potrebna motivacija 

(Goleman, 2001).  

Motivacija je sestavljena iz (prav tam): 

-težnje k izpolnitvi enega ali več ciljev oziroma prizadevanja k doseganju ali izpolnjevanju 

lastnih meril,  

-zavezanosti oziroma usklajenosti med lastnimi cilji in cilji skupine/organizacije, 

- pobude oziroma pripravljenosti za odzivnost na priložnosti, 

-optimizma in vztrajnosti pri izpolnjevanju ciljev, četudi se na poti pojavijo težave. 

˝Vsak lahko doseže optimalno zdravje, vendar si mora zdravja želeti, verjeti, da je lahko 

zdrav, in biti sposoben in voljan izvesti spremembe za namen boljšega zdravja˝ (Bilban, 2012, 

str. 7).  

Lastna odgovornost za zdrav življenjski slog pomeni ozavestiti vzorce, ki vplivajo na fizično, 

duševno in čustveno življenje. Poleg tega je pomembno odkriti resnične želje in poiskati 
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možnosti uresničitve. Ustvariti življenje v skladu z lastnimi željami, ne pa samo sprijazniti se 

s tistim, kar pride nasproti. Svoje telo je treba spoštovati, kar se kaže tudi s pravilnim 

prehranjevanjem, fizično aktivnostjo in s tem, da si posameznik vzame čas za sprostitev. Prav 

tako so pomembni izpolnjujoče zasebno življenje in dobri odnosi z drugimi. Pa še živeti 

skladno z okoljsko politiko in odgovorno za ohranjanje zravega, varnega okolja (Travis, 

Ryan, 2004). 
 

Poleg osebnih spretnosti so pomembne tudi družbene spretnosti, saj so medsebojni odnosi 

pomembni pri ohranjanju zdravja.  

Goleman (2001) piše o empatiji kot: -razumevanju drugih, -prepoznavanju njihovih potreb,       

-ustrežljivosti oziroma izpolnjevanju njihovih potreb, -zavzemanju za različnost oziroma  

ustvarjanju priložnosti za rast pri sodelovanju z različnimi ljudmi, ter- poslovni zavesti, ki se 

izraža tudi v prepoznavanju organizacijske klime. 

 

Travis in Ryan (2004) pišeta, da je za dobro zdravje pomembna komunikacija z drugimi. 

Pogovarjati se je treba razumljivo in neposredno, povedati je treba, kaj se od sogovornika 

pričakuje in potrebuje (prav tam). 

 

Družbene spretnosti po Golemanu (2001) dosežemo z: -vplivnostjo oziroma taktiko 

prepričevanja, -primernim sporazumevanjem (dobro poslušanje in prepričljivost v oblikovanju 

sporočil, -obvladovanjem sporov, kot iskanjem kompromisa pri reševanju nesporazumov,       

-navdihujočim in usmerjenim vodenjem, -spodbujanjem sprememb, -navezovanjem stikov,      

-sodelovanjem in usmerjenostjo k skupnim ciljem skupine, organizacije ter -timskimi 

sposobnostmi, kot so usklajeno dopolnjevanje med člani skupine. 

 

Lahko bi rekli, da je vloga zaposlenega pri ohranjanju njegovega zdravja najpomembnejša. 

Vsekakor je odvisna od čustvene zavesti, čustvene zrelosti, njegovega zavedanja, vztrajnosti, 

vestnosti in potrpežljivosti ter drugih individualnih lastnosti.  

 

Želja zaposlenih po vključevanju v programe promocije zdravja je še eden od ključnih 

dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost izvedbe programa. Evropska agencija za varnost in 

zdravje (2012) navaja nekaj načinov možnosti sodelovanja. Zaposleni naj sodelujejo tako pri 

pripravi programov kot pri njihovem uresničevanju, dajejo predloge in vprašanja o varnosti in 

zdravju na delovnem mestu, poročajo o nevarnostih na delovnem mestu, predvsem pa naj 

bodo dober zgled za novo zaposlene (prav tam). Če zaposleni sodelujejo že v fazi načrtovanja 

sprememb in kasneje pri oblikovanju programa in ukrepov, je bolj verjetno, da bodo v skladu 

z njimi tudi ravnali (prav tam). Ker je sodelovanje pomembno, so hkrati pomembni osnovni 

principi dobre komunikacije. Pri pogovoru je pomembno, da prisluhnejo skrbem drug 

drugega, izmenjujejo stališča, informacije, se pravočasno pogovorijo o težavah, upoštevajo, 

kar želi drugi povedati, spoštujejo drug drugega in si zaupajo.  

˝Pomembno je tudi dejstvo, da se prebivalstvo stara in delež starejšega prebivalstva v 

Evropski uniji se bo v naslednjih desetletjih še povečal. Trendi kažejo, da se bo med letoma 

2010 in 2030 delež prebivalstva med 55. in 64. letom povečal za 16,2 % (9,9 milijona). Vzrok 

za to je med drugim nizka rodnost. Posledica tega je, da bo delovno aktivno prebivalstvo vse 
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starejše. V nekaterih državah EU bo starejša populacija predstavljala 30 % ali celo več 

delovno aktivnega prebivalstva˝ (Ilmarinen, 2008, str. 1). 

Če se posameznik zaveda, da bo moral biti delovno aktiven vse dlje, bo skrbel za svoje 

zdravje tudi zato, da bo lahko opravljal zadane naloge. Na drugi strani pa se morata tudi 

delodajalec in država zamisliti o teh podatkih in aktivno pristopiti k programom za promocijo 

zdravja na delovnem mestu. 

1.2.VLOGA DELODAJALCA 

 

Delodajalec lahko zelo prispeva k ohranjanju, poslabšanju ali izboljšanju zdravja zaposlenih. 

K temu lahko prispeva z vlaganjem v zdravje zaposlenih, tako z infrastrukturo za rekreacijo 

zaposlenih kot ergonomsko oblikovanimi pripomočki na delovnem mestu (Rožman, Črnčec, 

Šprah, Dolenc, 2014). Izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravja zaposlenih je 

predpisano z zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 

43/11). Delodajalec je v skladu z zakonom ne le dolžan zagotoviti varnost in zdravje (5. člen), 

temveč tudi izdelati in sprejeti izjavo o varnosti (17. člen, 3. točka). Sprejeti mora ukrepe za 

preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje psihosocialnega tveganja na delovnem mestu 

(25. člen). Načrtovati in izvajati mora promocijo zdravja na delovnem mestu (32. člen) ter 

zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja promocije zdravja na delovnem 

mestu (76. člen, 27.točka). Delodajalec z ustvarjanjem pozitivne klime v podjetju, z dobrimi 

medčloveškimi odnosi, preprečevanjem trpinčenja na delovnem mestu, z doseganjem 

pozitivnih rezultatov in delitvijo le-teh z zaposlenimi, z izobraževanjem vodilnih o vodenju, 

izobraževanjem in usposabljanjem na področju varnosti in zdravja pri delu in predvsem z 

spoštovanjem predpisov in smernic, ki urejajo to področje, učinkovito vpliva na zdravje 

posameznika (Goleman, 2001, Rožman, Črnčec, Šprah, Dolenc, 2014). Pomembno je, da se 

zaposleni počuti varno, saj je vsak poskus spreminjanja najbolj učinkovit v okolju, kjer se 

posameznik počuti tako, da preizkuša priučeno metodo in jo v dejanskem delovnem okolju 

tudi utrdi (Goleman, 2001). 

Kot piše Podjed (2014, str. 15), ˝je število slovenskih organizacij, ki izvajajo promocijo 

zdravja skladno z določili, še vedno v manjšini.˝ Krištofelc (2016) je na konferenci 

Inšpektorata Republike Slovenije za delo aprila 2016 podal podatke, da so razmere v Sloveniji 

na področju varnosti in zdravja pri delu neprimerne in nezadostne. Ugotavljal je celo, da so se 

kršitve v zadnjih treh letih še povečale (prav tam). Podjed (2014) navaja, da Inšpektorat RS za 

delo do aprila 2014 še ni izrekel nobene kazni za neupoštevanje ZVZD-1 glede promocije 

zdravja, čeprav je v veljavi že od decembra 2011. Kazni za neupoštevanje so globe od 2.000 

do 40.000 EUR (ZVZD-1). Organizacija mora zagotavljati delovne pogoje, ki delavcem 

nudijo učinkovito podporo in ustvarjanje možnosti za preprečevanje bolezni, povezanih z 

delom, ne le reševanje le-teh. Spodbujati mora kulturo, v kateri sta varnost in zdravje pri delu 

sestavna dela, piše Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2012). Delodajalec je 

tako dolžan zagotoviti delovna mesta, na katerih sta varnost in zdravje ustrezno nadzorovana. 

Pri tem je pomembno sodelovanje z zaposlenimi – gre za dvosmerni proces. 
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1.3.VLOGA DRŽAVE 

 

Z učinkovito zakonodajo, racionalnim in učinkovitim delovanjem javne zdravstvene službe in 

s sistematičnim spremljanjem ukrepov za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu lahko država 

pripomore k boljšemu zdravju na delovnem mestu. Res je, da država ne more vplivati na vse 

rizične faktorje na delovnem mestu, lahko pa z zakonom določa, da mora delodajalec 

načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (ZVZD-1, 6. člen), da mora 

delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, 

trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja (ZVZD-1, 24. člen) ter da 

mora delodajalec zagotoviti potrebna sredstva za promocijo zdravja in način spremljanja 

(ZVZD-1, 32. člen). Država bi morala imeti tudi težnjo za naročanje raziskav o celostnem 

zdravju (telesno, duševno, čustveno in socialno) delavcev, ne le o varnosti na delovnem 

mestu. Tako bi pridobila relativne podatke tudi o psihičnem dobrem oziroma slabem počutju 

delavcev in bi lahko na podlagi ugotovitev podala ustrezne ukrepe. Liβner in sodelavci (2014) 

opozorijo na potreben pristop, zasnovan na smernicah strokovnjakov, ki bi zajemal vse 

dejavnike tveganja. 

1.4. PSIHOSOCIALNE OBREMENITVE IN TVEGANJA NA DELOVNEM 

MESTU 

 

˝Psihosocialna tveganja izhajajo iz slabega načrtovanja in vodenja dela organizacije ter slabih 

socialnih okoliščin dela. Imajo lahko negativne psihične, fizične in socialne posledice, kot so 

stres, povezan z delom, izgorelost ali depresija˝ (Evropska agencija za varnost in zdravje na 

delovnem mestu, 2014). 

Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu (2014), Cockburn in Vargas 

(2014), Božič, (2011), Rožman,Črnčec, Šprah, Dolenc, (2014), Hassard in Cox (2012) 

navajajo primere delovnih razmer, ki lahko vodijo do psihosocialnih tveganj. To so: čezmerna 

delovna obremenitev, slabo vodene spremembe v organizaciji, negotovost zaposlitve, 

kontradiktorne zahteve, nerazjasnjene vloge in naloge, nesodelovanje pri sprejemanju 

odločitev, ki vplivajo na delavca, nepravilno komuniciranje, pomanjkanje podpore, psihično 

in spolno nadlegovanje, nasilje. To je le nekaj primerov delovnih razmer, ki lahko vodijo do 

psihosocialnih tveganj. 

Kadar zahteve delodajalca oziroma posameznikovega dela presegajo njegove sposobnosti, 

delavec občuti stres. ˝Delavci, ki so dalj časa izpostavljeni stresu, lahko imajo poleg težav z 

duševnim zdravjem tudi težave s telesnim zdravjem (bolezni srca in ožilja ali kostno-mišična 

obolenja)˝ (Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu, 2014). 

Kadar so delavci dalj časa izpostavljeni stresu, so lahko učinki na organizacijo negativni. 

Poleg slabe poslovne uspešnosti in povečane odsotnosti z dela lahko na slabšo učinkovitost 

vplivajo tudi delavci, ki pridejo v službo kljub bolezni, pišejo Evropska agencija za varnost in 

zdravje na delovnem mestu ter Hasard in Cox (2012). Dogaja se tudi več nesreč in poškodb, 

odsotnosti z dela so običajno daljše kot pri drugih vzrokih. Povzroči lahko celo višjo stopnjo 
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predčasnega upokojevanja (Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu, 

2014). 

Naslednja shema prikazuje vzroke in posledice stresa, povezanega z delom, stresne reakcije 

kot kratkoročne posledice stresa in dolgoročne posledice stresa ter njihove medsebojne 

interakcije. 

Shema 1: Vzroki in posledice stresa, povezanega z delom 

Vir: Hassard, Cox (2012). 

 

Slabo vodenje in neustrezna organizacija dela lahko vodita v stres zaposlenih. Viri stresa, 

povezani s delom, so po Hassardu in Coxu (2012) naslednji: stresorji, povezani s 

posameznikovo vlogo v organizaciji; odnosi s sodelavci; dejavniki, izvirajoči iz 

posameznikove kariere; ravnotežje, ki ga posameznik ne uspe vzpostaviti med področjem dela 

in zasebnim področjem (družina itd.) ter dejavniki organizacijske strukture in kulture. 

˝Vsak četrti Slovenec poroča o neravnovesju med delom in zasebnim življenjem, kar presega 

evropsko povprečje˝ (Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu, 2014). 

Stresne reakcije se lahko pojavijo, če so ljudje izpostavljeni dejavnikom tveganja pri delu. Te 

so lahko zmanjšanje pozornosti in zaznavanja, pozabljivost, nenehen občutek vznemirjenja, 

živčnosti, impulzivnosti, celo agresivno vedenje, delanje napak, nenazadnje celo povečanje 

srčnega utripa, krvnega tlaka in frekvence dihanja. Dolgotrajna izpostavljenost stresu lahko 

vodi v več stalnih, manjših zdravstvenih težav, kot so kronična utrujenost, izgorelost, 

mišičnoskeletne ali kardiovaskularne težave. Individualne značilnosti, kot so spol, starost, 

osebnost, vrednote, stopnja izobrazbe in družinske razmere, lahko vplivajo na posameznikovo 
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sposobnost obvladovanja stresa. Te lastnosti lahko omilijo ali zaostrijo posledice dejavnikov 

tveganja na delovnem mestu (Hassard, Cox, 2012).  

Pojem »stres« se pogosto uporablja v vsakdanjem življenju. Kadar zaslišimo ta pojem najprej 

zveni na nekaj neprijetnega. Vendar ravno stres je ta, ki je pospešil preživetje ljudi skozi 

različna zahtevna obdobja človeštva. Današnji čas gleda na stres kot na največjega 

sovražnika. Je vzrok številnih bolezni, nesreč, nezadovoljstva, napetosti in prezgodnjih smrti. 

Pojem stres se je začel razvijati že v 14. stoletju. Takrat so ga pojmovali kot stiske, težave ali 

nezaželenosti (Šarotar Žižak in drugi, 2013). ˝V 17. stoletju se je pojem uveljavil v fiziki – za 

označevanje mehanskega napora, ki pomeni silo, pritisk, obremenitev, ki so mu podvržene 

snovi in njihovo sposobnost prilagajanja˝ (prav tam, str. 2) . Prve opredelitve stresa in 

njegovega vpliva na ljudi izhajajo iz medicine. Hans Selye (1986, V Šarotar Žižak, 2013, str. 

2) je ˝pri svojem raziskovalnem delu odkril, da nastanejo poškodbe na tkivu kot odziv na vse 

škodljive dražljaje. Ta pojav je najprej imenoval »splošni adaptacijski sindrom«, približno 

desetletje pozneje pa je vpeljal pojem »stres« v svoja pisna dela˝ (Šarotar Žižak in drugi, 

2013, str. 3). 

 

V Wikipediji – spletni enciklopediji – je stres opisan kot »pojem iz psihologije in biologije. 

»Nanaša se na posledice nezmožnosti organizma – človeškega ali živalskega – da se le-ta 

pravilno odzove na čustvene ali fizične grožnje, bodisi dejanske ali zamišljene.« 

 

Stres je po definiciji, ki jo je napisal Lindemann (1977, V Šarotar Žižak, 2013, str. 2), ˝neka 

zunanja sila, ki povzroči napetost pri neki osebi. Pomembno je tudi okolje, ki vznemirja ali 

moti neko osebo.˝ 

 

˝Stres je neskladje med dojemanjem in sposobnostjo za obvladovanje zahtev˝ (Looker, 

Gregson, 1993, V Šarotar Žižak, 2013, str. 2). 

 

V opredelitvah stresa najdemo dva poudarka, in sicer – kaj je stresor in kakšne so njegove 

posledice. Tudi Božič (2011) navaja, da stres v večini primerov povzroča nekaj ali nekdo 

zunaj človekovega organizma, ki je lahko vsebina in razpored dela, delovna obremenitev, 

odnosi itd., pri čemer so posledice stresa psihološke in/ali fiziološke, navadno opisane kot 

napetost ali napor. Ali bo dejavnik stresor ali ne, je odvisno od tega, kako posameznik oceni, 

interpretira in dojema situacije, ki se mu dogajajo. Pomembno je dodati, da so izvori stresa 

lahko odvisni od dejavnikov v delovnem okolju in od dejavnikov zunaj delovnega okolja.  

Evropska agencija za varnost in zdravje je opredelila stres, povezan z delom: »Stres na 

delovnem mestu se doživlja takrat, ko zahteve delovnega okolja presegajo delavčeve 

zmožnosti, da bi se s temi zahtevami soočil ali jih nadzoroval« (Evropska agencija za varnost 

in zdravje na delu, 2002, v:Božič, 2011, str. 8). 

Ista agencija je objavila, da stres v zvezi z delom vpliva na milijone evropskih delavcev v 

različnih sektorjih zaposlovanja.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Psihologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Biologija
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˝V raziskavi o delovnih razmerah v Evropski uniji iz leta 1996 je 28 % delavcev poročalo o 

zdravstvenih težavah povezanih s stresom, ki so tako druga najpogostejša težava za 

bolečinami v hrbtu, ki se pojavljajo pri 30 % delavcev˝ (FACTS 2000, str. 27). 

V Sloveniji 45,6 % zaposlenih meni, da je njihovo zdravje ogroženo zaradi dela. Evropsko 

povprečje je 28,6 % (IRI, 2012). Kot najpogostejši razlog ogroženosti svojega zdravja 

navajajo Slovenci stres (37,7 %) (prav tam). 

Vseevropska raziskava Evropske agencije o delovnih pogojih (Evropska agencija za varnost 

in zdravje na delovnem mestu, 2014), kaže na hiter vzpon duševnih težav na lestvici 

zdravstvenih težav, povezanih z delom. Stres, depresija in anksioznostso ravno tako velika 

težava kot kostno-mišična obolenja. Tako se v primerjavi z obdobjem pred petimi ali desetimi 

leti beleži povečevanje problematike stresa in izgorelosti. Stres je, glede na odgovore 

respondentov te raziskave, na prvem mestu tveganj za varnost in zdravje pri delu (prav tam). 

Graf prikazuje stanje zaposlenih v Evropski uniji, ki so bili vprašani, ali so v preteklem letu 

imeli katero od navedenih zdravstvenih težav, ki jih je povzročilo ali poslabšalo njihovo delo. 

Graf 1: Stanje zdravstvenih težav zaposlenih v Evropski uniji (28 držav), ki jih je 

povzročilo ali poslabšalo delo 

 Vir: Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu (2014). 

 

 

Naslednji graf kaže primerjavo Slovenije z Evropsko unijo (28 držav) za glavna tveganja za 

varnost in zdravje pri delu, s katerimi se srečujejo zaposleni na delovnem mestu. 
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Graf 2: Glavna tveganja za varnost in zdravje na delovnem mestu – primerjava 

Slovenije in Evropskeunije 

Vir: Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu (2014). 

 

 

Stres v zvezi z delom vsako leto prizadene približno 41 milijonov delavcev v EU. Če se to 

pogleda skozi številke izgub, to pomeni, da je izostanih od dela približno 600 milijonov 

delovnih dni (vse bolezni, povezane z delom). Pogled na posledice za zdravje posameznih 

delavcev kot na stroške ali gospodarski vpliv na poslovanje ter socialne stroške evropskih 

držav je zaskrbljujoč (FACTS 2000). »Ocenjeni stroški za podjetja in družbo so visoki in na 

nacionalni ravni znašajo že milijarde evrov« (Evropska agencija za varnost in zdravje na 

delovnem mestu, 2014). 

Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu si je za strateški okvir v letih od 

2014 do 2020 zadala za enega največjih izzivov preprečevanje bolezni, povezanih z delom –

poleg zmanjševanja stroškov profesionalnega karcinoma za delavce, delodajalce in socialne 

ustanove tudi vpliv sprememb v organizacijah v smislu fizičnega in duševnega zdravja (prav 

tam). 

 

2. ČUSTVA, ČUSTVENA INTELIGENCA IN VPLIV NA ZDRAVJE 

 

Zaposleni s svojim obnašanjem določamo medsebojne odnose, ki lahko pomembno vplivajo 

na zdravje posameznika. Medsebojni odnosi so odvisni tudi od čustvene zrelosti posameznika. 

Čustva vplivajo na kognitivne procese, obnašanje, motorične funkcije in tudi na motivacijo, 

piše H. Smrtnik Vitulić (2004).  

Čustva imajo velik vpliv na uspeh procesa rasti posameznika, piše A. Eiselt (2009), saj ima 

interakcija cilje, da ustvarja in vzdržuje odnose, ki pomagajo posamezniku, da se odpre za 

učenje, hkrati pa vzdržuje odnose, ki zmanjšujejo strahove in defenzivnost. 
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Današnji delavec se mora soočati s popolnoma drugačnimi zahtevami na delovnem mestu kot 

včasih. Spremembe so predvsem v stalno naraščajočih in vsemočnejših tekmovalnih izzivih 

svetovne ekonomije, ki silijo k spremembam, nenehnemu prilagajanju in menjavi zahtevnih 

nalog. Dan za dnem je delavec pod drobnogledom, budno spremljan in ocenjevan. Varnosti 

nam nobeno delovno mesto ne zagotavlja več. Vsak je v vsakem trenutku nadomestljiv. 

Pravila, ki se postavljajo, imajo le redko zvezo z znanjem, pridobljenim v šolah.  

Kadar se v podjetju spodbujajo in izvajajo spretnosti in aktivnosti za zavedanje in 

obvladovanje sebe (motivacije, empatije, sporazumevanja), je odpornost delavca na zahteve, 

ki jih prinaša današnje delovno okolje, večja. Goleman (2001 in 2006) piše, da sta uspeh in 

možnost za preživetje podjetij večja, kadar si le-ta prizadevajo za visoko kolektivno čustveno 

inteligentnost. 

S čustvi ocenjujemo dražljaje kot pozitivne in negativne (Musek, Pečjak, 2001). Ali bo 

zaznava pozitivna ali negativna, pa je odvisno od zavestne percepcije in nezavedne zaznave 

dražljajev. Pomen pripisovanja je evolucijsko omogočal posamezniku, da je lahko ocenil 

nevarnost in s tem povečal možnost preživetja (Smrtnik Vitulić, 2004). Čustva so pomembna 

pri medsebojnih odnosih, saj aktivirajo iskanje vedenja, s katerim se posameznik optimalno 

odzove v zanj pomembni situaciji. Moč čustev lahko poruši mišljenje in čustva so pomembna 

za razumnost, pravi Goleman (2006). Prepoznavanje čustev je rezultat učenja in zavedanja 

samega sebe (Goleman, 2001, Goleman, 2006, Smrtnik Vitulić, 2004). Ljudje, ki imajo 

spretnost prepoznavanja čustev, vedo, katero čustvo doživljajo, in vedo, zakaj ga doživljajo, 

se zavedajo povezave med čustvovanjem, mišljenjem in dejanjem, prepoznajo tudi, kako 

čustva vplivajo na njihovo storilnost in so usmerjeni k svojim ciljem in vrednotam (Goleman, 

2001). Ko čustva prepoznamo, jih lahko začnemo uravnavati (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Čustvena inteligentnost je sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in izražanja čustev, 

ugotavlja Dobrič (2009). V šoli nas nihče ne pripravlja na različne situacije in zahteve, ki jih 

prinašata življenje in sodobno delovno mesto. Lahko je umska sposobnost učiteljev še tako 

velika, nič ne pomaga, če se pri poučevanju zanemarja čustveno inteligentnost, ki močno 

vpliva na kvaliteto življenja (Goleman, 2006). Avtor med drugim opisuje (prav tam) tudi 

družbeno zrelost oziroma nezrelost, ki ima vpliv na uravnavanje odnosov med ljudmi.  

Ravno čustvena inteligentnost loči ljudi z istimi umskimi sposobnostmi med iznajdljive, 

prizadevne in tiste, ki to niso (prav tam). Stopnjo naših sposobnosti določajo temelji živčnega 

izvora in možgani imajo veliko sposobnost učenja, prilagajanja in sprejemanja. Jedro navade 

in odziv nanjo lahko s primernim trudom izboljšamo (Goleman, 2001, Goleman, 2006).  

Čustveno učenje zahteva učenje iz izkušnje življenja, za kar je potrebno daljše časovno 

obdobje. Nove sposobnosti se učinkoviteje naučimo, če imamo pogosto ponujene priložnosti 

za urjenje, saj čustveni um spreminja svoje navade daljši čas (Goleman, 2001). 

Pogosto slišimo, da je nekdo zbolel zaradi prevelike mere stresa, obremenjenosti, 

nezmožnosti prilagoditve trenutnim zahtevam življenja in dela. Čustva so močno povezana z 

našim imunskim sistemom. Kemični prenašalci živčnih dražljajev za imunski sistem so 

najbolj zgoščeni v predelih, ki uravnavajo čustva (Goleman, 2006). Torej čustva zelo vplivajo 
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na vegetativni živčni sistem, ki uravnava življenjsko pomembne funkcije. Hormoni, ki se 

sproščajo v stresnih situacijah, zavirajo delovanje imunskih celic (prav tam). Podobno je v 

učinku placeba pri zdravilih. Bresjančeva (2015) je na kongresu fizioterapevtov v Portorožu 

oktobra 2015 govorila o učinkih placeba na uspešnost zdravljenja. Kadar so ljudem z 

bolečinami dajali morfij in zdravstveno osebje ni povedalo, da bo pacient dobil zdravilo za 

zmanjšanje bolečine, zdravilo ni delovalo v takšni meri, kot če je pacient vedel, da je dobil 

zdravilo proti zmanjšanju bolečine. Raziskave so izvedli na različnih, tudi objektivnih 

kazalnikih, kot je izboljšanje motoričnih spretnostih in ne le na subjektivno ocenjenih, kot je 

bolečina. 

Zato lahko sklepamo, da so ljudje, ki doživljajo večji stres in so pod neprestanim pritiskom na 

delovnem mestu, hkrati pa so manj čustveno inteligentni, bolj podvrženi sezonskim 

obolenjem kot tudi kroničnim boleznim. Nasprotno pa, kot piše tudi Goleman (2006), 

pozitivna čustva, smeh in sreča ugodno vplivajo na prognozo bolezenskega stanja.  

Musek in Pečjak (2001) pišeta, da je veliko večja trdnost in čvrstost posameznika, kadar je 

lotevanje življenjskih izkušenj aktivno. Če se le te jemlje kot izziv, namesto da bi bile to 

neobvladljive ovire, se to pozitivno kaže tudi na nadzorovanju življenskih dogodkov in 

življenja posameznika na sploh. Večje kot je mnenje posameznika, da so stvari, ki se mu 

dogajajo, odvisne od njega samega, tem bolj uspešno se spoprijema s stresom (prav tam). In 

človek, ki ima občutek nadzora nad svojim življenjem je bolj zdrav.  

Boyatzis (2006) piše, da je bilo narejeno veliko študij, ki so pokazale, da lahko ljudje 

spreminjamo in razvijamo obsežne in kompleksne kompetence, kot je tudi čustvena 

inteligenca. 

 

3. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

 

Promocija zdravja na delovnem mestu je koristna preventiva, pravi Paul Jiménez z Inštituta za 

psihologijo Univerze v Gradcu (2014). Vrednotenje psihičnih obremenitev na delovnem 

mestu in promocija zdravja spodbujata osebnostni razvoj posameznika (prav tam). 

Obvladovanje in preprečevanje posledic za zdravje obremenilnega delovnega okolja mora 

vključevati razvoj strategij, ki celovito obravnavajo psihosocialne in organizacijske dejavnike 

in njihov vpliv na zaposlene (ZVZD-1, 2011). 

Metode, strategije in ukrepi, ki se uporabljajo za obvladovanje in preprečevanje stresa na 

delovnem mestu v Evropski uniji, so pogosto usmerjeni na posameznega delavca ali na 

delovno mesto. Razvrščeni so v tri stopnje: primarno, sekundarno in terciarno (Hasard, Cox, 

2012). 
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Tabela 1: Opis intervencij posledic za obvladovanje in preprečevanje stresa na 

delovnem mestu 

Vir: Hasard, Cox (2012). 

STOPNJA CILJNA TARČA PRIMERI 

Definicija in opis 

PRIMARNA 

Preventivno in proaktivno 

CILJ: zmanjšanje potencialnih 

fizičnih faktorjev oziroma 

spreminjanje narave stresorjev, 

preden zaposleni začutijo posledice 

stresa 

Izvorni stresorji, organizacija 

dela,  

delovni pogoji  

Zmanjševanje delovnih 

obremenitev, izboljšanje 

komunikacije, razvoj 

sposobnosti razreševanja 

konfliktov 

SEKUNDARNA 

Olepševalna 

CILJ:opremiti zaposlene z znanjem, 

veščinamiin viri za obvladovanje 

stresnih situacij 

Odzivi zaposlenih na 

stresorje 

Kognitivno-vedenjska terapija, 

učenje obvladovanja in 

upravljanja jeze 

TERCIARNA 

Reaktivna 

CILJ: zdravljenje, nadomeščanje in 

rehabilitacija zaposlenih s trajnimi 

simptomi ali boleznimi kot 

posledicami stresa  

Kratkotrajni in dolgotrajni 

škodljivi vplivi na zdravje na 

delovnem mestu 

Program vrnitve na delo, 

program pomoči zaposlenim, 

delovna terapija, zdravniška 

intervenca 

 

Strategije so torej sestavljene iz odpravljanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, 

usposabljanja zaposlenih, da bi bolje uredili svoj delovni položaj in izboljšali svojo odpornost 

na stres, povezan z delovnim okoljem (Hasard, Cox, 2012).  

Glede na opisano bi lahko sklepali, da imajo delodajalci, zaposleni in država veliko razlogov 

za hitro ukrepanje in uvajanje korenitih sprememb pri promociji zdravja na delovnem mestu. 

Vendar se še vedno večina organizacij v Sloveniji s promocijo zdravja na delovnem mestu ne 

ukvarja resno. 

˝Praksa v Sloveniji kaže, da mnogi delodajalci menijo, da se jim bolj splača plačati morebitno 

kazen za nespoštovanje Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 2011) kot pa ukrepati 

skladno z zakonom, predvsem glede promocije zdravja in obvladovanja psihosocialnih 

tveganj˝ (Podjed, 2014, str. 14). 

Gledanje na promocijo zdravja na delovnem mestu zgolj skozi prizmo stroška in na kratek rok 

ima hude ekonomsko-finančne posledice. Upoštevati moramo, da je treba programe 

promocije zdravja izvajati od 3 do 5 let, da se pokažejo polni učinki.  

Podatki o ekonomski upravičenosti programov promocije zdravja na delovnem mestu kažejo, 

da tovrstni programi prinašajo visoko donosnost. Evropska agencija za varnost in zdravje pri 

delu (2011, v: Podjed, 2014, str. 14 ) navaja, ˝da vsak evro, ki se ga vloži v promocijo zdravja 

na delovnem mestu, povrne 2,4 do 4,8 evra. To se zgodi zaradi zmanjšanja stroškov bolniške 

odsotnosti, fluktuacije, višje produktivnosti in drugih učinkov.˝  
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˝Med udeleženci programov promocije zdravja se lahko odsotnost z dela zmanjša za 12 do 36 

%˝ (Podjed, 2014, str. 15). Takšno zmanjšanje zagotavlja prihranke, ki jih je mogoče 

vrednotiti in izračunati. 

˝Evropska agencija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (2011 v Podjed, 2014, str. 

15) pa med koristmi programov promocije zdravja navaja tudi zvišanje produktivnosti za do 

20 %.˝ 

Na področju obvladovanja stresa obstaja švicarski projekt Swing, ki ugotavlja, da se 

podjetjem splača vlagati v preprečevanje stresa. Shulte-Abel in Weber (2011, str. 46) 

navajata, ˝da so zaposleni, ki doživljajo močan stres, do 10 % manj produktivni od sodelavcev 

z enako obremenitvijo.˝ Pilotne organizacije lahko to v povprečju stane do 6.400 evrov na 

zaposlenega na leto. 

˝25 % udeležencev projekta Swing je v povprečju zmanjšalo stopnjo stresa in povečalo 

produktivnost. Z ukrepi za zmanjševanje stresa na delovnem mestu se je pri zaposlenih, 

najbolj obremenjenih s stresom, odsotnost z dela zmanjšala za 1,7 dneva na leto. Investicija v 

ukrepe obvladovanja stresa je v 2,5 leta trajajočem projektu znašala 604 evre na zaposlenega, 

povprečni letni donos na zaposlenega pa je dosegel 156 evrov na leto, kar pomeni, da se 

investicija povrne najkasneje v petih letih, pri čemer avtorji raziskave navajajo, da gre za 

konzervativno oceno˝ (Shulte-Abel in Weber, 2011, str. 47).  

Koristi promocije zdravja za zaposlene in organizacijo kaže naslednja slika. 

Shema 2: Koristi promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene in organizacijo 

Vir: Podjed (2014). 
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Shema kaže na vzajemnost koristi promocije zdravja na delovnem mestu med zaposlenimi in 

organizacijo. Med cilji vsake organizacije bi se moral nahajati tudi program promocije 

zdravja. Ta prispeva k izboljšanju odnosov, izboljšanju motivacije, večji predanosti in bolj 

zdravemu načinu življenja in s tem k zmanjšanju absentizma, bolniških odsotnosti, bolezni… 

Lahko se izboljšajo delovne razmere, organizacijski proces ali celo klima podjetja. To pa 

vpliva tako na individualne kot organizacijske rezultate. 

Hasard in Cox (2012) pišeta, da morajo za učinkovito obvladovanje in preprečevanja stresa 

organizacije uporabiti vrsto ukrepov in strategij, katerih cilji so usmerjeni tako na delavca kot 

na delovno mesto. 

Vzvod za spremembe so vodilni kadri, ki se morajo truditi za vodenje z vrednotami, katerih 

okvir predstavlja kultura organizacije. Ta naj bi spodbujala promocijo zdravja, ki vodi h 

gospodarskemu uspehu. Medsebojno spoštovanje naj bi bil osrednji temelj. Preprečevati bi 

morali demotivacijo (Jimènez, 2014). 

Za doseganje zdravja in zadovoljstva delavcev je po zbranih podatkih Cockburna in Vargasa 

(2014, str. 14) treba ˝preprečiti visoko stopnjo intenzivnosti dela, razmisliti o pomembnosti 

nasilja in nadlegovanja, izboljšati ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, znižati 

stopnjo negotovosti zaposlitve, zagotoviti orodja za reševanje težav z vsebino dela in se 

zavedati zapletenosti s tem povezanih dejavnikov.˝ Jiménez (2014) pa dodaja, da je 

pomembna tudi empatija nadrejenih do podrejenih. Piše (prav tam), da so se zaradi 

empatičnega odnosa nadrejenih zmanjšale fizične težave zaposlenih, povečalo se je splošno 

dobro počutje in motivacija za doseganje ciljev. 

Podatki so velik pokazatelj alarmantnega stanja v naši državi in stanje se še naprej poslabšuje. 

Mogoče lahko pustimo boleznim, ki se pojavljajo na delovnem mestu, da počasi uničujejo 

posameznika in družbo. Se pa vprašajmo, ali se zavedamo posledic in ali smo jih pripravljeni 

sprejeti. Če strmimo k zdravju zaposlenih in dolgoročnemu uspehu posameznika in 

organizacije, bomo podprli promocijo zdravja na delovnem mestu. 

 

4. SOCIALNE VEŠČINE 

 

Pomembno je, da ima posameznik dovolj orodij, znanja in veščin za uspešno soočanje s 

situacijami, v katerih se lahko znajde (Metelko Lisec, 2004). 

Ginnis (2004) piše, da današnje socialne in ekonomske potrebe zahtevajo nov model učenja, 

ki vključuje obvladovanje osnovnih spretnosti, sposobnost delovanja v skupini, sposobnost 

delovanja kljub neprestanim motnjam, delovanje na različnih ravneh in na različnih področjih, 

pretežno uporabo govornih spretnosti, reševanje problemov in odločanje. Rozman (2006, 

str.16) daje dobro prispodobo, da je »črno-belo televizijo zamenjala barvna, behaviorizem je 

zamenjala refleksivnost posameznika.« 



17 

 

Musek (1993) pravi, da je možnost celo osebnost in identiteto spreminjati in prilagajati. Žižak 

(2009) piše, da se socialnih veščin učimo vse življenje in da je prav trening socialnih veščin 

najbolj znana preventivna strategija za učenje socialnih veščin.  

Poleg izraza socialne veščine se uporablja še več izrazov. V literaturi je govora o 

kompetencah, komunikacijskih, življenjskih ali medosebnih veščinah (Žižak, 2003).  

Posameznik se lahko v ustaljenih vlogah brez prilagajanja znajde v težavnih situacijah, ki 

nimajo konca. Že med odraščanjem se srečujemo z osebnostnimi konflikti pri iskanju lastne 

identitete. V različnih poklicih pa smo ljudje različno obremenjeni z različnimi zahtevami 

strank, klientov, kupcev, učencev… ali nadrejenih. Postavljeni smo pred različne izzive, 

včasih tudi takšne, ki presegajo naše zmožnosti. Velikokrat nas delovno ali osebno okolje sili 

v spremembe, ki se jim moramo prilagoditi.  

Včasih naše vloge, naša perspektiva in identiteta niso usklajene (Musek, 1993). Zato nastajajo 

konflikti, ki se pojavijo v posamezniku z odnosom s sabo ali z drugo osebo oziroma družbo. 

Musek (1993) piše, da konflikti izvirajo iz neustreznega socialnega zaznavanja in razlaganja 

in da je izjemno pomembno ustrezno reševanje konfliktnih situacij. Najslabše je, če 

konfliktov ne priznamo in jih potlačimo (prav tam). Kobolt, (2009) piše, da razlika med 

posameznikovim videnjem in videnjem drugega lahko povzroči obrambno držo in 

dezorientacijo. 

Ravno v takšnih trenutkih je potrebna osvetlitev dogajanja. Usmeriti se je treba na 

odstranjevanje izvora in ozadja konflikta, pogledati, kaj se dogaja, in se usmeriti k strpnemu, 

razumnemu in ciljnemu reševanju.  

Produktivno usmeritev pri predelavi konfliktnih situacij oziroma razreševanju problema lahko 

spoznamo v sprejemanju občutkov in čustev, ki jih posameznik zanika. Kadar se začne 

odkrito pogovarjati o vzrokih v ozadju konflikta ali problema, odločitve sprejema sam, kot 

posledico izmenjave informacij in pogledov, nasprotno mnenje pa sprejema kot sestavino 

procesa razjasnitve. Posledično se vedenje iz togega spreminja v prožno (Kristančič, 

Osterman, 1999).  

Cowley (2008) pravi, da je razmišljanje fizičen proces, ki je v izobraževanju najpomembnejši. 

K razumevanju učinkovitega razmišljanja pomembno prispevajo kakovostni pristopi k 

poučevanju veščin razmišljanja. Učenje razmišljanja je zelo vznemirljiv proces in pomembno 

ga je vključiti v vsako srečanje izobraževalnega cikla. Tudi v koučing. 

Povezave v možganih so pomembne za proces razmišljanja. Te povezave nastajajo preko 

interakcije z okoljem in z razvojem možganov. Čim več je priložnosti za stimulacijo in 

dejavno raziskovanje, tem bolj se oblikujejo in utrjujejo te povezave. Razmišljanje ni le 

proces, kjer se vključujejo besede, ampak lahko gre za veliko več: raziskovanje konstruktov in 

moč pozitivnega razmišljanja za doseganje rezultatov. Pomemben del razvijanja 

razmišljanjaje sposobnost uporabljati metakognicijo. Razmišljati o tem, kako razmišljamo. 

Sposobnost jasnega, logičnega in ustvarjalnega razmišljanja je pomembna za uspešno 

spoprijemanje z življenjem (prav tam).  
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Povezovanje leve in desne hemisfere možganov s kognicijo in nekognicijskim delom (misli, 

čustva, notranji govor), kjer se vključijo druge komponente zaznavanja, je še bolj dejavno in 

raziskovanje še bolj poglobljeno. Predvsem se to zgodi zaradi večanja samoodgovornosti za 

izbiro vsebin misli, razumevanja misli in čustvenih reakcij, ki so prej obstajale. Le-teh si 

posameznik ne zna razložiti. Velikokrat se zgodijo dejanja posameznika brez razjasnjenega 

ozadja dogajanja. 

Danes ni več dvoma o središčnem pomenu socialnih odnosov in veščin v človekovem 

življenju (Hopson, Scally, 1981, v: Metelko Lisec, 2004). Socialno uspešen človek ima veliko 

samozavedanje, ravno tako je sposoben prepoznati potrebe drugih in družbe v širšem smislu. 

Takšen človek ima osnovni sistem vrednot, ki jih s časoma privzame za pomembne in sebi 

lastne. V svojem življenju se jih skuša tudi držati. Postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih 

ciljev mu ne dela težav. Pripravljen se je potruditi zanje. Kadar je potrebno, se zna tudi odreči 

stvarem, ki bi ga pri doseganju ciljev ovirale. Kadar nastopijo težave, se zna z njimi spoprijeti. 

Zavedanje, da so problemi rešljivi, da je vselej mogoče izbirati med več rešitvami ter se znati 

odločiti za ustrezno, nam pri tem pomaga. Socialno uspešen človek tako obvladuje življenjske 

izzive. Lahko pa ima druge socialne spretnosti, ki mu pomagajo k uspešnejšemu 

komuniciranju z ljudmi okoli sebe. Pomembno je, da ima posameznik dovolj orodij za 

uspešno soočanje s situacijami, v katerih se znajde (Metelko Lisec, 2004). K izboljševanju teh 

veščin lahko prispeva tudi koučing.  

Kot pravi Žižak (2009), se je treba socialnih veščin naučiti. Poudarja se pomen učenja z 

opazovanjem, ki temelji na socialni teoriji učenja – pomen modeliranja. Prav tako je 

pomemben še kognitivni pristop k učenju in behaviorističen pristop k učenju (prav tam). 

Sodelovanje v skupinah je nujno za razvoj socialnih kompetenc. Posameznikov vedenjski 

izbor in s tem načini vstopanja in obvladovanja socialnega okolja se širijo z razvojem 

avtoregulacije (Kobolt, 2009). 

Vse socialne veščine so izredno pomembne tudi za zmanjševanje stresnih situacij in s tem 

tesno povezane s posameznikovim zdravjem.  

 

5. KOUČING 

 

Mednarodna zveza koučev je koučing definirala kot ˝interaktiven proces oz. strategijo, ki 

pomaga posameznikom, podjetjem in organizacijam, da s pomočjo lastnega miselnega 

procesa in razvoja dosegajo izboljšave na vseh področjih življenja.˝ Izvajajo ga kouči – 

profesionalni trenerji, ki s poslušanjem in postavljanjem vprašanj v procesu prepoznajo 

klientove potenciale in jim omogočijo, da sami najdejo uvide in spoznanja ter najboljše 

rešitve zase (www.coaching.si). 

˝Koučing pomeni učiti, supervizirati, delovati kot trener. Beseda izhaja iz madžarske vasi, 

kjer so uporabljali kočije za prevoz pomembnih oseb. Glagol »to coach« so uporabljali za 

http://www.coaching.si/
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transport s točke A (mesto, kjer se trenutno nahaja) na točko B (mesto, kamor si posameznik 

želi priti)˝ (van Kessel, 2010, str. 14). 

Koučing je dokaj mlada veja pomoči. Začetki koučinga segajo v leto 1974, kjer se je izraz 

najprej uporabljal v športni panogi. Pri treniranju tenisa je Gallwey spodbujal k učenju z 

lastno izkušnjo (Selan Kure, 2015). 

Čeč (2006) piše, da se lahko vprašamo, ali pri koučingu res gre za novosti ali takšno vrsto 

pomoči izvajamo že dolgo, vendar pod drugačnim imenom. Naši predniki so naslednje 

generacije učili preživetja s posnemanjem svojih staršev, razvijanjem svojih sposobnosti, 

urjenjem veščin lova in prevzemanjem miselnih procesov bližnjih. Z evolucijo so izboljšali in 

izpopolnili različne tehnike in postopke in tako napredovali. 

Koučing je danes vse bolj popularen, navaja van Kessel (2010). Piše (prav tam), da se ljudje 

danes soočajo z vedno kompleksnejšimi zahtevami tako v delovnem kot zasebnem življenju. 

Velikokrat pride do ovir v načinu razmišljanja ali čustvovanja o sebi ali določeni situaciji. 

Organizacije od zaposlenih pričakujejo vedno več. Nenehno učenje, prilagajanje spremembam 

in nezadostna podpora v trajnem izkustvenem učenju vodijo do nesoglasja med samim seboj 

ali z drugimi. 

Obstaja več vrst koučinga (van Kessel, 2010):  

 ciljni koučing, ozko usmerjen na enega ali dva cilja; 

 koučing za dajanje povratnih informacij, kjer kouč daje klientom povratne informacije 

in jim pomaga pri oblikovanju načrta; 

 vsebinski koučing, usmerjen v specifične veščine za rešitev določenega problema; 

 kočing, namenjen globljemu razvoju, ki temelji na izčrpnem zbiranju podatkov; 

 intenzivni koučing, usmerjen na spreminjanje vedenja in vlog posameznika. 

Glede na obliko izvedbe pa ločimo individualni, skupinski, timski, vrstniški, projektni 

koučing in koučing organizacije (van Kessel, 2010).  

Tretja možnost je osebni koučing. Kot četrto možnost avtor (van Kessel, 2010) navaja 

virtualni oz. koučing na daljavo, ki se izvaja preko telefonskega pogovora, elektronske pošte, 

skypa, internetnih klepetalnic ali video konference (prav tam). 

˝Cilj učenja v procesu koučinga je, da klient na koncu prevzame učiteljsko vlogo kouča in 

postane svoj lastni učitelj oziroma svoj lastni kouč. Tako lahko v prihodnjih podobnih 

situacijah črpa spoznanja iz že zaključenega koučing procesa. Na ta način koučing ustvarja 

trajno učenje˝ (van Kessel, 2010, str. 35).  

Tudi Praštalo (2014) izpostavi pomembnost samokoučinga po koučing procesu. Klient naj bi 

med procesom spoznal bistvo težav in naredil za svoje ravnanje in tudi zdravje koristne 

spremembe. S samokoučingom lahko le-te preidejo v navado (prav tam). 

Pregledani rezultati o koučing procesih so različni in narediti je treba še več raziskav o 

učinkovitosti, piše van Kessel (2010). Si pa ljudje, ki so bili vključeni v raziskave, želijo 
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koučinga in zaznavajo spremembe vedenja zaradi njega. Opaziti je tudi spremembe v 

produktivnosti, kadar je koučing usmerjen tudi na organizacijo (prav tam). 

Čeč (2006) bolj drzno navaja, da koučing v organizaciji prinaša spremembe. Zviša lahko 

kvaliteto proizvodov– storitev, hitrejši razvoj ljudi, selekcijo ljudi v smislu, da organizacija 

obdrži tiste, ki se poistovetijo s cilji podjetja, in hkrati pomaga nekomu prepoznati, da je v 

napačnem poslu ali organizaciji. Posamezniku prinaša podporo v času sprememb, ga motivira, 

odkriva njegove potenciale in ga dela bolj samostojnega (prav tam). 

5.1. ZDRAVSTVENI KOUČING 

 

Število kroničnih bolezni se povečuje, zato se poudarja pomen uvajanja strategij za 

izboljšanje zdravja. Ena od teh strategij je zdravstveni koučing (Wolever in drugi, 2013).  

Iz grafa je razvidno, da je leto 2003 prelomno za zdravstveni koučing, saj se je od takrat dalje 

začelo objavljati veliko več člankov na to temo. Pred letom 2003 je bilo objavljenih 22, v letih 

od 2010 do 2012 pa 152 člankov. 

Graf 3:Pogostost recenziranih člankov, objavljenih na področju zdravstvenega koučinga 

Vir: Wholever in sodelavci (2013). 

 

Wolever in sodelavci (2013) so pregledali 284 člankov, v katerih je bil zdravstveni koučing v 

večini (86%) namenjen klientom, ki so imeli zdravstvene težave. Tak koučing je vključeval 

postavljanje ciljev, samoodkritvene procese in procese aktivnega učenja, zavedanje 

samoodgovornosti za svoje zdravje ter neko vrsto edukacije klientov.  

Zdravstveni koučing lahko prispeva k ozaveščanju in motivaciji zaposlenih. Palmer (2003, v: 

Wolever in sodelavci, 2013, str.1) je postavil definicijo zdravstvenega koučinga: »Zdravstveni 

koučing je praksa zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, usmerjena v povečanje blaginje 

posameznikov in spodbujanje za doseganja ciljev, povezanih z njihovim zdravjem.« 
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Butterworth, Linden, McClay, Leo (2006,v: Wolever in sodelavci, 2013) so zapisali, da gre 

pri zdravstvenem koučingu za reševanje problemov med klienti, kjer kouč pomaga klientu pri 

spremembi vedenja. Gre predvsem za spremembe, ki so povezane z načinom življenja, ki 

vpliva na boljše zdravje in kakovost življenja (prav tam). 

Prav tako je to proces, osredotočen na kliente, in temelji na teoriji sprememb vedenja 

(Wolever in sodelavci, 2013). Je proces samoraziskovanja, odkrivanja sebe in aktivnega 

učenja.  

 

Ottaviano in sodelavci (2010, v: Wolever in sodelavci, 2013) poročajo o evalvaciji koučing 

procesa za pospešitev samoučinkovitosti pri bolnikih s srčnožilnimi boleznimi. V tem procesu 

je kouč nenehno pomagal klientom ocenjevati njihovo pripravljenost za spremembo načina 

življenja iz manj v bolj zdravega (prav tam). 

 

V zdravstveni koučing je treba vključevati klientovo odgovornost za spremembe. Tako lahko 

klient bolj učinkovito spremlja samega sebe, spremlja svoje napredke (ali nenapredovanje) in 

se spodbuja k razmišljanju o načinih za doseganje svojega cilja (Wolever in sodelavci, 2013). 

Kouč klientu pomaga prepoznati nevarnosti in druge faktorje, ki negativno vplivajo na 

njegovo zdravje (Praštalo, 2014). Podjed (2014) piše, da je koučing eno najboljših orodij za 

razvijanje in spodbujanje posameznikovih potencialov, predvsem pri premagovanju stresa ter 

izgorelosti.  

 

Ni popolnoma jasno, katera oblika koučinga prinaša najboljše rezultate (Ward, van de Lo, ten 

Have, 2014), znano pa je, da koučing prinaša pozitivne rezultate (prav tam). Prav tako ni 

jasno, kaj zdravstveni koučing pomeni, pišejo Wolever in sodelavci (2013). Sprašujejo se 

(prav tam) ali gre za prakso, strategijo ali uvajanje metod. Torej se uporablja izraz zdravstveni 

koučing brez jasne in dosledne opredelitve, pravijo Wolever in sodelavci (2013).Van Kessel 

(2010) piše, da ni povsem jasno, katere dejavnosti koučing zajema. Poleg tega pa se z veliko 

hitrostjo objavljajo članki (van Kessel, 2010, Wolever in sodelavci, 2013) in navajajo 

rezultate raziskav, ki ocenjujejo uspešnost zdravstvenega koučinga (Wolever in sodelavci, 

2013). Vendar se zaradi uporabe različnih definicij rezultati objavljene literature težko 

ocenijo, poleg tega pa je s tem povzročena zmeda v javnosti (prav tam). Najverjetnejeje eden 

glavnih razlogov za različne ugotovitve učinkovitosti zdravstvenega koučinga širok način 

delovanja in uporabe (tehnike, ki so se uporabljale v koučingu, teoretični pristopi, pogostost 

in trajanje srečanj, stopnja edukacije, ki je bila zajeta v procesih, strokovno ozadje in 

usposabljanje koučev, način koučinga, ki zahteva oseben stik ali netelefonski pogovor), ki se 

je raziskoval pod nadpomenko koučing, pravijo Wolever in sodelavci (2013). Pišejo (prav 

tam), da je zaradi pomanjkanja standardizacije izobraževalnega sistema za naziv kouč celo 

nemogoče ugotoviti, ali je zdravstveni koučing res učinkovit pristop za izboljšanje zdravja 

posameznika, saj nekateri kouči gredo skozi proces izobraževanja, ki temelji na široki 

teoretični podlagi in razvijajo svojo strokovnost več let, spet drugi imajo le malo ali nič 

teoretične podpore in izkušenj. 

Douglas in McCauley (1999) sta predstavila rezultate raziskave, kjer je bilo zajetih 300 

različnih organizacij v Združenih državah Amerike. Od 2.426 anketiranih sta izvedela, da 
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imajo organizacije z razvojnimi programi (vključno s koučingom) veliko bolj zadovoljne 

delavce in boljše delovne rezultate. 

5.2. SKUPINSKI KOUČING 

 

Skupina je prostor, kjer posameznik dobiva pomen kot socialno bitje od otroštva dalje. Učimo 

se biti otrok, mladostnik, vrstnik, sorojenec, sorodnik, prijatelj, partner, starš, sodelavec, 

starostnik. V skupinah smo bolj ali manj aktivni vse življenje (Kobolt, 2009).  

Skupinski koučing je mlad način uporabe koučinga. Zadnjih nekaj let je razširil svoje meje 

individualnega koučinga v skupinskega. Začelo se je predvsem v manjših skupinah za ljudi s 

podobnimi zdravstvenimi težavami (npr. rak dojke), kasneje pa se je razširil v skupine ljudi, 

lastnike manjših podjetij, ki želijo raziskati poklicno in osebno življenje. Še vedno je v fazi 

rasti (Britton, 2013). 

Skupinski koučing je lahko možnost nadaljevanja nekega usposabljanja, saj podpira kliente k 

prenosu znanja in veščin (Britton, 2013). Njegove prednosti so ekonomski vidik, možnost 

različnih perspektiv in vedenjskih sprememb (Ward, van de Lo, ten Have, 2014). Brittonova 

(2013) piše, da je skupinski koučing koristen zaradi vzajemnega učenja drug od drugega. V 

večjih organizacijah je lahko ta način koristen za odpiranje komunikacije med sodelavci iz 

različnih enot organizacije. Kobolt (2009) piše, da so zaradi udeleženosti v skupinah vloge in 

odnosi, ki jih oblikuje posameznik v skupini, pomemben dejavnik razvoja. 

Predstavljeni so bili rezultati pregleda literature (Ward, van de Lo, ten Have, 2014), ki kažejo 

na zelo veliko zadovoljstvo udeležencev na skupinskem koučingu. V štiriletnem obdobju 

zbiranja podatkov o učinkih koučinga v skupini ali individualno (n=414), ki so jih predstavili 

Ward, van de Lo in ten Have (2014), so udeleženci ocenili boljše učinke koučinga v skupini 

kot v individualni obliki. Na lestvici od 0 do 5 so v povprečju ocenili učinkovitost koučinga v 

skupini s 4,434, individualno pa s 4,253. 

Skupinski koučing se uporablja v številnih oblikah po svetu, saj se oblikujejo različne skupine 

glede na potrebe klientov. Pogovor v skupinskem koučingu je vsekakor bolj širok in se ne 

spušča toliko v globino kot pri individualnem koučingu (Britton, 2013). Opisuje (prav tam) tri 

primere poteka skupinskega koučinga:  

 Skupinski koučing za ženske na vodilnih položajih, ki raziskujejo delovna in 

življenjska vprašanja. Koučing je potekal kontinuirano nekaj mesecev. 

 Skupinski koučing za nove menedžerje, kot trening vodenja z mesečnimi srečanji, ki 

je potekal več kot leto dni. 

 Skupinski koučing za vodje podjetij v manjših skupinah ali individualno. Potekal je tri 

mesece vsaka dva tedna. Potekal je virtualno.Večinoma so bili to telefonski pogovori. 

Ward, van de Lo, ten Have (2014) so proučevali intervencije v skupinskem koučingu in 

ugotovili, da na daljši rok pridejo v poštev različne tehnike. Primeri so: raziskovanje 

vedenjskih obrambnih vzorcev, odsev na starševsko vzgojo in izkušnje v otroštvu ter 

povezave med tem in neracionalnim obnašanjem. Skupinski koučing spodbuja izvabljanje 
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vedenjskih vzorcev z različnih perspektiv skupinske dinamike, skupinskega pritiska in 

podpore skupine. Po pregledu literature na postavljeno vprašanje o kratkoročnih in 

dolgoročnih učinkih psihoterapevtskih intervencij so ugotovili (prav tam), da imajo učinke 

tako na dolgi kot na kratki rok. Vendar je študija pokazala (Ward, van de Lo in ten Have 

2014), da so spremembe v vedenjskih vzorcih na dolgi rok učinkovitejše, kadar se enak 

pristop uporablja v skupinskem koučingu. Učinek se je še izboljšal, kadar so skupinski 

koučing kombinirali z individualnim koučingom (prav tam). 

Skupina se razvija postopno in skozi srečanja razvije dinamiko, odnos, pravila in vloge. 

Emocionalna klima, skupinsko-dinamični procesi, ki odnose med člani stabilizirajo, jasna 

komunikacija in vzajemna podpora med člani se postopno gradijo z namenom, da se zadovolji 

pričakovanja, potrebe in cilje posameznikov (Kobolt, 2009). 

Za kouče je razširitev individualnega koučinga v skupinski koučing tudi izziv. Vsekakor vsak 

kouč izhaja iz svojih osnovnih veščin koučinga. Tako kot v individualnem koučingu, je v 

skupinskem koučingu pomemben odnos med klienti in koučem. Pomemben je čas, da se 

kliente spozna, ugotovi, kakšne so njihove potrebe, želje in cilji. 

Pri skupinskem koučingu je bolje imeti v mislih več možnih scenarijev poteka procesa, ne le 

enega. Različni člani skupine lahko imajo različne stile učenja in prepoznavanja. Nekdo je 

lahko kinestetičen tip, drugi vizualni in tretji auditorni. Tako ima vsak svoj stil učenja. 

Možnost je, da bo nekdo raje reflektiral, drugi veliko govoril, tretji risal in se pogovarjal v 

metaforah. Nekdo bo rabil več časa, da pojasni dogajanje, drugi manj. Tako se tudi pristopi 

delovanja kouča bolj menjujejo kot v individualnem procesu. Ves čas je treba klientom 

zbujati radovednost in iznajdljivost. Poudarek je potreben tudi na zavedanju odgovornosti za 

svoja dejanja. Brittonova (2013) piše o tem, da pred prvim srečanjem opravi individualne 

telefonske pogovore z vsakim članom skupinskega koučinga, kjer odgovori na morebitna 

vprašanja o koučing procesu, predvsem pa spozna posameznika in poizve o njegovih ciljih. 

Tako dobi predstavo o tem, kako široke teme se bodo obravnavale na srečanjih. Kadar se pred 

srečanjem ne naredi individualnega pogovora, se morajo nejasnosti v zvezi s potekom srečanj 

rešiti na prvem srečanju. Prav tako se je na prvem srečanju treba dogovoriti o skupni temi 

procesa. Na individualnem koučingu so lahko cilji od srečanja do srečanja popolnoma 

drugačni – iz drugega področja. V skupinskem koučingu je pomembna skupna širša tema in v 

okviru te teme tedenski cilji, ki si jih postavijo posamezniki. Tako se iz srečanja v srečanje 

spodbuja in fokusira njihova mišljenja, dejanja in čutenja (prav tam).  

5.3.KOMPETENCE KOUČA 

 

Zdravstveni kouči so profesionalci z različnimi predhodnimi znanji, ki delajo v individualnih 

ali skupinskih procesih, kjer spodbujajo kliente k doseganju ciljev, povezanih z njihovim 

zdravjem (NCCHWC v Wolever in drugi, 2013). Uspešen koučing poteka takrat, kadar kouči 

uporabljajo jasno opredeljena znanja in spretnosti za aktiviranje klientovih notranjih moči in 

zunanjih virov za trajnostne spremembe (prav tam). 
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Van Kessel (2010, str. 36) kouča opisuje kot ˝strokovnjaka pri uporabi metodologije koučinga 

ter kot tistega, ki dobro razume klientove dileme in kontekst.˝ Opisuje (prav tam) dva 

pristopa, in sicer direktivnega in nedirektivnega. V prvem se poudarjata pomembnost grobih 

povratnih informacij in dajanje nasvetov, v drugem pa pomembnost samoodkrivanja. 

 

Praštalo (2014) izpostavi pomembno dejstvo, da »zdravstveni kouč« poskuša klientu ponuditi 

možnost raziskovanja in ugotovitve vzrokov zdravstvenih težav in ne le vpogleda v 

prihodnost in reševanja tekočih situacij (prav tam).  

 

Grubačević Fink (2012) opozori, da je treba za uspešen koučing vzpostaviti dober stik in se 

osredotočiti na poslušanje, učinkovito spraševanje in konstruktivno povratno informacijo. 

Pomembno je tudi, da kouč verjame, da ima posameznik vire za rešitve in strategije v sebi, da 

mu nudi podporo in mu daje objektivno povratno informacijo (prav tam). Avstralski inštitut 

za učenje (2013) je objavil, da ima uspešen kouč naslednje kompetence: ustrezno empatijo, 

neposesivno toploto, pristnost in čustveno zavest. Van Kessel (2010) navaja pomembnost 

»mehkih« veščin, kot so dostopnost in pristopnost, partnerstvo in skrben odnos, sproščenost, 

dobro poslušanje in razumevanje klienta, izkazovanje iskrene skrbi za klienta, kreativnost, 

fleksibilnost, prilagodljivost, zavzetost k napredovanju, občutljivost in odprtost do reakcij 

klienta, bistroumnost ter politično spretnost in spretnost vzpostavljanja odnosov. 

Osnovne veščine so direkten očesni kontakt s posameznikom in sproščena govorica telesa 

(Čeč, 2006). Klienta naj kouč aktivno posluša, da sliši tisto, kar izreče, in tisto, česar ne. Kouč 

mora imeti razvito sposobnost spraševanja in veščine komunikacije, da lahko vprašanja 

postavlja naravno in brez planiranih zapiskov. Sposobnost zaznavanja je ravno tako 

pomembna specifična veščina. Kouč naj bi gradil zaupanje, naj ne bi obsojal, naj bi bil odkrit 

in objektiven. 

 

Kouč mora zelo dobro poslušati in biti pozoren na pomen besed in čustev. Slišati je treba 

pomen posameznikovih besed. Pomembna sta način izgovorjave in telesna drža. Refleksija, 

kot odsev čustev in reinterpretacija vsebine, je zelo učinkovita komunikacijska tehnika. 

Refleksija čustev omogoča kouču prepoznavanje posameznikovih čustev. Je kot nekakšno 

ogledalo. Z reinterpretacijo vsebine poskuša kouč spoznavati razmišljanje posameznika in 

vsebino zgodbe, ki mu jo pripoveduje (Kristančič, Osterman, 1998).  

Avstralski inštitut za učenje (2013) opredeljuje koučing kot »doseganje trajne spremembe 

vedenja z namenom, da bi pozitivno vplivala na sposobnost posameznika za doseganje 

uspeha«.Ta opredelitev se osredotoča na dva pomembna vidika. V središče se postavlja 

posameznika, ki se mora zavedati, da so v koučingu bistvene spremembe. 

 

Wolever in sodelavci (2013) se sprašujejo, kakšna je vloga kouča v resnici. Ali je vzgojitelj, 

učitelj, spodbujevalec ali navigator? Predvsem se postavlja vprašanje, kakšne kompetence ima 

kouč. Kakšno izobraževanje oziroma usposabljanje je naredil? Kaj je tisto, kar ga dela 

kompetentnega za vodenje zdravstvenega koučinga (prav tam)? Ali je potrebno, da ima 

predhodno zdravstveno profesionalno znanje in ali potrebuje dodatno izobraževanje o koučing 

veščinah? Tudi van Kessel (2010) podobno piše o različni predhodni izobrazbi koučev in o 



25 

 

izobraževalnih programih. Piše (prav tam), da je strokovnost koučinga samoregulativna. 

Strokovne zveze koučev imajo standarde za svoje člane, postavlja pa se vprašanje, kako je z 

nečlani. Kateri standardi veljajo zanje? 

5.4. MODELI IN METODE V KOUČING PROCESIH 

 

V pregledu člankov, povezanih z zdravstvenim koučingom (n=284), ki so jih pregledali 

Wolever in sodelavci(2013), se v procesu koučinga pojavljajo različne metode in pristopi. V 

večini so bili pristopi polno ali delno usmerjeni na klienta, kar pomeni, da so uporabljali 

motivacijske pogovore v kombinacijah s standardiziranimi smernicami za, na primer, izgubo 

telesne teže posameznika ali na drugi strani le navodila za izvajanje programa za izgubo 

telesne teže brez upoštevanja razlik glede na posameznika (prav tam). Omenjene so bile ciljne 

in h klientu usmerjene metode. Na primer proces s tedenskimi srečanji kot podpora klientu za 

izboljšanje določene sposobnosti, kjer je kouč spodbujal in pomagal oblikovati zavezo k 

dosegljivim ciljem (prav tam). 

V večini (75%) pregledanih člankov (n=284) (Wolever in sodelavci, 2013) ni bilo specifičnih 

podatkov o trajanju enega srečanja, v 52% pa ni bilo podatka o številu srečanj. Tisti, ki so 

navedli podatke, so omenili, da je bilo število srečanj od enega do 90, srečanja so potekala od 

5 minut do 2,5 ure (povprečje 38,5 minute). 

Malo več kot polovica člankov (Wolever in sodelavci, 2013) je podala informacije, ali so 

udeleženci imeli ves čas enega kouča ali se je le-ta menjeval. 78 % teh je imela ves čas enega 

kouča, 21 % pa ne. 

Obstaja veliko število teorij, metod in modelov, ki poskušajo pomagati skozi proces 

sprememb posameznika. Vendar mnogim manjka kredibilnosti. V nadaljevanju predstavljam 

dva modela. 

5.4.1. GROW-model 

 

GROW-model oziroma Whitmorjev pristop (Whitmore, 2009, Dexter idr. 2011) v koučingu 

prepoznava, kako so stvari narejene, ne pa, kaj se dejansko dogaja v odnosih. Koučing 

pojmuje kot odklepanje posameznikovih potencialov za maksimiziranje lastne učinkovitosti. 

Pomaga jim, da se naučijo sami, ne pa, da jih učijo drugi. Podobno kot Boyatzisov pristop 

Whitmore ne potrebuje kouča kot strokovnjaka določenega področja. Opisuje pa (prav tam), 

da je pomembno, da je kouč strokovnjak na področju koučinga, ki temelji na čustveni 

inteligenci. Vrednost, ki jo prinese kouč, je ustvarjanje zavedanja in odgovornosti skozi 

postavljanje učinkovitih vprašanj (prav tam).  
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Tabela 2: GROW-model 

Vir: Whitmore(2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROW-model (Whitmore, 2009) pomaga pri strukturiranju koučing pogovora. Vendar tega 

modela ni nujno uporabljati striktno – togo. Poudarek naj bo še vedno na ustvarjanju 

zavedanja in odgovornosti. Tako je model bolj uporaben za interakcijo s klientom (prav tam). 

Gre za preprost model, ki je zelo uporaben pri identificiranju težave, njenem reševanju, 

postavljanju ciljev in sprejemanju odločitev (Čeč, 2006). 

5.4.2. BOYATZIS-model – teorija  sprememb 

 

Boyatzis-model ima poudarek na samo-učenju. Model temelji na ideji, da smo se kot odrasli 

naučili tistega, kar smo se želeli naučiti. Ostale stvari, četudi so začasno osvojene, kot 

naprimer učenje za test, se pozabijo. Lahko se posameznik v določenem trenutku ali obdobju 

zanima za neko stvar, vendar le to v nadaljevanju zanemari, pozabi, razen v primeru, ko je 

tema takšna, ki se jo želi naučiti. Tudi za spremembe, ki so posledica kemijskih ali 

hormonskih sprememb v telesu, se interpretacija vedenjskih vzorcev vodi s strani volje in 

motivacije posameznika. Zdi se, da je večina vedenjskih sprememb namenskih. Samo-

sprememba je namenska sprememba v odnosu do tega, kdo je posameznik v ralnosti (realni 

jaz), kdo si želi postati (idealni jaz) ali oboje. Samo-učenje je samo-sprememba, kjer se 

posameznik zaveda spremembe in razume proces (Boyatzis, 2006). Opisuje pet raziskovalnih 

točk, kjer lahko trenutek zavedanja vodi do sprememb (AITS, 2013). Skozi proces samo-

spremembe imamo priložnost, da ustvarjamo dobro na katerem koli področju. 

 

  

Goal – Cilj Kaj je tvoj cilj? 

Kam želiš iti? 

Kaj želiš doseči? 

Reality – Realnost Kaj je realnost? 

Kje si sedaj? 

Kaj se trenutno dogaja? 

Options – Možnosti Katere so tvoje možnosti? 

Kakšne so tvoje možnosti za premostitev vrzeli med 

ciljem in realnostjo? 

Obstaja poleg teh še kakšna? 

Will – Dejanja Kako lahko načrtuješ naslednje korake? 

Kaj načrtuješ? 

Kako boš to dosegel/naredil? 

Ali ti lahko pri tem kdo pomaga? 

Kako boš pridobil pomoč? 
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Shema 3: Boyatzis-model 

Vir: Boyatzis (2006). 

 
 

Model opisuje bistvene komponente in želen proces trajnih sprememb v posameznikovem 

vedenju, mislih, občutkih in zaznavanju. Sprememba je lahko v posameznikovem dejanju, 

navadah ali kompetencah. Lahko celo v njegovih sanjah in željah. Lahko je v načinu, kako 

gleda oziroma čuti ob določeni situaciji, ali v spremembi posameznikovega pogleda na ljudi. 

Lahko je sprememba pogledov na situacije tako v službi kot zasebnem življenju.  

 

Trajnostna sprememba vključuje željo po ohranitvi želenega stanja, odnosa ali navade. 

Pomeni ponavljajoč se cikel za ustvarjanje trajnostne spremembe na različnih področjih: 

idealni jaz in osebna vizija, pravi jaz in ocena prednosti ter slabosti, učni načrt, preizkušanje 

novo naučenega, zaupanje in odnos, ki omogoča osebno izkušnjo (Boyatzis, 2006). 

Proces sprememb je pogosto nelinearen in občasen. Avtor (prav tam) poudarja pomembnost 

želje posameznika po spremembi. Efekt »wake-up« oziroma dogodki, ki prebudijo 

posameznika k potrebi po spremembi, so zelo zaželjeni. 

 

6. POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

 

Današnji delavec se mora soočati s popolnoma drugačnimi zahtevami na delovnem mestu kot 

včasih. Spremembe so predvsem v stalno naraščajočih in močnejših tekmovalnih izzivih 

svetovne ekonomije, ki silijo k spremembam, nenehnemu prilagajanju in menjavi zahtevnih 

nalog. Delovno okolje vedno zahteva vsaj nekaj prilagoditev posameznika, pa naj bo 

organizacija še tako demokratično oblikovana. 

Vsebina dela, delovna obremenitev, razporedi dela, delovno okolje in oprema, organizacijska 

kultura, medsebojni odnosi, razvoj posameznikove kariere in ravnotežje med službo in 
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domom pustijo posledice na posameznikovem zdravju. Kako velike so te posledice, je v veliki 

meri odvisno od posameznika. Predvsem je to odvisno od doživljanja samega sebe in 

obvladovanja svojega doživljanja (Goleman, 2001). S čustvi ocenjujemo dražljaje kot 

pozitivne in negativne (Musek, Pečjak, 2001). Ali bo zaznava pozitivna ali negativna, je 

odvisno od zavestne percepcije in nezavedne zaznave dražljajev. Če posameznik zna izražati 

sebe, svoje potrebe, misli in čustva in če zna sprejemati odločitve tudi v nestabilnih situacijah 

in okolju, se bo znal bolje prilagajati na spremembe, ki so v delovnih okoljih ves čas prisotne. 

Poleg osebnih so pomembne tudi družbene spretnosti, ki pripomorejo posamezniku k boljšim 

odnosom. Travis in Ryan (2004) pišeta, da je za dobro zdravje pomembna tudi komunikacija 

z drugimi. Medsebojni odnosi so odvisni tudi od čustvene zrelosti posameznika.  

Na zdravje posameznika vplivata tudi organizacija in država. Organizacija z vlaganjem v 

zdravje zaposlenih, z ustrezno ergonomijo delovnega mesta, infrastrukturo za rekreacijo 

zaposlenih in izvajanjem preventivnih ukrepov na delovnem mestu. Država pa z učinkovito 

zakonodajo, učinkovitim delovanjem javne zdravstvene službe in s sistematičnim 

spremljanjem ukrepov za izboljšanje varnosti in zdravja na delu. 

Zdravstvene težave v največji meri povzroča stres. Beleži se povečevanje problematike stresa 

in izgorelosti v primerjavi z obdobjem pred petimi ali desetimi leti. Stres je na prvem mestu 

tveganj za varnost in zdravje pri delu (Evropska komisija za varnost in zdravje na delovnem 

mestu, 2014). Kadar delovno okolje posameznika presega njegove zmožnosti, delavec 

doživlja stres (Evropska agencija za varnost in zdravje na delu, 2002, v: Božič, 2011). 

Promocija zdravja na delovnem mestu je koristna preventiva (Jiménez, 2014). Metode, 

strategije in ukrepi, ki se uporabljajo za obvladovanje in preprečevanje stresa na delovnem 

mestu v Evropski uniji, so pogosto usmerjene na posameznega delavca ali na delovno mesto 

(Hasard, Cox, 2012). Strategije so sestavljene iz odpravljanja psihosocialnih tveganj na 

delovnem mestu, usposabljanja zaposlenih, da bi bolje uredili svoj delovni položaj in 

izboljšali svojo odpornost na stres, povezan z delovnim okoljem (Hasard, Cox, 2012).  

Vzvod za spremembe so vodilni kadri, ki bi morali spodbujati promocijo zdravja in voditi z 

vrednotami, katerih okvir predstavlja kultura organizacije. Medsebojno spoštovanje bi moral 

biti osrednji temelj (Jimènez, 2014). 

Koučing je dokaj mlada veja pomoči, danes vse bolj popularen in razširjen na različna 

področja, navaja van Kessel (2010). Koučing pomeni učiti, supervizirati, delovati kot trener 

(prav tam). Čeč (2006) navaja, da koučing v organizaciji prinaša spremembe. Posamezniku 

prinaša podporo v času sprememb, ga motivira, odkriva njegove potenciale in ga dela bolj 

samostojnega (prav tam). 

Število kroničnih bolezni se povečuje, zato se poudarja pomen uvajanja strategij za 

izboljšanje zdravja. Ena od teh strategij je zdravstveni koučing (Wolever in drugi, 2013). Ni 

popolnoma jasno, katera oblika koučinga prinaša najboljše rezultate (Ward, van de Lo, ten 

Have, 2014), znano pa je, da koučing prinaša pozitivne rezultate (prav tam). 
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Koučing je zadnjih nekaj let razširil svoje meje individualnega v skupinskega. Začelo se je 

predvsem v manjših skupinah za ljudi s podobnimi zdravstvenimi težavami (npr. rak dojke), 

kasneje pa se je razširil v skupine ljudi, lastnike manjših podjetij, ki želijo raziskati poklicno 

in osebno življenje. Še vedno je v fazi rasti (Britton, 2013). 

Za kouče je razširitev individualnega koučinga v skupinski koučing tudi izziv. Vsak kouč 

izhaja iz svojih osnovnih veščin koučinga. V skupinskem koučingu je pomembna skupna širša 

tema in v okviru te teme tedenski cilji, ki si jih postavijo posamezniki. Tako se iz srečanja v 

srečanje spodbuja in fokusira njihova mišljenja, dejanja in čutenja (prav tam). 

»Zdravstveni kouč« poskuša klientu ponuditi možnost raziskovanja in ugotovitve vzrokov 

zdravstvenih težav in ne le vpogleda v prihodnost in reševanja tekočih situacij (Praštalo, 

2014).  

 

Za uspešen koučing je treba vzpostaviti dober stik in se osredotočiti na poslušanje, učinkovito 

spraševanje in konstruktivno povratno informacijo. Pomembno je tudi, da kouč verjame, da 

ima posameznik vire za rešitve in strategije v sebi, da mu nudi podporo in mu daje objektivno 

povratno informacijo (Grubačević, 2012).  

 

Uspešen kouč ima naslednje kompetence: ustrezno empatijo, neposesivno toploto, pristnost in 

čustveno zavest (Avstralski inštitut za učenje, 2013). Van Kessel (2010) navaja pomembnost 

»mehkih« veščin, kot so dostopnost in pristopnost, partnerstvo in skrben odnos, sproščenost, 

dobro poslušanje in razumevanje klienta, izkazovanje iskrene skrbi za klienta, kreativnost, 

fleksibilnost, prilagodljivost, zavzetost k napredovanju, občutljivost in odprtost do reakcij 

klienta, bistroumnost ter politično spretnost in spretnost vzpostavljanja odnosov. 

 

V pregledu člankov, povezanih z zdravstvenim koučingom (n=284), ki so jih pregledali 

Wolever in sodelavci (2013), se v procesu koučinga pojavljajo različne metode in pristopi. 

Srečanja so trajala od 5 minut do 2,5 ure, bilo jih je od enega do 90. Obstaja veliko število 

teorij, metod in modelov, ki poskušajo pomagati skozi proces sprememb posameznika. 

Vendar mnogim manjka kredibilnosti. 

V delu predstavljena modela (GROW- in Boyatzis-model) odklepata posameznikove 

potenciale za maksimiziranje njegove lastne učinkovitosti. Poudarjata lastno zavedanje in 

odgovornost pri sprejemanju odločitev. V obeh je pomembna posameznikova želja po 

spremembi. Omenjena modela ne potrebujeta kouča kot strokovnjaka določenega področja. 
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II   EMPIRIČNI DEL 

 

7. PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE 

 

Raziskovalni problem sem usmerila v preizkus, analizo in oceno uporabnosti skupinskega 

koučinga (Ward, van de Lo, ten Have, 2014) kot podpore pri zdravju na delovnem mestu. 

Najprej sem v procesu prepoznavala trenutno zdravstveno stanje, sledila je usmeritev v 

iskanje rešitev, ki jih imajo posamezniki v sebi, nato sem se usmerila v spremljanje doseganja 

zastavljenih ciljev in krepitev osebnih potencialov za dosego boljšega zdravja na delovnem 

mestu. Opiram se na GROW-model (Whitmore, 2009), ki pojmuje koučing kot odklepanje 

posameznikovih potencialov za maksimiziranje lastne učinkovitosti.  

 

Cilj raziskave je preveriti, ali zdravstveni koučing pripomore k prepoznavanju in ozaveščanju 

nevarnosti za zdravje na delovnem mestu, procesiranju in iskanju rešitev za boljše zdravje in 

ali ga udeleženke doživljajo kot podporo pri izvajanju svojih začrtanih ciljev. Raziskala sem 

tudi, kako posamezniki ocenjujejo pomoč koučinga pri promociji zdravja na delovnem mestu. 

 

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Iskala sem odgovore na naslednja vprašanja: 

RV1: Ali in na kakšen način koučing vpliva na ozaveščanje zdravja na delovnem mestu? 

RV2: Ali lahko posameznik že po 8 tednih koučinga opazi spremembo v svojem 

psihofizičnem počutju? 

RV3: Kako posamezniki prepoznajo pomoč koučinga pri promociji zdravja na delovnem 

mestu? 

 

9. METODA RAZISKOVANJA 

 

S 6 klientkami v starosti od 29 do 47 let sem izvedla koučing proces v 8 srečanjih. Posamezno 

srečanje je trajalo 80 minut. Srečanja so potekala v razmiku enega tedna. Udeleženke so se 

prijavile preko poziva z e-pošto, v kateri sem vsem zaposlenim podjetja poslala elektronsko 

sporočilo o možnosti prijave na koučing proces in kratek opis procesa. Na prvem srečanju 

sem poskrbela za zasebnost in varovanje osebnih podatkov z izjavo o zaupnosti. 

Proces koučinga je potekal v skupini (Ward, van de Lo, ten Have, 2014). Uporabila sem 

GROW-model (Whitmore, 2009). Najprej sem naredila oceno in analizo trenutnega stanja z v 

naprej pripravljenim vprašalnikom o psihofizičnem zdravju na delovnem mestu. Udeleženke 

so bile na začetku pozvane tudi k izpolnitvi kroga ravnotežja (Podjed, 2015), s katerim so 

ocenile več dimenzionalni osebni portret različnih vidikov svojih aktivnosti. Predvsem so 
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dobile vpogled v to, kakšno imajo ravnotežje med sabo, družino in delovnim okoljem ter 

delovnimi obremenitvami. 

Nato so si postavile osebne cilje in oblikovale svoj individualni program, ki sem ga skozi 

procese spremljala, krepila njihove potenciale, jih spodbujala in jim nudila podporo pri 

doseganju zastavljenih ciljev. Po analizi stanja in postavljenih ciljih so si, kadar in ko so to 

želele, postavile enotedenske cilje. Uporabila sem prednosti skupinskega koučinga in izvajala 

tako koučing posameznice v skupini kot v parih, kjer so članice izvajale vaje v izmenjavi. 

Uporabljala sem tudi vizualizacijo. Proces je bil izveden tako v prostoru kot  v naravi. Med 

procesi koučinga sem jim po elektronski pošti pošiljala spodbude za doseganje zastavljenih 

ciljev. 

Na prvem in zadnjem srečanju so udeleženke izpolnile vprašalnik o psihofizičnem počutju in 

krog ravnotežja. Tako sem pridobila podatke o njihovem psihofizičnem stanju pred in po 

koučing procesu. S krogom ravnotežja sem lahko pridobila podatke o tem, kakšno je 

ravnotežje med njimi, družino, delovnim okoljem ter delovnimi obremenitvami. Poleg tega, 

da sem sama pridobila informacijo za raziskovanje vpliva koučinga na zdravje posameznice, 

so udeleženke dobile vpogled v svoje zdravje, počutje in dejavnike, ki vplivajo na omenjeno. 

Hkrati so pomislile na dejavnike, ki se jih v vsakdanjem življenju niti ne zavedajo.  

 

Evalvacije posameznih srečanj in evalvacija na koncu vseh srečanj so mi dale odgovore na 

vprašanja o tem, kako posameznice prepoznajo vpliv koučinga na njihovo zdravje. Na podlagi 

sproti pridobljenih podatkov sem lahko prilagajala vsebino in spremljala njihov napredek. 

Pomemben vir podatkov so bili usmerjeni pogovori s posameznicami, kjer sem uporabila 

enotna polstrukturirana vprašanja, ki so predstavljena v prilogi. Z vsako udeleženko sem  

posamezno izvedla pogovor približno mesec dni po zaključenem procesu. Pogovore sem 

posnela in naredila dobesedne zapise. 

 

Zbrano gradivo (vprašalnik o psihofizičnem zdravju na delovnem mestu na začetku in na 

koncu procesa, ocene o posameznem srečanju – evalvacija posameznega srečanja, zapisi 

posameznih srečanj, končna evalvacija in posamezni pogovori s klientkami), sem kvalitativno 

analizirala in s tem pridobila osnovo za odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  
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10.  REZULTATI 

 

Rezultate bom predstavila tako, da bom najprej opisala celoten proces po srečanjih in zraven 

posameznega srečanja podala evalvacije na posamezno srečanje ter končno evalvacijo na 

celoten proces. Nato bom predstavila rezultate vprašalnika o psihofizičnem počutju. Sledili 

bodo odgovori udeleženk, ki sem jih dobila s pomočjo usmerjenega pogovora. Združila bom 

odgovore udelženk na zastavljena vprašanja. Udeleženke bom označila s črko K in zraven 

dodala številko ter njihov dobesedni zapis ali odgovor na vprašanje. Nato bom na osnovi 

kvalitativne analize odgovarjala na raziskovalna vprašanja. 

10.1.OPIS IZVEDBE PROCESA IN EVALVACIJ (posameznih srečanj in končne 

evalvacije) 

 

Z udeleženkami sem izvajala koučing proces v različnih prostorih in z različnimi metodami 

ter pristopi. V srečanjih sem spodbujala prepoznavanje trenutne situacije, formuliranje ciljev 

in doseganje zastavljenih poti. Procese smo izvajale tako znotraj (uporabljale smo prostore, ki 

so bili trenutno na voljo) kot zunaj: na sprehodih ali sede na travi. Za vsako srečanje sem se 

dogovarjala za prostor glede na zastavljen koncept dela. To udeleženk ni motilo. Povedale so, 

da jim je bil način dela všeč in da niso imele težav z občutkom varnosti zaradi menjave 

prostora. 

Dejstvo, da smo bile znotraj ustanove, je prinašalo prednosti (nobeni se ni bilo treba voziti na 

srečanja, poznale smo prostore in se preko mobitela z sms-om obveščale, kje se dobimo). 

Slabost tega, da smo bile znotraj ustanove, pa je bila ta, da so udeleženke bile na voljo ves čas 

in so jih sodelavci lahko zmotili na procesu. To se je sicer zgodilo samo enkrat. Takrat sem v 

zapisu po srečanju zapisala: »Po notranjem vremenu sem hotela povabiti eno izmed 

udeleženk, da izpostavi svojo težavo s komunikacijo z nadrejeno na delovnem mestu, o kateri 

je že govorila na prejšnjem srečanju. Vendar je morala vmes nujno zapustiti proces. To je 

slabost, da se proces izvaja na delovnem mestu in da so udeleženke lahko vedno dosegljive za 

sodelavce.« 

Izvedenih je bilo 8 srečanj, ki so trajala 80 minut. Srečanja so se nadgrajevala. Izhajala sem iz 

modela, imenovanega po avtorju Boyatzisu, ter iz GROW-modela in po uvodnem srečanju 

začela z oceno ter s prepoznavanjem trenutnega osebnega stanja, raziskovanjem osebnih 

veščin in sposobnosti. Sledili sta opredelitev ciljev in vizualizacija želenega stanja. Nato smo 

prešle k akcijskemu načrtu in izvedbi korakov za dosego želenega cilja vsake udeleženke.  

Osrednji del procesa je bil namenjen spremljanju doseganja ciljev ter krepitvi prednosti in 

osebnih rešitev za boljše zdravje ter odpravljanju šibkosti. V procesu sem uporabljala tako 

koučing ena na ena v skupini kot delo v parih.  

Vsako srečanje se je začelo s t. i. notranjim vremenom, kratko refleksijo na prejšnje srečanje 

in kasneje z analizo doseganja zastavljenih ciljev. Sledil je osrednji del srečanja – delo na eni 

temi in dogovor za naslednjič ter končna evalvacija srečanja. Uporabljala sem tehnike risanja, 
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lepljenja, izrezovanja, vizualizacijo, meditacijo. Udeleženke so same nakazale želje po temi 

za naslednje srečanje, jaz sem jih usmerjala in pripravljala tisto, kar so v določenem delu 

srečanj potrebovale. Skupna tema je ostajala enaka. 

Srečanja so potekala strnjeno, tedensko, brez zapletov. Dvakrat smo srečanje zaradi opravičila 

za izostanek polovice udeleženk raje prestavili in tako namesto tedensko imeli srečanje na dva 

tedna. 

UVODNO SREČANJE 

Odlomek iz mojega zapisa po prvem srečanju:  

»Po prvem srečanju sem se počutila SUPER. Ne le da uživam v tovrstnem delu, energija, ki se 

je zgodila v skupini, žareče oči, kot otroške, ko zagledajo nov velik tobogan, po katerem 

morajo najprej splezati, da se lahko spustijo, je tudi meni dala spodbudo, da so tema, skupina 

in metoda dela prave. Ena od udeleženk se mi je celo zahvalila za mail, ki jo je nagovoril k 

udeležbi v skupini. Da je to ravno tisto, kar sedaj potrebuje! Spet druga je rekla, da se ravno v 

tem trenutku sooča z izčrpanostjo, da stoji pred zidom, preko katerega nikakor ne more. 

Tretja je po službi čakala še uro in pol, da se je udeležila prvega srečanja. Lahko rečem le, da 

je zainteresiranost velika.« 

Uvodno srečanje smo izvedle ob kavi in vodi. Vzdušje je bilo sproščeno. Udeleženke so 

želele pridobiti več informacij o poteku srečanj, celotnega procesa, obveznostih, ki jih 

imajo, in o načinu dela. Povedala sem jim, da se bomo dobivale enkrat tedensko in izbrale 

smo dan in uro, ki sta vsem najbolj odgovarjala. Navdušene so bile nad tem, da bodo srečanja 

potekala tudi zunaj. Pomembna informacija je bila, da se bodo srečanja nadgrajevala in zato 

je nujna konstantna udeležba. Ko sem odgovorila na njihova vprašanja, povezana s potekom 

procesa in vlogo ter nalogo kouča, sem jim povedala o pravilu molčečnosti in jim prebrala 

izjavo o zaupnosti, ki jo je vsaka tudi podpisala. Na zadnjo stran so nato napisale svoja 

pričakovanja. Postavile smo skupna pravila o točnosti in javljanju morebitnega izostanka 

od srečanja ter o molčečnosti. Izpolnile so anketo o psihofizičnem počutju in krog 

ravnotežja.  

Gre za 10-stopenjsko lestvico, kjer je 0 najslabša in 10 najboljša dimenzija portreta njihovih 

aktivnosti v ravnotežju družina – služba, obvladovanju obremenitev, odnosov s sodelavci, 

zdrave prehrane, sposobnosti sprostiti se, rekreacije in počitka, smiselnosti dela in zabave pri 

delu. 

Prilagam primere izpolnjenega kroga ravnotežja vseh udeleženk pred in po koučing procesih. 

Poudariti moram, da sem liste prvih izpolnjevanj hranila jaz in sem jih vrnila šele po 

izpolnjenem drugem krogu. Tako so lahko brez primerjanja izpolnile drugi krog in šele 

kasneje so videle razliko in jo tudi interpretirale. Udeleženke sem označila s črko U in zraven 

dodala številko ter izpolnjen krog ravnotežja pred in po koučing procesu. 
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Slika 1: Izpolnjen krog ravnotežja pred srečanji koučing procesa udeleženke U1  

Slika 2: Izpolnjen krog ravnotežja udeleženke U1 po koučing procesih 

          

Udeleženka U1 je na začetku ocenila ravnotežje družina- služba z oceno 9 na 10 stopenjski 

lestvici, obvladovanje obremenitev z oceno 8, odnosi s sodelavci z oceno 8, zdrava prehrana z 

oceno 10, sposobnost sprostiti se z oceno 3, rekreacija in počitek z oceno 6, smiselnost dela z 

oceno 9 in zabava pri delu z oceno 9. Na koncu procesa lahko vidimo razliko v zmanjšanju 

ravnotežja družina- služba za 2 oceni na deset stopenjski lestvici, obvladovanje obremenitev 

je ostalo isto, odnosi s sodelavci so se zmanjali iz 8 na 6, zdrava prehrana je ostala isto, 

zvišala se je sposobnost sprostiti se iz 4 na 10, rekreacija in počitek sta se zvečala iz 6 na 7, 

smiselnost dela se je zmanjšala iz 9 na 7, zabava pri delu pa se je zmanjšala iz 9 na 8. 

Slika 3: Izpolnjen krog ravnotežja pred srečanji koučing procesa udeleženke U2  

Slika 4: Izpolnjen krog ravnotežja udeleženke U2 po koučing procesih 
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Udeleženka U2 je na začetku ocenila ravnotežje družina- služba z oceno 5 na 10 stopenjski 

lestvici, obvladovanje obremenitev z oceno 6, odnosi s sodelavci z oceno 10, zdrava prehrana 

z oceno 4, sposobnost sprostiti se z oceno 2, rekreacija in počitek z oceno 2, smiselnost dela z 

oceno 10 in zabava pri delu z oceno 9. Na koncu procesa lahko vidimo da je ravnotežje 

družina- služba ostala enako, obvladovanje obremenitev se je povečalo iz 6 na 10 na deset 

stopenjski lestivi, odnosi s sodelavci so ostali enaki, zdrava prehrana se je povečala iz 4 na 7, 

zvišali so se sposobnost sprostiti se ter rekreacija in počitek – oboje iz 2 na 5, smiselnost dela 

je ostala enaka, zabava pri delu pa se je zmanjšala iz 9 na 8. 

Slika 5: Izpolnjen krog ravnotežja pred srečanji koučing procesa udeleženke U3 

Slika 6: Izpolnjen krog ravnotežja udeleženke U3 po koučing procesih 

      

Udeleženka U3 je na začetku ocenila ravnotežje družina- služba z oceno 8 na 10 stopenjski 

lestvici, obvladovanje obremenitev z oceno 6, odnosi s sodelavci z oceno 8, zdrava prehrana z 

oceno 5, ravno tako sposobnost sprostiti se, rekreacija in počitek z oceno 6, smiselnost dela z 

oceno 5, zabava pri delu z oceno 6. Na koncu procesa lahko vidimo razliko v zmanjšanju 

ravnotežja družina- služba za 2 oceni na deset stopenjski lestvici, obvladovanje obremenitev 

se je zmanjšalo iz 6 na 4, odnosi s sodelavci so se izboljšali in sicer jih je udeleženka ocenila 

iz 8 na 9, zdrava prehrana se je povečala iz 5 na 8, zvišala se je sposobnost sprostiti se iz 5 na 

8, rekreacija in počitek sta se zmanjšala iz 6 na 5, smiselnost dela in zabava pri delu sta ostali 

enaki. 
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Slika 7: Izpolnjen krog ravnotežja pred srečanji koučing procesa udeleženke U4  

Slika 8: Izpolnjen krog ravnotežja udeleženke U4 po koučing procesih 

   

Udeleženka U4 je na začetku ocenila ravnotežje družina- služba z oceno 9 na 10 stopenjski 

lestvici, obvladovanje obremenitev z oceno 7, odnosi s sodelavci z oceno 8, zdrava prehrana, 

sposobnost sprostiti se in rekreacija in počitek z oceno 5, smiselnost dela z oceno 7 in zabava 

pri delu z oceno 7. Na koncu procesa lahko vidimo da je ravnotežja družina- služba ostalo 

enako, obvladovanje obremenitev se je zmanjšalo iz 7 na 5, odnosi s sodelavci so se izboljšali 

iz 7 na 8, zdrava prehrana je ostala isto, zvišala se je sposobnost sprostiti se iz 5 na 10, 

rekreacija in počitek sta ostala ista, smiselnost dela in zabava pri delu sta se povečala iz 7 na 

10. 

Slika 9: Izpolnjen krog ravnotežja pred srečanji koučing procesa udeleženke U5  

Slika 10: Izpolnjen krog ravnotežja udeleženke U5 po koučing procesih 

 

       

Udeleženka U5 je na začetku ocenila ravnotežje družina- služba z oceno 6 na 10 stopenjski 

lestvici, obvladovanje obremenitev z oceno 4, odnosi s sodelavci z oceno 9, zdrava prehrana 

in sposobnost sprostiti se z oceno 8, rekreacija in počitek ter smiselnost dela z oceno 5, in 

zabava pri delu z oceno 6. Na koncu procesa lahko vidimo razliko v povečanju ravnotežja 

družina- služba iz 6 na 8, obvladovanje obremenitev iz 4 na 5, odnosi s sodelavci so se 
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zmanjali iz 9 na 8, zdrava prehrana in sposobnost sprostiti se sta ostali isto, rekreacija in 

počitek ter smiselnost dela so se zvišali iz 5 na 7, ter zabava pri delu iz 6 na 7.  

Slika 11: Izpolnjen krog ravnotežja pred srečanji koučing procesa udeleženke U6  

Slika 12: Izpolnjen krog ravnotežja udeleženke U6 po koučing procesih 

      

Udeleženka U6 je na začetku ocenila ravnotežje družina- služba z oceno 4 na 10 stopenjski 

lestvici, obvladovanje obremenitev z oceno 6, odnosi s sodelavci z oceno 10, zdrava prehrana 

z oceno 5, sposobnost sprostiti se z oceno 6, rekreacija in počitek z oceno 4, smiselnost dela z 

oceno 5 in zabava pri delu z oceno 8. Na koncu procesa lahko vidimo razliko v zvečanju 

ravnotežja družina- služba iz 4 na 7, obvladovanje obremenitev iz 6 na 8, odnosi s sodelavci 

so ostali enaki, zdrava prehrana se je zvečala iz 5 na 9, zvišala se je sposobnost sprostiti se iz 

6 na 8, rekreacija in počitek se je zvečal iz 4 na 5, smiselnost dela se je povečala iz 5 na 8, 

zabava pri delu pa je ostala enako. 

V vseh primerih lahko vidimo razliko, ki vodi k bolj uravnoteženemu krogu. Rečem lahko, da 

so udeleženke po srečanjih bolj znale vzpostavljati ravnotežje med sabo, družino in delovnim 

okoljem ter delovnimi obremenitvami.  

Nato smo si izmenjale naslove e-pošte in telefonske številke. Sledil je dogovor, da bomo 

naslednjič šle na zrak in bomo hodile, tako da je bila potrebna lahka obutev. 

Na koncu vsakega srečanja (razen prvega in zadnjega) sem podelila list s sprotno evalvacijo. 

Rezultati le-te bodo predstavljeni na koncu opisa posameznega srečanja. 

DELOVNA FAZA (drugo do sedmo srečanje) 

DRUGO SREČANJE 

Na drugem srečanju sem uporabila vprašanja za oceno trenutnega zdravstvenega stanja 

udeleženk. Vprašanja so bila zapisana na list: 

Kako ste zadovoljni z delom in nalogami, ki jih opravljate? 

Ali vas delo izčrpava in utruja? 

Kaj kvari vaše dobro počutje na delovnem mestu? 

Kako ocenjujete svoj današnji zdravstveni status? 

Kaj ocenjujete kot največjo težavo vašega zdravja? 

Kaj veste o nevarnostih kroničnih težav? Katerih kroničnih bolezni se bojite?  
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Za katero kronično bolezen imate večje tveganje zaradi delovnega mesta? 

Kaj je tisto, kar na delovnem mestu najbolj pogrešate in bi koristilo vašemu zdravju? 

 

Na vprašanja so si odgovarjale med hojo in pogovorom v parih. Sama sem spremljala 

posamezne pare, tako da sem se enkrat ustavila pri enem, nato drugem in še tretjem ter jih 

usmerjala v bistvo. Opazila sem namreč, da so nekatere udeleženke izgubile ciljno usmeritev 

in so se razgovorile o službi nasploh. Zato sem postavila podvprašanje in jih vračala nazaj k 

niti trenutnega srečanja – oceni trenutnega stanja psihofizičnega počutja. 

Evalvacija drugega srečanja 

V nadaljevanju sem udeleženke označila s črko U in zraven dodala številko ter njihov 

dobesedni zapis na vprašanje. 

Drugo srečanje je na udeleženke vplivalo pozitivno. Ocenile so ga z besedami (štiri pozitivno, 

ena z oceno 5 in ena z besedo dobro).  

Na vprašanje, ali so prišle do kakšnega uvida/zaključka, so odgovarjale: 

U1: »Nisem edina, več nas je s podobnimi zgodbami.« 

U2: »Več moram misliti nase. Več moram narediti zase.« 

U3: »Pomaga, če se sprehodiš. S tem sem pregnala slabo voljo. Mogoče bi morala to večkrat 

prakticirati.« 

U4: »Pomembna sem predvsem jaz in ne drugi.« 

U5: »Ja, nisem jaz kriva, če nekdo drug ni samoodgovoren.« 

U6: »Počasi začenjam.« 

V evalvaciji na srečanje sem jih vprašala: Kaj si spremenila v tem tednu? 

Dve sta odogorili, da »nič«.Ostale so odgovorile:  

U2: »Imam bolj pozitivna mnenja.« 

U3:»Več se ukvarjam z rekreacijo.« 

U4:»Jem manj sladkarij.« 

U6:»Našla sem čas zase, imam več pozitivnih misli.« 

Kaj boš spremenila do naslednjega tedna? 

U1: »Še bolj se bom poglobila v svoje občutke in skušala spremeniti stvari, ki me motijo.« 

U2: »Vzela si bom več časa zase.« 

U3: »Še več se bom ukvarjala z rekreacijo.« 
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U4: »Zmanjšala bom vnos sladkega.« 

U5: »Bolj bom pazila na prehrano.« 

U6: »Obvladovala bom stres.« 

Kako lahko to, kar se je dogajalo v skupini, uporabim zase? 

U1: »Zaenkrat nimam odgovora. Ne znam se izraziti.« 

U2: »Tako, da to začnem uporabljati.« 

U3: »Več pogovora.« 

U4: »Na veliko načinov. Da se umirim, pomislim, šele nato odprem usta.« 

U5: »Zaenkrat še nič, imamo vsi podobne težave.« 

U6: »Se naučim sprejemati napake in delati na njih.« 

Sledila so vprašanja s petimi možnimi odgovori. 

Kako ti je bila metoda dela danes všeč? Možni odgovori so bili: zelo nezadovoljna, 

nezadovoljna, niti zadovoljna niti nezadovoljna, zadovoljna, zelo zadovoljna. 

Dve sta odgovorili, da sta zelo zadovoljni, štiri pa, da so zadovoljne. 

V kolikšni meri si dobila, kar si pričakovala? Možni odgovori so bili: sploh nič, malo, srednje, 

precej, zelo veliko. 

Dve sta obkrožili zelo veliko, dve precej in dve srednje. 

Kakšno je bilo moje počutje? Možni odgovori so bili: zelo slabo, slabo, srednje, dobro, zelo 

dobro. 

Tri so odgovorile, da zelo dobro, ena dobro, ena srednje in ena slabo. 

V kolikšni meri sem se danes počutila varno spregovoriti? Možni odovori so bili: zelo malo, 

malo, srednje, dobro, zelo dobro. 

Ena je odgovorila zelo dobro, dve dobro, dve srednje in ena malo. 

TRETJE SREČANJE 

Tretje srečanje sem spet pripravila za pohod v naravo, kjer bi v dvojicah postavljale svoje 

cilje, vendar je bilo slabo vreme, zato smo ostale v eni od kongresnih dvoran. Tema srečanja 

se je spremenila takoj, ko smo začele z notranjim vremenom. Kar dve udeleženki sta namreč 

prišli na srečanje zelo obremenjeni. Povedali sta svoje težave in tema srečanja je postala 

komunikacija. Želeli sta vedeti, kako bi izboljšali svojo komunikacijo. Nekatere so imele 

težave s sodelavci, druge z nadrejenimi. Po notranjem vremenu, za katerega smo v tem 

srečanju porabile polovico časa, saj je bila takšna potreba večine udeleženk, smo prešle na 
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vajo risanja. Delale so po parih. Ena je risala, druga pa govorila, kaj naj udeleženka v paru 

nariše. Komunikacija je lahko bila le enosmerna. Nato so vlogi zamenjale, s tem da se je 

zamenjala tudi slika, ki so jo morale narisati. Nato smo se pogovarjale o vaji. Vprašala sem 

jih, kako jim je bila všeč; ali so se bolje počutile v vlogi, ko so morale govoriti ali ko so 

morale risati; kaj jim je pomagalo, ko so morale risati in kaj, ko so morale govoriti; kaj jim je 

oteževalo situacijo v eni in kaj v drugi vlogi; kaj jim je to prineslo; kaj so ugotovile, ko so 

dale slike, ki bi morale izgledati enako, skupaj; kako lahko naučeno prenesejo v prakso; kaj je 

prvi korak, da to dosežejo. 

Prilagam primer dveh slik. Prva je primer risbe, ki jo je udeleženka dobila na listu in je morala 

povedati drugi, kako naj nariše, da bo slika enaka. Druga pa je primer, kaj je nastalo z 

enosmerno komunikacijo. 

Slika 13: Primer slike, ki jo je morala udeleženka opisati drugi 

 

Slika 14: Primer slike, ki je nastala z enosmerno komunikacijo 

          

Na tem srečanju sem ugotovila, da moram narediti bistveno spremembo. Delovati sem morala 

bolj ciljno usmerjeno. Na srečanjih je bilo vse preveč širine in premalo fokusa. Moj zapis po 

srečanju: 

»Ugotovila sem, da jim stres in neravnovesje v njihovem zdravju povzročajo: organizacijski 

dejavniki tveganja, zahteve v zvezi z nalogami, stopnja možnosti pri odločanju, okolje in 
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fizični delovni pogoji ter urnik dela. Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot agencija za 

javno zdravje navajata ključne dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo zdravje: prihodki in 

družbeni status, socialna opora v okolju, zaposlitev in razmere na delovnem mestu ter 

spopadanje s stresom. 

Ugotovila sem, da moram delovati še bolj ciljno naravnano, da ne morem popolnoma 

prepuščati udeleženkam, da se čez teden odločijo, kaj bodo delale in do kdaj bodo kaj 

naredile, da bodo dosegle svoj cilj. Na srečanju morajo povedati, kaj je njihov tedenski cilj in 

kako ga bodo dosegle, kaj jim bo v pomoč, podporo itd.« 

Delovati sem želela še bolj fokusno in ožati njihovo širino. Tako sem v naslednjih srečanjih 

delovala še bolj ciljno, akcijsko in usmerjeno. 

Na tretjem srečanju je ena udeleženka (U3) manjkala. 

Evalvacija tretjega srečanja 

Na tri udeleženke je tretje srečanje vplivalo »pozitivno.« Ena je napisala, da »se je zamislila 

nad sabo, če sama dovolj posluša druge«. Ena pa ga je označila z besedo »zanimivo«. 

Na vprašanje, ali so prišle do kakšnega uvida/zaključka, so odgovarjale: 

U1: »Da vsak vidi isto sliko/zgodbo drugače.« 

U2: »Da je pomemben način komunikacije, jasna navodila in da se je zelo pomembno o čim 

več stvareh pogovarjati.« 

U4: »Da sem prehitra. Nisem dovolj natančna.« 

U5: »Ja, da bom bolj poslušala druge.« 

U6: »Velikorat je potrebno preveriti, vprašati, doreči, da s kom skomuniciraš in ga razumeš.« 

V evalvaciji na srečanje sem jih vprašala: Kaj si spremenila v tem tednu? 

Ena je napisala, da »nič.«Ostale so odgovorile:  

U1: »Poskušam bolj umirjeno pristopiti k zadevi, tudi če se mudi.« 

U4: »Šla sem na sprehode, sama, brez vseh.« 

U5: »Nisem jedla preveč sladic.« 

U6: »Veliko razmišljam o komunikaciji in razumevanju.« 

Kaj boš spremenila do naslednjega tedna? 

U1: »Razmislila bom o danes povedanem. Pozorna bom na to, kako jaz delujem.« 

U2: »Poskusila se bom več pogovarjati z nadrejenim.« 

U4: »Ne vem še.« 



42 

 

U5: »Bolj bom vljudna do drugih.« 

U6: »Poskusila bom razumeti sodelavce in nadrejene.« 

Kako lahko to, kar se jedogajalo v skupini, uporabim zase? 

U1: »Zelo. Tako doma kot v službi.« 

U2: »Povedati moram, kako razmišljam jaz, da me bodo drugi lahko razumeli.« 

U4: »Lahko. Najprej bom zadihala, premislila, šele nato povedala.« 

U5: »Bolj bom lahko pozorna in poskušala razumeti, kaj mi drugi govori.« 

U6: »Učiti se na izkušnjah drugih.« 

Sledila so vprašanja s petimi možnimi odgovori. 

Kako ti je bila metoda dela danes všeč? Možni odgovori so bili: zelo nezadovoljna, 

nezadovoljna, niti zadovoljna niti nezadovoljna, zadovoljna, zelo zadovoljna. 

Dve sta odgovorili, da sta zelo zadovoljni, dve, da sta zadovoljni, ena pa je bila nezadovoljna. 

V kolikšni meri si dobila, kar si pričakovala? Možni odgovori so bili: sploh nič, malo, srednje, 

precej, zelo veliko. 

Ena je obkrožila zelo veliko, štiri precej. 

Kakšno je bilo moje počutje? Možni odgovori so bili: zelo slabo, slabo, srednje, dobro, zelo 

dobro. 

Tri so odgovrile, da zelo dobro, dve z dobro. 

V kolikšni meri sem se danes počutila varno spregovoriti? Možni odgovori so bili: zelo malo, 

malo, srednje, dobro, zelo dobro. 

Vseh pet je odgovorilo z zelo dobro. 

Med tretjim in četrtim srečanjem smo imele možnost iti na meditacijo, ki je bila organizirana 

v podjetju v času svetovnega dneva zdravja za zaposlene. Najprej so nekatere udeleženke 

imele pomisleke, nato pa so bile neskončno hvaležne še za to izkušnjo. Večina jih, kljub 

možnosti udeležbe za vse zaposlene, na tovrstno aktivnost sploh ne bi šla, če ne bi bile 

vključene v koučing skupino. 

ČETRTO SREČANJE 

Četrto srečanje je potekalo bolj ciljno naravnano. Moj zapis po srečanju: 

»Takoj sem videla priložnost, da ji (udeleženki) s pravilnimi vprašanji pomagam. Vprašala 

sem jo, če si želi več piti. Pritrdila je. Nato sem jo vprašala, kaj počne sedaj, da ne dosega 

tega cilja in kako lahko cilj doseže. Kaj bi ji pomagalo, da bi dovolj pila? Rekla je, da ne ve, 

da se, tudi če ima steklenico pred sabo, ne spomni, da bi pila. Nato se je spomnila, da bi 
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lahko imela opomnik na telefonu. Ravno tako je povedala, da doma sina opozarja, naj pije 

dovolj, sama pa tega ne stori. Spomnila se je, da bi lahko doma, kadar reče sinu, da mora 

piti, tudi sama spila kozarec vode. Sledilo je moje vprašanje: 'Kaj boš naredila v službi in kaj 

doma, da boš več pila?' Povedala je, da bo imela opomnik v službi na vsako uro in ko ga bo 

slišala, bo spila kozarec vode. Doma pa bo ob vsakem opozorilu sinu tudi sama spila kozarec 

vode. Tako je imela kratkoročne cilje in tudi strategije za dosego.« 

Opisan je le del, ki se je zgodil na četrtem srečanju. Še vedno je bila tema komunikacija. 

Uporabljala sem vizualizacijo. Morale so zapreti oči, se nasloniti nazaj in odgovoriti na 

vprašanja: »Kaj si želiš? Kako bi izgledala komunikacija, ki si jo želiš s konkretno sodelavko, 

nadrejeno…?« Nato so si odgovorile na vprašanja: »Kakšna je realnost? Kaj se dogaja sedaj? 

Kako komuniciraš sedaj? S čim si nezadovoljna?« Sledila so vprašanja o možnosti sprememb. 

»Kako lahko združiš realnost in cilj? Kako lahko to dosežeš, če izhajaš iz sebe, ker poznaš 

dejstvo, da se ne da spreminjati drugega, temveč sebe? Kaj ti bo v pomoč? Kdo ti bo v 

pomoč? Kje lahko najdeš pri sebi vire moči, da izboljšaš komunikacijo?« Nato so naredile 

načrt: »Kako boš to dosegla? Kaj bo tvoj prvi korak?« Nato je vsaka povedala svoj 

kratkoročni cilj v komunikaciji, ki ga bo uresničila ali uresničevala do naslednjega srečanja. 

Evalvacija četrtega srečanja 

Četrto srečanje sta dve udeleženki označili z »lepo«, ena z »zelo pozitivno«, ena s »pozitivno«, 

ena pa je napisala: »Popolnoma sem se poglobila vase.« 

Na vprašanje, ali so prišle do kakšnega uvida/zaključka, so odgovarjale: 

U1: »Ja, vztrajala bom na tem, kar sem si zadala.« 

U2: »Da, od jutri bom poskušala biti vedno nasmejana.« 

U4: »Da se bom morala spremeniti. Ne smem biti tako občutljiva.« 

U5: »Da je komunikacija, dobra komunikacija, nujno potrebna.« 

U6: »Počasi napredujemo.« 

V evalvaciji na srečanje sem jih vprašala: Kaj si spremenila v tem tednu? 

U1: »Da drugih ne obremenjujem z nepotrebnimi in negativnimi zadevami.« 

U2: »Neuživanje hrane po 18. uri.« 

U4: »Pri prehrani, pri rekreaciji.« 

U5: »Končno spet več rekreacije.« 

U6: »Izboljšala komunikacijo s sodelavci.« 

Kaj boš spremenila do naslednjega tedna? 

U1: »Izboljšala komunikacijo z bližnjo osebo.« 



44 

 

U2: »Pitje vode.« 

U4: »Zmanjšala bom občutljivost do določene osebe.« 

U5: »Delala bom na zdravi prehrani, več se bom gibala. V komunikaciji bom nadaljevala z 

izkrenostjo.« 

U6: »Po dolgem času bom komunicirala z meni bližjno osebo, s katero nisem imela stika že 

več časa. To bo vplivalo dobro name, saj se zaradi tega obremenjujem.« 

Kako lahko to, kar se jedogajalo v skupini, uporabim zase? 

U1: »Tako, da ne dovolim, da me vsaka beseda razburi.« 

U2: »?« 

U4: Ni bilo odgovora. 

U5: »Nadaljujem v smeri iskrenosti.« 

U6: »Se učim na izkušnjah.« 

Sledila so vprašanja s petimi možnimi odgovori. 

Kako ti je bila metoda dela danes všeč? Možni odgovori so bili: zelo nezadovoljna, 

nezadovoljna, niti zadovoljna niti nezadovoljna, zadovoljna, zelo zadovoljna. 

Dve sta odgovorili, da sta zelo zadovoljni, tri pa, da so zadovoljne. 

V kolikšni meri si dobila, kar si pričakovala? Možni odgovori so bili: sploh nič, malo, srednje, 

precej, zelo veliko. 

Ena je obkrožila, da zelo veliko, dve precej in dve srednje. 

Kakšno je bilo moje počutje? Možni odgovori so bili: zelo slabo, slabo, srednje, dobro, zelo 

dobro. 

Tri so odgovrile, da zelo dobro, ena dobro, ena srednje. 

V kolikšni meri sem se danes počutila varno spregovoriti? Možni odgovori so bili: zelo malo, 

malo, srednje, dobro, zelo dobro. 

Tri so odgovorile z zelo dobro, ena z dobro in ena srednje. 

PETO SREČANJE: 

Na petem srečanju so lepile, risale, rezale in ustvarile vsaka svoj plakat. Bile so likovno 

aktivne. Poleg risanja, izrezovanja in lepljenja so morale misliti, vizualizirati in ustvarjati 

popolnejšo sliko sebe kot ideala in kot realnost. Moj zapis: 

»Nato sem jih pozvala, da se udobno usedejo, zaprejo oči in si še enkrat predstavljajo idelano 

sebe na vseh področjih (socialnem, komunikacijskem, emocionalnem, telesnem). 
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Sledilo je vprašanje, kdo sem sedaj, na katerega so si odgovarjale same. Ko so zvizualizirale 

sliko, so lahko med slikami, izrezki naslovov iz časopisa in revij ali z barvicami narisale in 

poskušale dobesedno ali v prenesenem pomenu prenesti zvizualizirano na list. Vprašala sem 

jih, katere so njihove močne točke. Spet so si naredile na list papirja zapis s pomočjo 

besednih zvez, slik iz različnih revij, ki so jih lahko izbirale med ponujenimi in nato nalepile. 

Spet so se naslonile nazaj in sledila je imaginacija ideala in trenutnega jaza, vsak na svojem 

koncu. Potem pa sem vprašala, kje se njihov ideal in sedanji jaz že srečujeta oz. kaj je tisto, 

kar že sedaj delajo dobro; kaj je tisto, kjer so vrzeli in kakšne so te vrzeli. 

Kaj lahko naredijo na tem, da bodo vrzeli napolnile? Kdo jim lahko pri tem pomaga?  

Ena od udeleženk je spoznala, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na njeno slabo počutje, in da je 

velika razlika med njenim idealom ter trenutnim jazom. Razlika je predvsem na 

profesionalnem nivoju in ne najde moči, da bi lahko to vrzel napolnila.  

Naslednjič bomo delali na samozavesti in na večji odgovornosti,« sem si še zapisala. 

Prilagam nekaj nastalih plakatov. 

Slika 15: Plakat ene od udeleženk, ki je nastal na enem od srečanj koučing procesa 

 

Slika 16: Plakat ene od udeleženk, ki je nastal na enem od srečanj koučing procesa 
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Evalvacija petega srečanja 

To srečanje je potekalo več časa, kot je bilo dogovorjeno, zato evalvacije na srečanju nismo 

naredile. Udeleženkam sem dala liste za domov in jih prosila, da jih prinesejo naslednjič. 

Nobena listov ni prinesla. Kljub še dvakratni prošnji listov nisem dobila. 

ŠESTO SREČANJE 

Na srečanju, ki je sledilo, so morale udeleženke izpolniti svoj grb (interno gradivo iz 

supervizijskih srečanj v času študija). Srečanje je potekalo zunaj na travi. S sabo smo nesle 

dve blazini in odšle na rob gozda čisto blizu podjetja. Udeleženke so razmislile o svojih 

pozitivnih lastnostih na področju svojega znanja, sposobnosti in lastnosti. Pomislile so nase in 

se »pohvalile« s tem, kar znajo, zmorejo, katere sposobnosti imajo in katere lastnosti v odnosu 

z drugimi ljudmi. Iz analize srečanja lahko razberem, da jim je bila metoda krepitve 

samopodobe zelo všeč in da, kot pravi ena od udeleženk, »premalokrat pomislimo na naše 

pozitivne lastnosti.« 

Na tem srečanju je manjkala U2. 

Evalvacija šestega srečanja 

Šesto srečanje je na udeleženke vplivalo pozitivno. Dve sta ga ocenili z »zelo pozitivno«, ena 

z oceno »pozitivno« in ena z besedama »pozitivno, sproščujoče«.  

Na vprašanje, ali so prišle do kakšnega uvida/zaključka, so odgovarjale: 

U1: »Vsak dan se bori zase na svoj način.« 

U3: »Da se moram oprijeti svojih pozitivnih lastnosti.« 

U4: »Zavedati se moram svojih dobrih lastnosti.« 

U5: »Tudi jaz sem močna oseba.« 

U6: »Sem pozitivna oseba.« 

V evalvaciji na srečanje sem jih vprašala: Kaj si spremenila v tem tednu? 

Ena je odgovorila, da »nič.« Ostale so odgovorile: 

U3: »Poskušam biti usmerjena k doseganju idealnega jaza.« 

U4: »Več sem bila v naravi in energija sama je poskrbela za boljše počutje.« 

U5: »Večkrat pomislim nase.« 

U6: »Bila sem na dopustu in odklopila od vsega.« 

Kaj boš spremenila do naslednjega tedna? 

U1: »Zbrala pogum in šla do nadrejenega.« 
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U3: »Še bolj bom poskrbela zase.« 

U4: »Še bolj bom postala močna. Mislila bom na svoje dobre lastnosti.« 

U5: »Bolj bom osredotočena nase.« 

U6: »Ne bom pokazala svoje šibke točke.« 

Kako lahko to, kar se je dogajalo v skupini, uporabim zase? 

U1: »Poslušnost.« 

U3: »Da tudi doma poskušam vse te lastnosti prenesti na otroke.« 

U4: Nič ni bilo napisano. 

U5: »Kar spoznam tukaj v skupini, lahko vse prenesem v prakso, vendar počasi, po korakih.« 

U6: »Se učim na izkušnjah drugih.« 

Sledila so vprašanja s petimi možnimi odgovori. 

Kako ti je bila metoda dela danes všeč? Možni odgovori so bili: zelo nezadovoljna, 

nezadovoljna, niti zadovoljna niti nezadovoljna, zadovoljna, zelo zadovoljna. 

Štiri so odgovorile, da so zelo zadovoljne, ena pa nezadovoljna. 

V kolikšni meri si dobila, kar si pričakovala? Možni odgovori so bili: sploh nič, malo, srednje, 

precej, zelo veliko. 

Štiri so obkrožile zelo veliko, ena precej. 

Kakšno je bilo moje počutje? Možni odgovori so bili: zelo slabo, slabo, srednje, dobro, zelo 

dobro. 

Štiri so odgovorile, da zelo dobro, ena slabo. 

V kolikšni meri sem se danes počutila varno spregovoriti? Možni odgovori so bili: zelo malo, 

malo, srednje, dobro, zelo dobro. 

Tri so odgovorile z zelo dobro, dve z dobro in ena s srednje. 

SEDMO SREČANJE  

Sedmo srečanje je potekalo v prostorih vrtca. Že ambient je bil igriv, sproščujoč, miren. 

Prostor je bil velik in svetel. Udeleženke so se usedle nekatere na stol, druge na tla, nekatere 

so se sezule, ker so želele biti bose. Srečanje sem začela z žogico, ki so si jo morale podati 

med sabo in povedati druga drugi kakšno pozitivno lastnost, ki so jo opazile. Ko sem se na 

srečanje pripravljala, sem pripravila vedno različne scenarije in tokrat sem pripravila tudi igro 

vlog, do katere nismo prišli. Sem pa zopet uporabila vizualizacijo, ker sem začutila, da je to 

tisto, kar potebujejo v danem trenutku. Še večjo krepitev samopodobe in samozavesti. 
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Udeleženke so se namestile v udoben položaj in zaprle oči. Govorila sem jim stavke: Ne 

primerjaj se z drugimi. Si edinstvena. Imej pozitivne misli. Če pride kakšna druga misel, ji 

dovoli, da pride, in jo pusti, da gre. Sprejmi kompliment s 'hvala'. Zavedaj se preteklih 

uspehov. Veseli se jih. Zavedaj se svojih kvalitet. Si edinstvena. Najdi svojo strast. Bodi ti. Ti 

si edinstvena. Ko sem jih vmes opazovala, sem pri nekaterih videla spremembo izraza na 

obrazu (iz togega v veselega) ter spremembo v položaju ramen in drže (iz spuščenih ramen in 

sključene drže v odprta ramena in stabilnejšo držo). 

Na srečanju je manjkala U2. 

Evalvacija sedmega srečanja 

Vpliv sedmega srečanja so udeleženke ocenile z besedami: 

U1: »Zaradi moje slabe volje sem bolj malo vpijala stvari.« 

U3: »Tolažilno.« 

U4: »Super, nasmejala sem se.« 

U5: »SUPER!!« 

U6: »Zelo spodbudno, kot vsa ostala doslej.« 

Na vprašanje, ali so prišle do kakšnega uvida/zaključka, so odgovarjale: 

U1: »Stopi na stran in išči pozitivo.« 

U3: »Veliko energije po nepotrebnem potrošim za druge.« 

U4: »Da, življenje je lepo.« 

U5: »Ja.« 

U6: »Zaupati vase in biti samozavestnejši.« 

V evalvaciji na srečanje sem jih vprašala: Kaj si spremenila v tem tednu? 

U1: »Šla korak nazaj.« 

U3: »Gledala sem nase na način, kaj vse zmorem.« 

U4: »To, da se veliko smejim.« 

U5: »Pozitivno sem gledala na prepir, ki se mi je zgodil.« 

U6: »Pozitiva, pozitiva.« 

Kaj boš spremenila do naslednjega tedna? 

U1: »Bila spet stara jaz.« 
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U3: »Še bolj poskrbelazase.« 

U4: »Še bolj se bom smejala.« 

U5: »Držala se bom obljube: ne jesti ogljikovih hidratov.« 

U6: »Pozitiva, pozitiva.« 

Kako lahko to, kar se jedogajalo v skupini, uporabim zase? 

U1: »Zaenkrat samo vpijam.« 

U3: »Spomnim se stvari v skupini in potem delujem drugače, tako v službi kot doma, in odziv 

me vedno pozitivno preseneti.« 

U4: »Ogromno.« 

U5: »Se učim na izkušnjah, svojih in drugih.« 

U6: »Več pozitivnih afirmacij vsak dan.« 

Sledila so vprašanja s petimi možnimi odgovori. 

Kako ti je bila metoda dela danes všeč? Možni odgovori so bili: zelo nezadovoljna, 

nezadovoljna, niti zadovoljna niti nezadovoljna, zadovoljna, zelo zadovoljna. 

Tri so odgovorile, da so zelo zadovoljne, dve pa, da sta zadovoljni. 

V kolikšni meri si dobila, kar si pričakovala? Možni odgovori so bili: sploh nič, malo, srednje, 

precej, zelo veliko. 

Dve sta obkrožili zelo veliko, dve precej in dve srednje. 

Kakšno je bilo moje počutje? Možni odgovori so bili: zelo slabo, slabo, srednje, dobro, zelo 

dobro. 

Tri so odgovrile, da zelo dobro, ena dobro, ena srednje. 

V kolikšni meri sem se danes počutila varno spregovoriti? Možni odgovori so bili: zelo malo, 

malo, srednje, dobro, zelo dobro. 

Dve sta odgovorili z zelo dobro, dve z dobro in ena s srednje. 

ZADNJE – EVALVACIJSKO SREČANJE 

Zadnje srečanje smo končale tako, kot smo srečanja začele, ob kavi in vodi. Po notranjem 

vremenu, kratki refleksiji na prejšnje srečanje in analizi doseganja zastavljenih ciljev sem jim 

razdelila liste z vprašanji:  

1. Kaj se je zgodilo s cilji, ki sem si jih zastavila na začetku procesa? 

Odgovori udeleženk so se glasili: 
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U1: »Nekatere sem uresničila, drugih ne.« 

U2: »Na začetku skoraj nisem imela ciljev. Prišli so med procesom in naenkrat sem začela 

pozitivno sprejemati in reševati obstoječe težave. Dvignila se je moja samozavest. Polagam 

pozornost na komunikacijo.« 

U3: »Nekateri so se izpolnili, nekateri ne.« 

U4: »98-% uresničitev.« 

U5: »Počasi uspevam.« 

U6: »Začela sem veliko bolj intenzivno misliti o njih, kar je v tem trenutku precej naporno.« 

2. Kaj sem doslej našla v skupini, česar drugje ne vidim? 

U1: »Ugotovila sem, da lahko že samo pogovor o stvareh z drugim veliko reši oziroma 

pomaga.« 

U2: »Razumevanje, podporo, druge izkušnje, pomoč in spodbudo, usmerjanje pri reševanju 

težav.« 

U3: »Odkrito pogovarjanje in poslušanje drugega.« 

U4: »Odkritost.« 

U5: »Nek mir.« 

U6: »Občutek varnosti in zaupanje, medsebojno razumevanje.« 

 

3. Kaj sem se naučila o sebi, o svojem zdravju na delovnem mestu in o svojem poklicu? 

U1: »Da je nujno potrebno komunicirati, imeti pravo držo.« 

U2: »Imam rada svoje delovno mesto in poklic. To zmorem. Začenjam živeti na zdrav način.« 

U3: »Da vedno nekaj lahko pustimo za drug dan. In če nas ni, vse teče tudi brez nas.« 

U4: »Upoštevaj svoje telo. Naredi več zase.« 

U5: »O sebi – da res nisem vedela, da imam toliko dobrih lastnosti. O zdravju – da nihče ni 

vreden, da bi si ga zaradi njega kvarila.« 

U6: »Ne smem biti tako občutljiva in tako vzkipljiva, nemočno odreagirati na 

stresnesituacije.« 

4. Katere so moje močne in šibke točke? Kako nameravam izboljšati slednje? 

U1: »Še vedno moram veliko delati na komunikaciji. To je proces in treba je iti korak za 

korakom.« 
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U2: »Sem odkrita, rada prisluhnem in pomagam, sama zmorem več stvari hkrati. V prihodnje 

se bom trudila skriti svoje šibkosti.« 

U3: »Da bolj poslušam sebe, je moja močna točka. Moram pa bolj poslušati druge, kaj hočejo 

od mene.« 

U4: »Odločnost je močna točka. Šibka pa, da premalo mislim nase.« 

U5: »Močne: hm… Šibke: potrpežljivost, vzkipljivost. Včasih mi jih uspe bolj, včasih manj 

nadzorovati.« 

U6: »Premalo samozavestna, zelo si jemljem k srcu vsako grajo in vsaka stresna situacija 

zelo negativno vpliva name, stresa je pa veliko.« 

5. Kako je skupina vplivala na moje zdravje na delovnem mestu? 

U1: »Skupina je bila zelo pozitivna. Pomagala mi je postati boljše volje, kadar sem bila 

slabe.« 

U2: »Postavila sem si cilj glede zdrave prehrane in če to zmore moja prijateljica v procesu, 

zmorem tudi jaz.« 

U3: »Neverjetno dobro, čudovito.« 

U4: »Spoznala sem, da so še drugi, ki imajo enake ali vsaj podobne težave kot jaz.« 

U5: »Zelo dobro.« 

U6: »Zelo pozitivno.« 

 

6. Česa se še moram naučiti in kakšni so moji bodoči cilji v zvezi z mojim zdravjem na 

delovnem mestu? 

U1: »Nadaljevati v smeri izboljšanja komunikacije, bolj obvladati stres, ne tarnati, biti 

usmerjena k ciljem in realizaciji.« 

U2: »Moram se še bolj naučiti obvladovati stres. Držati se zdravega načina prehranjevanja. 

Po možnosti še več pešačiti.« 

U3: »Ko začutim, da ne morem več, si vzamem premor, prost dan. Ohranjala bom svoje 

zdravje.« 

U4: »Jaz sem na prvem mestu (zdravje, počutje).«  

U5: »Naučiti se moram še veliko. Moj cilj za v bodoče pa je, da si ne bom vsega jemala k 

srcu, saj smo vsi krvavi pod kožo.« 

U6: »Bolj sem samozavestna in optimistična. Bolj moram zaupati sebi, svojim odločitvam in 

stati za njimi.« 
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10.2. REZULTATI VPRAŠALNIKA O PSIHOFIZIČNEM POČUTJU 

 

Vprašalnik so udeleženke izpolnile na začetku in na koncu procesa. Opisani so rezultati pred 

in po procesu, razen v primerih, kjer podatki prej in po niso relavantni. To so vprašanja, 

vezana na njihove zdravstvene težave v zadnjih 12 mesecih. Najprej predstavim tovrstna 

vprašanja in odgovore. 

 Ali ste v zadnjih 12 mesecih imeli kakšno od naštetih zdravstvenih težav?  

Možni odgovori (a) kostno-mišične težave, b) težave z dihali, c) stres, depresija, anksioznost, 

d) infekcije, e) nesreče, poškodbe, f) nič, g) alergije, h) ne vem) so bili izbrani glede na 

podatke Evropske raziskave o zdravstvenih težavah, povezanih z delom (Evropska komisija 

za varnost in zdravje na delovnem mestu, 2014). 

Odgovore udeleženk predstavljam v grafu. 

Graf 4: Odgovor zaposlenih v podjetju o njihovih zdravstvenih težavah, povezanih z 

delom 

 

 Ali ste bili zaradi katere od teh težav v bolniškem staležu? 

Ena od udeleženk je napisala, da je bila v staležu v tem letu od 15 do 30 dni, leta 1998 pa eno 

leto, druge v staležu zaradi težav, opisanih v možnih odgovorih na prejšnje vprašanje, niso 

bile. 
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 Ali ste na delovnem mestu že doživeli katero od naštetih vedenj? 

Možni odgovori so bili: a) kričanje, b) ignoriranje, c) širjenje laži, d) grožnje, e) smešenje in 

oponašanje, f) povzročanje škode, g) preklinjanje.  

Rezultate predstavljam v naslednjem grafu. 

Graf 5: Doživetje neprimernih vedenj na delovnem mestu udeleženk koučing procesa 

 

Vse so označile več odgovorov. Kričanje je bilo označeno trikrat, ignoriranje petkrat, širjenje 

laži dvakrat, grožnje trikrat, smešenje in oponašanje enkrat, povzročanje škode enkrat in 

preklinjanje enkrat. 

 Ali ste imeli kdaj naštete težave na delovnem mestu? 

Možni odgovori so bili: a) netolerantnost, b) nezaupanje, c) manj stikov s sodelavci – osama, 

d) skrivanje pred sodelavci, e) težave v komunikaciji s sodelavci. 

Štiri udeleženke so odgovorile, da so doživele nezaupanje, ena netolerantnost in ena težave v 

komunikaciji s sodelavci.  

Sledijo odgovori na vprašanja, ki so deležna analize pred in po procesu. 

 Ali opažate, da se vam pogosto pojavlja oziroma je že dlje časa prisoten pri vas kakšen 

od naštetih pojavov? 

Možni odgovori so bili: a) glavobol, b) izguba teka, c) bolečine v želodcu, krči, driska, 

zaprtje, d) občutek preobremenjenosti in utrujenosti, e) povečano znojenje, suha usta, f) 

težave v odnosih z ljudmi in v komunikaciji, g) pomanjkanje volje ter zanimanje za delo in 
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konjičke, h) slabost, omotičnost, i) nespečnost, težave s spanjem, j) potrtost, občutek nemoči, 

obupa, k) občutek napetosti v mišicah, l) škrtanje z zobmi, m) razbijanje srca, bolečine v prsih 

ali pri srcu, n) tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost, o) slaba telesna odpornost, p) težave z 

zbranostjo, pozabljivost, r) nezadovoljstvo, pretirana občutljivost, s) pomanjkanje energije in 

izčrpanost, t) razdražljivost, jeza, napadalnost, u) povečana uporaba protibolečinskih zdravil, 

pomirjeval ali uspaval. 

Udeleženke so lahko označile enega ali več ustreznih ogovorov. 

Največkrat označeni odgovori na začetku so bili pomanjkanje volje ter zanimanje za konjičke, 

nezadovoljstvo in pretirana občutljivost, razdražljivost, jeza in napadalnost, občutek 

preobremenjenosti, tesnoba, nemir, napetost zaskrbljenost, težave z zbranostjo in 

pozabljivostjo ter pomanjkanje energije in izčrpanost. Na koncu so ostali odgovori občutka 

preobremenjenosti, tesnobe, nemira, izčrpanosti. Na začetku so odgovarjale z več možnimi 

odgovori (povprečje 6,6), na koncu pa z manj možnimi odgovori (povprečje 4,3).  

 Ali ste v zadnjih 12 mesecih imeli katero od navedenih zdravstvenih težav, ki jo je 

povzročilo ali poslabšalo vaše delo? 

Možni odgovori so bili: a) izpostavljenost stresu, b) vsakodnevno prenašanje in dvigovanje 

bremen, c) ponavljajoče se gibanje ali utrujajoči ali boleči položaji, d) ne vem. 

Vse so odgovorile, da so izpostavljene stresu, ena pa je dodala k temu še ponavljajoče se 

gibanje oz. utrujajoči ali boleči položaji in vsakodnevno dvigovanje in prenašanje bremen. 

 Ocenite, v kolikšni meri zgoraj opisani pojavi vplivajo na vašo zmožnost opravljanja 

vsakodnevnih dejavnosti (na delovnem mestu ali zunaj njega)? 

Možni so bili odgovori na pet stopenjski lestvici: a) sploh ne vplivajo, b) malo vplivajo, c) 

srednje vplivajo, d) precej vplivajo, e) zelo vplivajo. 
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Graf 6: Vpliv zdravstvenih težav na zmožnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti 

 

V izpolnjenem vprašalniku pred procesom sta dve udeleženki menili, da zdravstvene težave 

zelo vplivajo na zmožnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti, dve, da precej vplivajo, in 

dve, da srednje vplivajo. Po izvedenem koučing procesu pa so tri menile, da precej vplivajo, 

ena, da vplivajo srednje in dve, da vplivajo malo. 

 Kako ste zadovoljni s svojim zdravstvenim počutjem? 

Udeleženke so na začetku v večini (5 od 6) odgovarjale, da so nezadovoljne s svojim 

zdravstvenim stanjem in počutjem, ena je bila zadovoljna, na koncu je nezadovoljna bila le še 

ena od udeleženk koučing procesa, ostalih pet je bilo zadovoljnih.  

 Kako ste zadovoljni z usklajevanjem svojega poklicnega življenja z zasebnim? 

Tri udeleženke so na začetku odgovorile s slabo, dve z niti slabo niti dobro in ena z dobro. Na 

koncu pa se je to razmerje spremenilo v odgovore z dvema udeleženkama v slabo, dvema v 

niti slabo niti dobro in dvema v dobro. 

 Udeleženkam sem v vprašalniku postavila tudi naslednja vprašanja, povezana s 

psihofizičnim počutjem in ozaveščanjem rizičnih faktorjev, odgovore so označevale 

od 1 do 3, kar pomeni: 

1 – se mi ne dogaja ali zelo redko 

2 – dogaja se mi, kar pomnim 

3 – dogaja se mi zadnjih 12 mesecev, prej se ni dogajalo 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

sploh ne 
vplivajo 

malo 
vplivajo 

srednje 
vplivajo 

precej 
vplivajo 

zelo 
vplivajo 

Pred procesom 

Po procesu 

Število 
udeleženk z 
izbranim 
odgovorom 

Vpliv zdravstvenih težav na zmožnost 
opravljanja vsakodnevnih dejavnosti 



56 

 

Če so izbrale odgovor 2 ali 3, so lahko trditev še bolj definirale na lestvici od 4 do 6, kar 

pomeni: 

 4 – se STOPNJUJE v zadnjih 12 mesecih 

 5 – se MOČNO STOPNJUJE v zadnjih 12 mesecih 

 6 – se ZMANJŠUJE ali je IZGINILO 

Številke v tabeli od 1 do 6 so opisane zgoraj. Številke, označene z dvema barvama (rumeno in 

rdečo), pa pomenijo število udeleženk, ki so enako odgovorile. Rdeča barva pomeni število 

udeleženk, ki so izbrale določen odgovor pred začetkom koučing procesa, in rumena barva 

število udeleženk po zaključku srečanj. 

Tabela 3: Zdravstvene težave zaposlenih 

  Se  

mi  

ne 

dogaja 

ali  

zelo 

redko 

Dogaja  

se  

mi, 

kar  

pomnim 

Dogaja 

 se  

mi 

zadnjih 

12 

mesecev 

Se 

stopnjuje 

v  

zadnjih  

12 

mesecih 

Se  

močno 

stopnjuje  

v  

zadnjih  

12  

mesecih 

Se  

zmanjšuje  

ali  

je  

izginilo 

  1 2 3 4 5 6 

1. Ko ležem v posteljo, zaradi 

bolečin in napetosti pogosto 

ne morem zaspati. 

4 

5 

 2 

1 

 2  

1 

2. Brez posebnega razloga mi 

srce močno tolče v prsih. 

5 

6 

 1  1  

3. Imam moten ritem spanja: ne 

morem spati ali pa sem le s 

težavo buden/na. 

5 

6 

 1 

 

 1  

4. Imam težave s prebavili: 

bolečine, krče, driske, 

zaprtja. 

5 

4 

1 

1 

 

1 

1 

1 

  

1 

5. Doživljam nenadne, popolne 

padce telesne in psihične 

energije. 

1 

4 

 5 

2 

 

1 

2 2 

1 

6. Pogosto me boli glava. 3 

5 

1 

1 

2 1  1 

1 

7. Zbujam se enako utrujen/-a, 

kot sem bil/-a pred spanjem. 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

 1 

1 

8. Prebujam se z otrdelimi, 

bolečimi mišicami in/ali 

sklepi, vstajanje mi povzroča 

bolečino. 

2 

4 

 4 

2 

1 

 

1 2 

2 

9. Takoj zjutraj se počutim 

težkega/-ko in brez energije, 

kar se čez dan stopnjuje. 

 

5 

 

1 

6 2 

 

2 2 

1 

10. Doživljam panične napade. 6 

6 

     

11. Tišči me v prsih, kot da mi 

prsni koš stiska obroč. 

4 

6 

 2 1 1 
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12. Ne morem vzpostavljati in 

ohranjati psihičnega in 

telesnega ravnovesja.  

2 

4 

 

 

4 

2 

2 

 

1  

2 

13. Telo mi je tuje in v breme. 5 

4 

 1 

2 

1   

1 

14.  Sem brez volje, nič me ne 

zanima ali motivira. 

3 

4 

 3 

2 

 3  

1 

15. Počutim se nemočnega/-no. 1 

3 

 5 

3 

1 

1 

3  

1 

16. Čutim napetost in 

razdražljivost, ki ju nikakor 

ne morem pomiriti. 

 

3 

 

1 

6 

2 

1 

1 

3  

2 

17. Počutim se odtujenega od 

ljudi (družina, sodelavci). 

3 

4 

 

1 

3 

1 

 

1 

2  

1 

18. Izgubil/-a sem občutek za 

čas, tedni in meseci bežijo 

mimo mene. 

3 

4 

 3 

2 

1 1 

1 

 

1 

19. Pozabljam tudi pomembne 

obveznosti. 

3 

5 

1 2 

1 

1 2  

20. Počutim se povsem 

izčrpanega/-no. 

1 

4 

2 3 

2 

2 

1 

1  

1 

21. Ljudje me hitro spravijo v 

bes. 

3 

4 

1 2 

2 

1 1 

1 

 

22. Bojim se konfliktov. 2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1  

23. Razočaran/-a sem vsakokrat, 

ko za svoje delo ne dobim 

priznanja.  

3 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2  

24. Pogosto se počutim, kot da je 

vsa odgovornost na meni. 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

 

25. Sem nepotrpežljiv/-a, že 

najmanjšo oviro ali 

nasprotovanje doživim kot 

provokacijo. 

4 

3 

1 

2 

2 

1 

 3  

2 

26. Vse več stvari me močno 

jezi. 

 

 

2 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

 

2  

1 

27. Vse več stvari me žalosti. 3 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

28. Čutim, da neprestano le 

dajem. Svojih čustev ne 

morem nadzorovati, zato 

občasno izbruhnem. 

1 

3 

 

2 

5 

1 

2 

1 

3 

1 

 

1 

29. Čutim se skrajno ranljivega/-

vo, brez kakršnekoli 

obrambe. 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

30. Kadar zbolim (se 

poškodujem), ne vzamem 

bolniških dopustov ali pa 

delam med njimi.  

3 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2  

31. Kadar sem nemiren/-na, me 

delo pomirja.  

3 

3 

1 

2 

2 

1 

2   

32. Veliko delam, ker me skrbi, 3 2 1 1 2  
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da dela ne bo opravil nihče 

razen mene. 

3 2 1 1 

33. Veliko delam, ker me je 

strah, da bom sicer 

razočaral/a ali razjezil/-a 

druge (partner, družina, 

nadrejeni). 

4 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1  

1 

34. Če ne delam, se počutim 

nekoristno. 

2 

1 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

1  

35. Čutim se krivega/-vo, če ne 

zmorem vsega. 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

2 

1 

1  

36. Zdi se mi, da se mi 

neprestano mudi in da 

tekmujem s časom. 

1 

1 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 

37. Pozabim na praznovanja, 

npr. roj.dan in obletnice.  

3 

4 

 

2 

3 2 

1 

1  

38. Več časa in energije vlagam 

v delo kot v odnose z 

družinskimi člani. 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 2 

1 

 

39. S sodelavci sem v vse slabših 

odnosih. 

4 

6 

 2 1 1  

40. S sodelavci pogosto naletim 

na konfliktne situacije. 

4 

5 

 2 

1 

 2  

41. Vse pogosteje sem deležen/-a 

kritik s strani nadrejenega. 

1 

3 

 5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

 

Več številk na desni strani pod odgovori 4 (se stopnjuje v zadnjih 12 mesecih) in 5 (se močno 

stopnjuje v zadnjih 12 mesecih), označenih z rdečo barvo (začetni rezultat) kot z rumeno 

(končni rezultat), pomeni, da so se med koučing procesom dogajale spremembe v prid 

psihofizičnemu počutju. Vidimo lahko tudi, da so z rumeno označene številke večje na 

stolpcu 1, ki pomeni se mi ne dogaja ali zelo redko. Vidimo lahko, da so udeleženke na 

vprašanja pred koučing procesom odgovarjale s povprečjem 3 (dogaja se mi zadnjih 12 

mesecev). Na koncu procesa pa se je ta številka zmanjšala v povprečju na 2 (dogaja se mi, kar 

pomnim).  

 Označite stopnjo stisk in napetosti, ki jih doživljate na delovnem mestu. 

Možni odgovori so bili na petstopenjski lestvici od zelo nizke do zelo visoke: zelo nizka, 

nizka, srednje visoka, visoka in zelo visoka. 

Udeleženke so pred procesom odgovarjale, da v večini prepoznajo srednje visoko stopnjo 

stisk in napetosti, ki jih doživljajo na delovnem mestu (pet od šestih udeleženk), ena pa 

visoko. Na koncu procesa so srednje visoko doživljale tri udeleženke, dve nizko in ena 

visoko.  

 Označite stopnjo zadovoljstva z odnosi in sodelovanjem s sodelavci. 

Tudi tukaj so bili možni odgovori na petstopenjski lestvici od zelo nizke do zelo visoke.  
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Pred procesom jih je pet odgovorilo, da je stopnja zadovoljstva srednje visoka, ena pa, da je 

visoka. Po procesu so tri udeleženke odgovorile, da je stopnja zadovoljstva srednje visoka in 

tri, da je visoka. 

 Kako doživljate obremenjenost na delovnem mestu? 

Na začetnem srečanju je pet od šestih udeleženk ocenilo, da delovna obremenjenost presega 

njihove moči in sposobnosti, ena je menila, da so delovne obremenjenosti primerne. Ob 

zaključku srečanj pa sta le dve udeleženki ocenili, da imata preveč delovnih obremenitev, 

ostale štiri pa so delovne obremenitve ocenile kot primerne. Udeleženke so obkrožile 

odgovore na zastavljena vprašanja, zato ni navedb razlogov za te ocene. 

10.3. REZULTATI USMERJENEGA POGOVORA 

10.3.1. ODGOVORI UDELEŽENK V USMERJENEM POGOVORU 

Pogovori so bili izvedeni približno mesec dni po zaključenem procesu. Izvedla sem jih s 

pomočjo pripravljenih vprašanj. Udeleženke bom označevala kot doslej: s črko U in številko. 

Najprej bo zapisano vprašanje in nato odgovori vseh udeleženk od U1 do U6.  

1. Metafore udeleženk kot opisi vzdušja v skupini 

U1: »Odvisno od teme pogovora, v večini pa sproščeno. Začetne teme so bile zame manj 

sproščene, ker takrat še nisem poznala ostalih udeleženk. Nisem bila čisto prepričana, kako in 

v kakšnem smislu se lahko odprem.« 

 

U2: »Sproščeno. Kot sonce, ki sije in se smeje vsak dan.Sonce se ti smeji vsak dan. Vsakič 

sem bila navdušena, sproščena. Bil je pogovor v miru, kar dandanes manjka.« 

 

U3: »Zdi se mi, da smo bile luštna skupinica, da nismo imele težav odpreti se druga pred 

drugo, iskreno pogovarjati o vseh stvareh, ki nas težijo. Bilo je super.« 

 

U4: »Bile smo kot sončki druga za drugo. Počutila sem se odlično v skupini. Bilo je vsega, 

solz in smeha...« 

 

U5: »Vzdušje je bilo sproščeno in prijetno.Zelo domače.« 

 

U6: »Sproščeno, domače, zaupanja vredno.« 

 

2. Ocena počutja v skupini 

 

U1: »Pri meni se je prav videlo, če sem bila sama, je bilo v redu,če je bila z nami še ena 

oseba, sem bila bolj tiha, zaprta.«  

 

U2: »Res sproščeno. Komaj sem čakala, da se spet srečamo. Radostilo me je, ko je prišel ta 

dan.« 
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U3: »Tako, kot se mi je zdelo super vzdušje, sem se tudi sama v vaši družbi super počutila. 

Dalo mi je energije. Pomagalo mi je zavedanje, da nisem sama, da so tudi drugi v podobni 

situaciji, ki me poslušajo in s svojimi dejanji pomagajo.« 

 

U4: »V redu. Le ena oseba me je motila …« 

 

U5: »Varno in enakopravno. Zelo domače, prijetno.« 

 

U6: »Sprejeto. Umirjeno. Hvaležno.« 

 

3. Ocena vpliva procesa na  ozaveščanje zdravja na delovnem mestu 

 

U1: »Ja, dodal je majhno piko na I, drugače pa moram sama pri sebi v glavi razčistiti, kako 

dalje.« 

 

U2: »Name da. Bolj ljubim sebe. Izvajam vaje. Ne razburjam se po nepotrebnem.« 

 

U3: »Vplival je v tej meri, da se bolj zavedam določenih stvari okoli sebe, in to bolj tistih, ki 

se nanašajo name. Večino časa sem se namreč ukvarjala z drugimi. Zavedam se, da lahko 

določene situacije sama izboljšam in ne le čakam na nadrejene.« 

 

U4: »Da nihče ni vreden, da bi se žrla zaradi njega oziroma da je vse v glavi!!!« 

 

U5: »Name je vplival tako, da imam sedaj drugačen pristop k reševanju težav v službi. In 

doma tudi. Prejšnji teden je bilo kar naporno v službi, ampak sem uspela (smeh). Zdaj se 

trudim, da službe in težav ne bi nosila domov. Poskušam vse izklopiti in grem domov. Pa še 

vedno ne jem kruha, krompirja, testenin, sladic ...razen sladoleda (smeh).« 

 

U6: »Začela sem se zavedati, da moram k stresnim situacijam drugače pristopiti –spremeniti 

sebe in ne skušati spremeniti drugih.Občasno mi že uspeva. Vse bolj in bolj.« 

 

4. Ocena vpliva procesa na zavedanje zdravja na delovnem mestu 

 

U1: »Name ni vplival. Kot veš, sem imela že nekaj neprijetnih situacij z …, prav tako sem 

omenila nadrejenim, da …, vendar ni bilo posluha. Ker ni posluha in sem 'zabita v tla', težko 

zrastem, kljub svojemu močnemu karakterju.« 

 

U2: »Ja, seveda. Bolj sem ozaveščena.« 

 

U3: »Da, definitivno. Ko sem se določenih stvari, kot so na primer nesamozavesten pristop, 

živčnost in negotovost samo ob določenih osebah in posledično težave v komunikaciji,bolj 

zavedala… No,ko sem se bolj zavedala tega, sem jih lažje popravila. No, vsaj upam.Trudim 

se biti samozavestna, ne razmišljati o tem, da bom kregana, vem, da ne bom pohvaljenam, 
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ampak obenem tudi vem, da pohval ne potrebujem zato, da delam dobro, da jih bom v 

prihodnje čisto odpravila.« 

 

U4: »Ja.« 

 

U5: »Ja, je vplival...veliko manj se vznemirjam... in poskušam s pogledom s strani najti 

rešitev v določenih zadevah.« 

 

U6: »Ja. Še bolj sem se začela zavedati, da v bistvu sama sebi delam škodo.« 

 

5. Spremembe, ki jih opisujejeo udeleženke 

 

U1: »Hmmm… spremembe… Zasebno je vse super, v službi pa sem stopila raje korak nazaj, 

ne enega, 10 korakov nazaj.« 

 

U2: »Pazim, kaj jem. Bolj poslušam ljudi. Spomnim se na osnove dobre komunikacije, ki sem 

jih spoznala na procesih, in poskušam tako delovati.« 

 

U3: »Gre za spremembe na delovnem mestu, to je bilo tudi področje, ki sem ga želela 

spremeniti. Delo in odnosi so znosnejši, lažji, sama sem do dela spremenila odnos. Odnos se 

je verjetno spremenil zaradi več dejavnikov, moje mišljenje pa je veliko bolj pozitivno in 

pozitiva pozitivo privlači.« 

 

U4: »Ugotovila sem, da smo vsi krvavi pod kožo, nadrejeni, podrejeni, da lahko veliko 

dosežemo s pogovorom.« 

 

U5: »Spremembe so v komunikaciji. Nočem se prepirati doma in to tudi povem. Na delovnem 

mestu pa se ne zaletavam z glavo skozi zid. Počakam na obratno reakcijo, izboljšujem 

komunikacijo in istočasno ne silim v sodelavce.« 

 

U6: »V stresni situaciji diham in skušam umirjeno rešiti zadeve. Skušam se hitro zavedati 

stanja, v katerem sem, in se umirim.« 

 

6. Ocena vpliva procesa na posameznikovo zdravje na delovnem mestu 

 

U1: »Ja, pitje vode… sedaj že pijem vodo podzavestno.« 

 

U2: »(Smeh) izgubila sem nekaj kilogramov…, sedaj res poskušam narediti svoje delo in nato 

iti domov. Prej tega nisem znala. Lahko sem bila v službi cele dneve in sem si mislila, še to 

moram, pa še to in to… Sedaj se zavedam, da je jutri še en dan in da sem jaz tudi 

pomembna.« 

 

U3: »To, da sem spremenila odnos, pomeni, da vem, da sem nadomestljiva, da lahko 

določene naloge prerazporedim, in trudim se, da odhajam prej domov.« 
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U4: »Da, kot sem že rekla, nihče ni vreden mojih živcev.« 

 

U5: »Na nek način ne doživljam svoje službe kot stresne. Poskušam uživati v njej, saj 

počnem to, kar me veseli. Še posebej minuli teden, sicer je bil naporen, ampak sem bila zelo 

vesela in sem se počutila pomembno…« 

 

U6: »Tudi v največji stiski s časom skušam zadihati in si vzeti pet minut ter preudarno 

razmisliti, kako in kaj.« 

 

7. Ocena vpliva procesa na skrb za posameznikovo zdravje na delovnem mestu 

 

U1: »Žal je zdravje na delovnem mestu trenutno moja zadnja stvar…« 

 

U2: »Ja, moj moto sedaj je: 'Pazi sam nase, ker nihče drug ne bo pazil nate.'« 

 

U3: »Večkrat razmišljam o tem. Poskušam se manj obremenjevati za vsako stvar in jo, če ni 

nujna, prestavim na kak drug, manj naporen dan.« 

 

U4: »Da preslišim določene stvari, da jih vržem čez ramo, si zavrtim dobro pesem. Korakov, 

zaradi katerih me je kar krč prijel v želodcu, ko so prihajali do moje pisarne, sedaj sploh ne 

slišim več.« 

 

U5: »Pri prehrani jem čim bolj zdrave jedi, ampak pri številu obrokov nisem tako pridna 

zaradi časovne stiske... manj se obremenjujem in vznemirjam.« 

 

U6: »Redno izvajam hišni ritual. S tem si vzamem nekaj minutk zase.Pazim na svojo držo. 

Pijem veliko več vode. Diham.« 

 

8. Konkretni vplivi procesa z vidika skrbi za zdravje 

 

U1: »Nič … samo več jeze.« 

 

U2: »Bolj sem vesela in srečna, ker se več ukvarjam sama s sabo.« 

 

U3: »Kot sem že rekla, pridem prej domov. To mi veliko pomeni, dobro je za družinsko 

zdravje.« 

 

U4: »Veliko pijem. Do 2L na dan. Sploh ne vem, kdaj sem nazadnje odprla tisto omaro s 

sladkarijami.« 

 

U5: »V službi je izboljšana komunkacija. Posledično manj vznemirjanja. Doma tudi...ne jem 

vsega, kar vidim (smeh). To pa je tudi veliki napredek pri meni (smeh).« 
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U6: »Več telovadim, skrbim za redno gibanje.« 

 

9. Ocena sprememb v posameznikovem telesnem, čustvenem, socialnem zdravju na 

delovnem mestu 

 

U1: »Nič, zaprtost vase! Razen vode. Ja, veliko več je spijem v službi. Edino to sem 

spremenila v službi.« 

 

U2: »Kolikor lahko naredim, naredim, česar ne, pač ne. Ni konec sveta.Naredila sem premik 

v prehrani. Pazim, kdaj in kaj bom pojedla. Ko imam občutek, da je preveč vsega, znam 

pustiti in iti domov. Prej tega nisem znala.V krajšem času sem bolj učinkovita.« 

 

U3: »Žal mi je, da še nisem uspela spremeniti prehrane. Bolj smo bili s procesom usmerjeni 

na mentalno zdravje – kar ni kritika. Mislim, da si kot vodja procesa to prepoznala in se temu 

bolj posvetila, nas razvijala v to smer. Telesno zdravje pa je tako bolj odraz naše notranjosti 

– je pa to še cilj, ki ga želim doseči, ne samo shujšati, ampak se ne zatekati k hrani.« 

 

U4: »Da se ne obremenjujem več toliko z ostalimi in več delam na sebi.« 

 

U5: »Malo težko je specifično določiti spremembe. Telesno – če imam čas in nisem preveč 

izžeta, gremo s fantoma na kolo; čustveno – sedaj se velikokrat postavim v kožo svojega moža 

in razumem njegove težave, zato ne silim v njega toliko kot prej, ne grem z glavo skozi zid, 

vzpostavim drugačno komunikacijo in podzavestno dvigujem svojo samozavest. In sem 

ugotovila, da je dobro.« 

 

U6: »Drugače gledam na ljudi okoli sebe.Prej sem videla v nekaterih ljudeh samo slabo, 

zaradi slabih izkušenj, sedaj jih poskušam razumeti in je odnos boljši.« 

 

10.  Ocena sprememb v psihofizičnem počutju 

 

U1: »Ne.« 

 

U2: »Ja. Bolje spim, manj me tišči v prsih. Ugotovila sem, da ne zmorem vsega sama. So tudi 

drugi okoli mene, ki lahko pomagajo. Pazim na pravilno dihanje, če me kaj skrbi.« 

 

U3: »Zdi se mi, da sem bolj sproščena, še vedno so prisotni pritiski, a jih lažje prenesem. 

Vem, da me čaka še veliko izzivov in sedaj je prisotnega manj strahu, še preden se pojavijo.« 

 

U4: »Nimam take potrebe po sladkarijah. Ne obremenjujem se več toliko z ostalimi, ampak 

s seboj in s tistim, kar me osrečuje in veseli.« 

 

U5: »Lažje gledam na svet...in na nek način iščem tudi druge možnosti rešitve nastalih težav. 

Ne jemljem si toliko k srcu in poskušam uživati svoje življenje, kolikor se le da.« 
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U6: »Bolj sem umirjena.Nisem več tako izčrpana.« 

 

POVZETEK 

 

Štiri od šestih udeleženk so vzdušje v skupini opisale z besedo »sprošečno.« Za opis vzdušja 

v skupini so uporabile tudi besede »varno, prijetno, odlično, navdušeno.« 

Počutje v skupini so udeleženke opisovale z besedami: »prijetno, sproščeno, sprejeto, 

umirjeno, varno, super, vredu in domače.« Dve udeleženki sta imeli zaradi osebnih motečih 

dejavnikov težave z odprtostjo ena pred drugo. Tega v skupini nista izpostavljali. 

Vse udeleženke so ocenile pozitiven vpliv procesa na ozaveščanje njihovega zdravja na 

delovnem mestu. Ena je povedala, da je proces dodal majhno piko na i, druga, da se ji je 

izboljšala samopodoba, tretja se bolj zaveda stvari okoli sebe, četrta pa pravi, da ima drugačen 

pristop k reševanju težav. Dve sta spoznali, da morata spremeniti sebe. 

Pet od šestih udeleženk ocenjuje, da je bil vpliv procesa pozitiven pri zavedanju lastnega 

zdravja na delovnem mestu. Povejo: »je vplival«, »veliko manj se vznemirjam«,dve pa 

povesta, da se bolj zavedata sebe – ena od njiju je prišla do ugotovitve, da sebi dela škodo. 

Pet od šestih udeleženk opisuje pozitivne spremembe. Tri opažajo spremembe v 

komunikaciji: »veliko dosežemo s pogovorom«, »izboljšala sem komunikacijo«, »bolj 

poslušam«. Dve opažata pozitivno spremembno v odnosih na delovnem mestu: »Delo in 

odnosi so znosnejši, lažji.« Dve opisujeta spremembe v lažjem soočanju s stresnimi 

situacijami: »Skušam se hitro zavedati stanja, v katerem sem, in se umirim.« 

Vseh šest udeleženk ocenjuje, da je proces pozitivno vplival na njihovo zdravje. Za eno je bila 

bistvena sprememba telesnega zdravja, saj pravi: »Sedaj že pijem vodo podzavestno.« Ostalih 

pet je spremnilo odnos, štiri predvsem do sebe: »Sedaj se zavedam, da sem jaz tudi 

pomembna.« To potrjujejo tudi naslednje izjave: 

»Nihče ni vreden mojih živcev.« 

»Skušam zadihati… preudarno razmisliti.« 

»Vem, da sem nadomestljiva.« 

Ena je spremnila odnos do dela: »Ne doživljam svoje službe kot stresne. Poskušam uživati v 

njej.« 

Pet od šestih udeleženk ocenjuje, da je proces vplival pozitivno na njihovo zdravje na 

delovenem mestu. Ena pravi: »pazim nase, ker nihče drug ne bo pazil name«, druga je 

spremenila zavedanje in večkrat razmišlja o tem. Tri se manj obremenjujejo: »preslišim 

določene stvari, da jih vržem čez ramo«, »manj se obremenjujem in vznemirjam«, »vzamem si 

nekaj minutk zase«. Dve pa bolj pazita na telesno zdravje, kar opisujeta s stavki: 

»Pijem veliko več vode.«  

»Jem čim bolj zdrave jedi.« 

Štiri udeleženke navajajo konkretne spremembe v prehrani: »pijem veliko več vode«, »ne vem, 

kdaj sem na zadnje odprla omare s sladkarijami«, »pazim, kdaj in kaj bom pojedla«, 

»naredila sem premik v prehrani«. Dve navajata spremembe v gibanju: »grem s fantoma na 

kolo«, »več telovadim, pazim na držo«. Dve navajata spremembe v samozavesti: »trudim se 

biti samozavestna«, »podzavestno dvigujem svojo samozavest«. Dve ocenjujeta izboljšave v 

komunikaciji: »vzpostavim drugačno komunikacijo«, »spomnim se na osnove komunikacije«. 

Tri ocenjujejo drugačen pogled nase in na druge: »drugače gledam na ljudi«, »ne 
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obremenjujem se več toliko«, »bolj sem vesela in srečna«. Dve opisujeta predvsem več 

ukvarjanja s sabo. 

10.3.2. KAKO SO POSAMEZNE ČLANICE DOŽIVELE IN OPISALE PROCES ?  

 

ANALIZA U1 

Udeleženka je imela na začetku težave z občutkom varnosti. Ta se je nadaljeval v povezavi z 

drugo klientko:»Pri meni se je prav videlo, če sem bila sama, je bilo v redu, če je bila z nami 

še ena oseba, sem bila bolj tiha, zaprta.« Na procesu tega ni izpostavila. Ko sem jo vprašala o 

razlogih in želela raziskati težavo, ni podala jasnega odgovora. Ker tema primarno ni 

obravnavala odnosov na delovnem mestu, sem to izpustila.  

Udeleženka sicer navzven kaže veliko odločnosti, vendar ji manjka samozavesti. Prepoznala 

je majhno pomoč koučinga pri ozaveščanju zdravja na delovnem mestu: »Razen vode. Ja, 

veliko več je spijem v službi. Edino to sem spremenila v službi.« Kljub temu se zaveda, da se 

mora sama usmeriti v prihodnost k svojim ciljem: »Žal je zdravje na delovnem mestu trenutno 

moja zadnja stvar.« 

Zaradi slabih izkušenj se zapira vase in vztraja pri svojem kot trmasti otrok. »V službi pa sem 

stopila raje korak nazaj, ne enega, 10 korakov nazaj.« Destabilizirale so jo trenutne razmere v 

njenem oddelku. 

S klientko bi morala imeti individualni koučing na temo odnosov v njenem krogu sodelavcev. 

Postopno bi se morala prilagajati njenemu ritmu in jo usmerjati v njene cilje. Kot sem že 

omenila, tema srečanj ni bila tovrstna, vendar sem ji ponudila pomoč, če bi menila, da jo 

potrebuje. 

 

 

ANALIZA U2 

Udeleženka prepoznava koučing kot konkreten korak za izboljšanje svojega zdravja. »Bolj 

ljubim sebe. Izvajam vaje. Ne razburjam se po nepotrebnem.« Prispeval je k stabilizaciji jaza 

in k izboljšanju samozavesti. »Moj moto sedaj je: 'Pazi sam nase, ker nihče drug ne bo pazil 

nate.'« Pridobila je občutek o sebi. Lažje obvladuje svoje strahove. Prepoznala je škodljivost 

starih vzorcev in jih zamenjala z novimi: »Sedaj res poskušam narediti svoje delo in nato iti 

domov. Prej tega nisem znala. Lahko sem bila v službi cele dneve in sem si mislila, še to 

moram, pa še to in to… Ugotovila sem, da ne zmorem vsega sama. So tudi drugi okoli mene, 

ki lahko pomagajo. Sedaj se zavedam, da je jutri še en dan in da sem jaz tudi pomembna.« 

Čutila je spremembo in razlikovala vzorce prej– potem.  

Krepila je zavedanje o svojih kvalitetah, veščinah in spretnostih: »V krajšem času sem bolj 

učinkovita. Bolje spim, manj me tišči v prsih.« Okrepila je zadovoljstvo s sabo in vzpostavila 

stabilnejše ravnotežje med sabo, družino in delovnimi obremenitvami: »Bolj sem vesela in 

srečna, ker se več ukvarjam sama s sabo.« 

 

ANALIZA U3 

Občutek varnosti je bil prisoten že od samega začetka: »Zdi se mi, da smo bile luštna 

skupinica, da nismo imele težav odpreti se druga pred drugo, se iskreno pogovarjati o vseh 
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stvareh, ki nas težijo. Bilo je super.« Ravno zato ni imela težav z odkritim pogovorom in 

izpostavljanjem težav.  

Skupina jo je napolnila z energijo in v njej je dobila občutek, da ni osamljen primer: »Dalo mi 

je energijo in mi pomagalo do zavedanja, da nisem sama, da so tudi drugi v podobni situaciji, 

ki te poslušajo in s svojimi dejanji pomagajo.« Krepila je zavedanje, da ni edina s tovrstnimi 

težavami.  

Izboljšala je samopodobo in samozavest. »Ko sem se določenih stvari, kot so na primer 

nesamozavesten pristop, živčnost in negotovost samo ob določenih osebah in posledično 

težave v komunikaciji, bolj zavedala… No, ko sem se bolj zavedala tega, sem jih lažje 

popravila. Trudim se biti samozavestna.« S prepoznavanjem starih vzorcev je krepila 

spreminjanje v nove. Krepila je svoje potenciale za doseganje sprememb. 

Povečala je zaupanje v svoje sposobnosti in krepila pozitiven občutek glede sebe in svojih 

kompetenc: »Zdi se mi, da sem bolj sproščena. Delo in odnosi so znosnejši, lažji, sama sem 

do dela spremenila odnos. Sedaj je prisotnega manj strahu, še preden se izzivi pojavijo.« 

Spoznala je, da lahko le s spreminjanjem sebe spremeni tudi druge: »Bolj se zavedam 

določenih stvari okoli sebe, in to bolj tistih, ki se nanašajo name. Večino časa sem se namreč 

ukvarjala z drugimi. Zavedam se, da lahko določene situacije sama izboljšam in ne le čakam 

na nadrejene.« 

ANALIZA U4 

Spozala je sebe na način, kot ga doslej še ni poznala. Dovolila si je pogledati nase kot na 

osebo s pozitivnim značajem, lastnostmi in čustvi. 

Imela je težave z zaupanjem, ki so bile vezane predvsem na eno od udeleženk: »V redu. Le 

ena oseba me je motila.« Sama je bila raje osredotočena nase, zato težave ni izpostavljala na 

srečanjih.  

Med procesom je vzpostavljala  stabilnejše notranje ravnotežje in prenesla to na svoje zdravje: 

»Nimam take potrebe po sladkarijah. Ne obremenjujem se več toliko z ostalimi, ampak s seboj 

in s tistim, kar me osrečuje in veseli. Več delam na sebi.« 

Povečevala je svojo integriteto s krepitvijo samopodobe. Stare vzorce osredotočenosti na 

lastne pomanjkljivosti je zamenjala z novimi – sprejemanjem pozitivnih informacij o sebi: 

»Da se ne obremenjujem več toliko z ostalimi. Ugotovila sem, da smo vsi krvavi pod kožo, 

nadrejeni, podrejeni, da lahko veliko dosežemo s pogovorom.« 

 

ANALIZA U5 

Udeleženka je od prvega srečanja dalje čutila varnost: »Počutim se varno in enakopravno. 

Zelo domače, prijetno.« Ravno tako je imela občutek enakopravnosti. Opisala je tudi, da se je 

počutila domače. Doma se človek lahko sprosti in verbalizira brez zadržkov.  

Naredila je spremembo tako pri telesnem kot tudi čustvenem in socialnem zdravju: »Pri 

prehrani jem čim bolj zdrave jedi... veliko manj se vznemirjam ... in poskušam s pogledom s 

strani najti rešitev v določenih zadevah.« Šibko samopodobo je začela spreminjati, zavedati 

se je začela svojih kvalitet: »Podzavestno dvigujem svojo samozavest.« Povečala je zaupanje 

vase in v svoje sposobnosti: »Na nek način ne doživljam svoje službe kot stresne. Poskušam 

uživati v njej, saj počnem to, kar me veseli.« 
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Na težave je po koučing procesu znala pogledati z več zornih kotov in tako odkrivala 

nevtralno stanje: »Name je vplival tako, da imam sedaj drugačen pristop k reševanju težav v 

službi.« 

S soočanjem realnega sebe in sebe kot ideala je prišla do sprememb v vedenju, kar je vodilo k 

boljšemu zdravju: »Lažje gledam na svet ... in na nek način iščem tudi druge možnosti rešitve 

nastalih težav. Ne jemljem si toliko k srcu in poskušam uživati svoje življenje, kolikor se da.« 

 

ANALIZA U6 

Udeleženka se je v skupini počutila sproščeno: »Počtim se sprejeto. Umirjeno. Hvaležno. 

Sproščeno, domače, zaupanja vredno.« Zaupanje je čutila od samega začetka. Tudi ona 

opisuje občutek domačnosti, kjer ni treba paziti, kaj in kako se nekaj pove, temveč se 

preprosto pove, brez strahu, da bi bilo napačno razumljeno. 

Uvid, da se drugih ne da spreminjati, je bil povod za odločitev o spremembi njenega 

razmišljanja: »Začela sem se zavedati, da moram k stresnim situacijam drugače pristopiti – 

spremeniti sebe in ne skušati spremeniti drugih. Občasno mi že uspeva. Vse bolj in bolj.« 

Odkrivala je strategije in aktivirala potenciale za doseganje boljšega zdravja ob stresnih 

situacijah: »Redno izvajam hišni ritual. S tem si vzamem nekaj minutk zase. Pazim na svojo 

držo. Pijem veliko več vode. V stresni situaciji diham in skušam umirjeno rešiti zadeve. 

Skušam se hitro zavedati stanja, v katerem sem, in se umirim.Tudi v največji stiski s časom 

skušam zadihati in si vzeti pet minut ter preudarno razmisliti, kako in kaj.« 

 

Pridobivanje na zavesti o dejanskem stanju in vizualizacija ideala sta pripomogla k 

spremenjenemu vedenju in izboljšanju zdravja: »Bolj sem umirjena. Nisem več tako izčrpana. 

Drugače gledam na ljudi okoli sebe. Prej sem videla v nekaterih ljudeh samo slabo, zaradi 

slabih izkušenj, sedaj jih poskušam razumeti in je odnos boljši.« 

10.3.3. OPIS VPLIVA PROCESA NA SPREMEMBE V LASTNEM  ZDRAVJU 

Podam shemo izjav udeleženk procesa in opažanj kouča glede na posamezno področje zdravja 

(telesno, čustveno in socialno). 

Shema 4: Vpliv koučinga na različna področja zdravja 

 

 TELESNO ČUSTVENO SOCIALNO 

Izjave udeleženke U1: »Spremenila sem 

pitje vode… sedaj že 

pijem vodo 

podzavestno.« 

 

U1: »V službi sem 

stopila raje korak 

nazaj, ne enega, 10 

korakov nazaj.« 

 

U1: »Kot veš, sem 

imela že nekaj 

neprijetnih situacij z 

…, prav tako sem 

omenila nadrejenim, 

da …, vendar ni bilo 

posluha. Ker ni 

posluha in sem 'zabita 

v tla', težko zrastem, 

kljub svojemu 

močnemu karakterju.« 

Opažanje kouča Sprememba na Kljub spodbujanju in Zaradi slabih izkušenj 
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telesnem nivoju je bila 

v smislu hidracije 

telesa. 

motiviranju za 

spremembo je zaradi 

slabih trenutnih 

kadrovskih razmer v 

njenem oddelku 

menila, da je bolje 

vztrajati pri molku kot 

trenutno reševati 

zadeve, na katere nima 

vpliva. 

kljub močnemu značaju 

ne začuti možnosti po 

dvigu samozavesti. Ni 

razširila pogledov in 

prepustila odgovrnosti 

tistim, ki lahko 

izboljšajo delovne 

pogoje in obremenitve 

njenih sodelavcev. Kot 

da se čuti odgovorno, 

da naredi nekaj, kar ni 

v njeni domeni.  

Izjave udeleženke U2: »Bolje spim, manj 

me tišči v prsih. 

Ugotovila sem, da ne 

zmorem vsega sama. 

So tudi drugi okoli 

mene, ki lahko 

pomagajo. Pazim na 

pravilno dihanje, če me 

kaj skrbi. Izvajam 

vaje.« 

U2: »Bolj sem vesela 

in srečna. Bolj ljubim 

sebe. Ne razburjam se 

po nepotrebnem.« 

U2: »Ne sprejemam 

več informacij v krču, 

ko mi nekdo kaj pove. 

Bolj poslušam ljudi. 

Spomnim se na tisto, 

kar sem spoznala na 

procesih, in poskušam 

tako delovati.« 

Opažanje kouča Očitne spremembe v 

njenem telesnem 

počutju so posledica 

lastne razbremenitve in 

drugačnega dojemanja 

delovnih nalog in 

obremenitev, ki jo je 

dosegla s pomočjo 

koučinga.  

S prepoznavanjem 

dejanskega stanja in 

uvajanjem sprememb k 

zastavljenim ciljem na 

poti k idealnemu jazu 

je opazila spremembe 

tudi na področju 

čustev. 

Z raziskovanjem jaza je 

prišla do spremembe 

vedenja in boljše 

kvalitete zdravja.  

Izjave udeleženke U3: »Zdi se mi, da sem 

bolj sproščena, še 

vedno so prisotni 

pritiski, a jih lažje 

prenesem. Vem, da me 

čaka še veliko izzivov 

in sedaj je prisotnega 

manj strahu, še preden 

se pojavijo.« 

 

U3: »Trudim se biti 

samozavestna, moje 

mišljenje je veliko bolj 

pozitivno. Bolj se 

zavedam stvari okoli 

sebe, ki se nanašajo 

name. Večino časa sem 

se namreč ukvarjala z 

drugimi. Zavedam se, 

da lahko določene 

situacije sama 

izboljšam in ne le 

čakam na nadrejene. 

Nesamozavesten 

pristop, živčnost in 

negotovost samo ob 

določenih osebah in 

posledično težave v 

U3: »Tako, kot se mi je 

zdelo super vzdušje, 

sem se tudi sama v vaši 

družbi super počutila. 

Dalo mi je energije in 

pomagalo mi je do 

zavedanja, da nisem 

sama, da so tudi drugi 

v podobni situaciji, ki 

me poslušajo in s 

svojimi dejanji 

pomagajo. 

Delo in odnosi na 

delovnem mestu so 

znosnejši, lažji, sama 

sem do dela spremenila 

odnos.« 
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komunikaciji… No, ko 

sem se bolj zavedala 

tega, sem jih lažje 

popravila. « 

Opažanje kouča S krepitvijo 

samozavesti, 

samopodobe in veščin 

komunikacije se je 

spremenil odnos do 

delovnih obremenitev 

in s tem izboljšalo 

telesno zdravje v smeri 

večje sproščenosti. 

S prepoznavanjem in 

analiziranjem 

trenutnega stanja je 

pridobila sliko ideala 

in postopno gradila 

cilje ter strategije za 

dosego le-tega. 

Krepila je odnos do 

delovnega mesta in 

nadrejene s 

poslušanjem drugih 

udeleženk, ki so 

pripovedovale zgodbe 

o podobnih težavah. 

Zavedanje, da se 

drugim dogajajo 

podobne reči, ji je 

izboljšalo  

samopodobo. 

Izjave udeleženke U4: »Ne obremenjujem 

se več toliko z ostalimi, 

ampak s seboj in s 

tistim, kar me osrečuje 

in veseli. Nimam take 

potrebe po sladkarijah. 

Veliko pijem.« 

U4: »Da se ne 

obremenjujem več 

toliko z ostalimi in več 

delam na sebi.« 

 

U4: »Korakov, zaradi 

katerih me je kar krč 

prijel v želodcu, ko so 

prihajali do moje 

pisarne, sedaj sploh ne 

slišim več.« 

 

Opažanje kouča S krepitvijo lastnih 

potencialov in 

zadovoljevanjem 

sprejetosti se je 

zmanjšala potreba po 

sladkem. 

Usmerjanje energije 

vase je privedlo do 

boljšega zdravja. 

Razlikovala je star 

vzorec delovanja in ga 

zamenjala z novim. 

Prej pomembne stvari 

so postale 

nepomembne.  

Izjave udeleženke U5: »Pri prehrani jem 

čim bolj zdrave jedi, če 

imam čas in nisem 

preveč izžeta, gremo s 

fantoma na kolo.  

Veliko manj se 

vznemirjam.« 

U5: Zdaj se trudim, da 

službe in težav ne bi 

nosila domov. 

Poskušam vse izklopiti 

in grem domov. Na 

delovnem mestu se ne 

zaletavam z glavo skozi 

zid. Počakam na 

obratno reakcijo, 

izboljšujem 

komunikacijo.« 

U5: »Sedaj imam 

drugačen pristop k 

reševanju težav v 

službi. In doma tudi. S 

pogledom s strani 

poskušam najti rešitev 

v določenih zadevah. 

V službi je izboljšana 

komunkacija.« 

Opažanje kouča Prevelike zahteve do 

sebe so jo delale 

nesrečno. Odnos  do 

telesnega zdravja je 

spremnila ob podpori 

ostalih udeleženk in z 

lastno voljo. 

Našla je način, ki 

pozitivno vpliva nanjo. 

Dober lasten občutek 

je prispeval k 

stabilizaciji in 

integraciji novih 

vzorcev. 

S prepoznavanjem, da 

lahko vsak vidi 

situacijo s svojimi 

očmi, je uvidela, da 

njena resnica ni nujno 

optimalna. S 

spoznavanjem veščin 
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komunikacije so se 

izboljšali odnosi na 

delovnem mestu. 

Izjave udeleženke U6: »Bolj sem 

umirjena. Nisem več 

tako izčrpana. Več 

telovadim, skrbim za 

redno gibanje. Pazim 

na svojo držo. Pijem 

veliko več vode. 

Diham.« 

U6: »V stresni situaciji 

diham in skušam 

umirjeno rešiti 

zadeve.« 

 

U6: »Prej sem videla v 

nekaterih ljudeh samo 

slabo, zaradi slabih 

izkušenj, sedaj jih 

poskušam razumeti in 

je odnos boljši.« 

 

Opažanje kouča S prepoznavanjem 

dejanskega stanja, 

ustvarjanjem ideala in 

postavljanjem strategij 

za dosego je osvojila 

načine za boljše 

telesno zdravje. 

Postopno je razvijala 

strategije za 

ohranjanje ravnovesja 

v stresnih situacijah in 

našla enega od načinov 

zanj. 

S spremenjenim 

pogledom na situacije, 

doživete s svojimi 

sodelavci, z 

izboljšanjem veščin 

komunikacije in z 

večjim občutkom 

povezanosti je 

izboljšala svoje 

socialno zdravje na 

delovnem mestu. 

 

10.4. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV1: Ali in na kakšen način koučing vpliva na ozaveščanje zdravja na delovnem mestu? 

 

Podatke za odgovor na to vprašanje sem črpala iz opisa posameznih srečanj, analize evalvacij 

srečanj, analize vprašalnika o psihofizičnem počutju ter končnega usmerjenega pogovora. 

Glede na zgoraj opisane rezultate lahko rečem, da proces, usmerjen k zdravju posameznika, 

vpliva na ozaveščanje zdravja na delovnem mestu. Ker je zdravje težko v celoti razdeliti na 

zdravje doma in zdravje na delovnem mestu, lahko rečemo, da je koučing vplival na zdravje 

posameznika v celoti.  

Že na drugem srečanju, ki je potekalo zunaj in kjer so udeleženke delale v parih, ko so 

odgovarjale na vprašanja, povezana z oceno trnutnega zdravstvenega stanja, so se ozaveščale 

o svojem zdravju na delovnem mestu. Z vprašanji o zadovoljstvu z delom in delovnimi 

nalogami, dobrem počutju na delovnem mestu in samooceni trenutnega zdravstvenega statusa 

so udeleženke ozaveščale svoje zdravje. Iz analize srečanja je razbrati, da so začele bolj 

misliti nase in na svoje telo. Odgovori na vprašanje, ali so prišle do kakšnega zaključka ali 

uvida, so se glasili: »Nisem edina, več nas je s podobnimi zgodbami.«, »Več moram misliti 

nase. Več moram narediti zase.«, »Pomaga, če se sprehodiš. S tem sem pregnala slabo voljo. 

Mogoče bi morala to večkrat prakticirati.«, »Pomembna sem predvsem jaz in ne drugi.« 
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Udeleženke so ozavestile trenutno stanje in kar jim povzroča največ težav pri skrbi za njihovo 

zdravje. Ko so odgovarjale na zastavljena vprašanja o svojem počutju in odnosih do dela ter 

sodelavcev in nadrejenih, so se začele še bolj zavedati, kaj vse vpliva na njihovo zdravje 

(vsebina dela, delovna obremenitev in razbremenitev, razpored dela, kontrola dela, delovno 

okolje in oprema, organizacijska kultura, medosebni odnosi, pravila v organizaciji, razvoj 

kariere ter ravnotežje med domom in službo). 

Na vprašanje v evalvaciji srečanja Kaj boš spremenila do naslednjega tedna? so odgovrajale z 

odgovori, ki kažejo na ozaveščanje njihovega zdravstvenega stanja. Namreč odgovori U1: »Še 

bolj se bom poglobila v svoje občutke in skušala spremeniti stvari, ki me motijo.« ali pa U2: 

»Vzela si bom več časa zase.«, U4: »Zmanjšala bom vnos sladkega.« ter U5: »Bolj bom 

pazila na prehrano.« in U6: »Obvladovala bom stres.« kažejo na to, da so začele misliti nase 

in na spremembe, ki bi izboljšale njihovo počutje. 

Odgovor udeleženk na vprašanje, ali so imele zdravstvene težave, povezane z delom, je bil 

pritrdilen. Odgovori udeleženk so bili podobni odgovorom Evropske raziskave o zdravstvenih 

težavah, povezanih z delom (Evropska komisija za varnost in zdravje na delovnem mestu, 

2014).  

Predstavljam dva grafa, ki kažeta podobne rezultate, pri čemer prvi prikazuje odgovore 

udeleženk koučing procesa, drugi pa odgovore, ki jih je dobila Evropska komisija, ko je 

postavila vprašanja delavcem 28 držav Evropske unije.  

Graf 7: Odgovor zaposlenih v podjetju o njihovih zdravstvenih težavah, povezanih z 

delom 

Vir: anketa udeleženk 

in 

Graf 8: Odgovor vprašalnika Evropske komisije za varnost in zdravje na delovnem 

mestu (2014), izveden v 28 evropskih državah 

Vir: Evropska komisija za varnost in zdravje na delovnem mestu (2014). 
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Če odgovore udeleženk naše skupine primerjamo z odgovori na vprašalnik, ki ga je izvedla 

Evropska komisija (2014), lahko vidimo, da je kljub majhnemu vzorcu rezultat podoben. 

Težave s stresom se pri udeleženkah koučing procesa pojavljajo celo v večjem številu kot 

kostno-mišične težave. Vprašamo se lahko ali je to zaradi majhnega vzorca ali pa se je v treh 

letih dejavnik stresa še povečal in bi raziskava Evropske komisije pokazala enako. 

Stres je bil na prvem mestu, nato kostno-mišične težave. Udeleženke so se med koučing 

procesom začele zavedati, da bi lahko bil stres tisti, ki jim povzroča največ zdravstvenih 

težav. Ko so poznale vzrok, so lahko iskale ustrezne rešitve. In to je v tem primeru začetek 

podpore zdravju posameznika. 

Udeleženke menijo, da stres zelo vpliva na njihovo zmožnost opravljanja vsakodnevnih 

opravil. Torej se zavedajo, da jim to zmanjšuje učinkovitost pri delu in posledično poveča 

utrujenost. Kar nekajkrat so v analizi srečanja zapisale: »Moram se še bolj naučiti obvladovati 

stres.« Iz tega lahko sklepamo, da so se zavedale, da je treba obravnavati stres na delovnem 

mestu zato, da bi zaščitile svoje zdravje in dobro počutje. 

Na zaključni evalvaciji sem jih vprašala, kaj so se naučile o svojem zdravju na delovnem 

mestu in o svojem poklicu. Odgovori nakazujejo v smer večje skrbi zase na več področjih, 

tako telesnem kot čustvenem.  

U1: »Da je nujno potrebno komunicirati, imeti pravo držo.« 

U2: »Imam rada svoje delovno mesto in poklic. To zmorem. Začenjam živeti na zdrav način.« 

U3: »Da vedno nekaj lahko pustimo za drug dan. In če nas ni, vse teče tudi brez nas.« 

U4: »Upoštevaj svoje telo. Naredi več zase.« 

U5: »O sebi – da res nisem vedela, da imam toliko dobrih lastnosti. O zdravju – da nihče ni 

vreden, da bi si ga zaradi njega kvarila.« 

U6: »Ne smem biti tako občutljiva in tako vzkipljiva, nemočno odreagirati na stresne 

situacije.« 

Pri intevjuju sem zastavila vprašanje: »Ali je koučing po tvoje vplival na ozaveščanje zdravja 

na delovnem mestu? V čem? Kako?« Tudi odgovori na to vprašanje utmeljujejo, da koučing 

pozitivno vpliva na njihovo ozaveščanje o zdravju na delovnem mestu. Namreč, četudi je 

koučing »dodal majhno piko na I«, je to pozitivnem rezultat. Pisale so: »Bolj ljubim sebe. 

Izvajam vaje. Ne razburjam se po nepotrebnem.«, »Bolj se zavedam določenih stvari okoli 

sebe, in to bolj tistih, ki se nanašajo name. Večino časa sem se namreč ukvarjala z drugimi. 

Zavedam se, da lahko določene situacije sama izboljšam in ne le čakam na nadrejene.«, »Zdaj 

poskušam ne nositi službo in težave domov. Poskušamvse izklopiti in grem domov.«,»Začela 

sem se zavedati, da moram k stresnim situacijam drugače pristopiti – spremeniti sebe in ne 

skušati spremeniti drugih.« 

Zavedanje, da lahko le sam spreminjaš sebe in ne drugega ter da si sam krojač, ki ima v rokah 

vse niti in platna za svoj življenjski slog, je produkt kombinacije izbire, priložnosti in znanja, 
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sposobnosti ter okolja. Odločitev, kako se vesti v vsakodnevnem življenju, sprejema 

posameznik sam. 

 

V usmerjenem pogovoru sem vprašala tudi, ali sedaj večkrat pomislijo na svoje zdravje na 

delovnem mestu, in dobila naslednje odgovore: »Ja, moj moto sedaj je: Pazi sam nase, ker 

nihče drug ne bo pazil nate.«, »Večkrat razmišljam o tem. Poskušam se manj obremenjevati 

za vsako stvar in jo, če ni nujna, prestavim na kak drug, manj naporen dan.«, »Da preslišim 

določene stvari, da jih vržem čez ramo, si zavrtim dobro pesem.«, »Jem čim bolj zdrave jedi... 

manj se obremenjujem in vznemirjam.«, »Redno izvajam hišni ritual. S tem si vzamem nekaj 

minutk zase. Pazim na svojo držo. Pijem veliko več vode. Diham.« 

Ti odgovori nakazujejo tudi na posledico zavedanja lastnega zdravja na delovnem mestu. To 

pomeni, da so udeleženke začele izvajati ukrepe za izboljšanje svojega zdravja. 

 

Udeleženke so prepoznale visoko stopnjo stisk in napetosti, ki jih doživljajo na delovnem 

mestu. Pet od šestih udeleženk, to je 83 odstotkov, so prepoznale srednje visoko stopnjo stisk 

in napetosti, ki jih doživljajo na delovnem mestu.  

Prav tako je večina udeleženk koučing procesa doživljala, da delovna obremenjenost presega 

njihove moči in sposobnosti. Zavedanje tega privede do iskanja ustreznih rešitev: »Še bolj 

bom poskrbela zase.« 

Zavedati so se začele, da prekomerna obremenitev na delovnem mestu škodi njihovemu 

zdravju. Po koučing procesu so pokazale, da znajo reducirati obremenitev in s tem pozitivno 

vplivati na svoje zdravje. Zapis iz končne evalacije: »Ko začutim, da ne morem več, si 

vzamem premor, prost dan. Ohranjala bom svoje zdravje.« 

Med procesom so spoznale, da lahko le same vplivajo na svoje zdravje s spremembami v 

prehrani, v komunikaciji, v odnosih do dela, sodelavcev in nadrejenih. Zapisale so: »Držati se 

morem zdravega načina prehranjevanja. Po možnosti še več pešačiti.«, »Jaz sem na prvem 

mestu (zdravje, počutje).«, »Bolj moram zaupati sebi, svojim odločitvam in stati za njimi.«, 

»Še bolj se bom smejala.«, »Večkrat pomislim nase.«, »Izboljšala bom komunikacijo s 

sodelavci.«, »Zmanjšala bom občutljivost do določene osebe.« 

RV2 Ali lahko posameznik že po 8 tednih koučinga opazi spremembo v svojem 

psihofizičnem počutju? 

 

Odgovore na to raziskovalno vprašanje črpam iz analize vprašalnika o psihofizičnem počutju, 

izpolnjenem pred in po koučing procesu, kroga ravnotežja, izpolnjenega pred in po izvedenem 

procesu, analize posameznih srečanj ter usmerjenega pogovora. 

Tudi na to raziskovalno vprašanje lahko pritrdilno odgovorim. Rezultati vprašalnika, 

povezanega s psihofizičnim počutjem klientk, so se namreč po koučing procesu izboljšali.  

Na začetku jih je med možnimi odgovori največ obkrožilo naslednje odgovore: pomanjkanje 

volje ter zanimanje za konjičke, nezadovoljstvo in pretirana občutljivost, razdražljivost, jeza 
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in napadalnost, občutek preobremenjenosti, tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost, težave z 

zbranostjo in s pozabljivostjo ter pomanjkanje energije in izčrpanost. 

Na koncu so ostali odgovori občutek preobremenjenosti, tesnobe, nemira, izčrpanosti. Nobena 

udeleženka na koncu ni obkrožila razdražljivosti, jeze in napadalnosti, ki so na začetku 

procesa zasedale visoko mesto.  

Na koncu so odgovarjale z manj možnimi odgovori na vprašanje o znakih psihofizičnega 

počutja. To pomeni, da je bilo znakov po koučing procesu manj in da so opazile razliko v 

svojem počutju. 

Ravno tako so na začetku procesa bile večinoma nezadovoljne s svojim trenutnim 

zdravstvenim stanjem, na koncu pa je bila nezadovoljna le še ena udeleženka. Udeleženke so 

na koncu koučing procesa bile tudi bolj zadovoljne z usklajevanjem svojega poklicnega 

življenja z zasebnim. 

To potrdi dejstvo, da so spremenile svoje psihofizično počutje in s tem izboljšale 

zadovoljstvo, povezano z zdravjem. V intervjuju so povedale: »Korakov, zaradi katerih me je 

kar krč prijel v želodcu, ko so prihajali do moje pisarne, sedaj sploh ne slišim več.«, »V službi 

je izboljšana komunkacija. Posledično manj nerviranja.« 

 

Klientke so v intervjuju navajale: »Bolje spim, manj me tišči v prsih.«, »Pazim, kaj in kdaj 

jem.«, »Pijem veliko več vode.«, »Bolj sem sproščena, umirjena.«, »Lažje obvladujem stresne 

situacije.«, »Nisem več tako izčrpana.« 

Razliko je bilo moč opaziti tudi v izpolnjenem krogu ravnotežja pred in po koučing procesu. 

Vidimo lahko razliko, ki vodi k bolj uravnoteženemu krogu. Rečem lahko, da so udeleženke 

po srečanjih bolj znale vzpostavljati ravnotežje med sabo, družino in delovnim okoljem ter 

delovnimi obremenitvami.  

Ti podatki so več kot dovolj, da lahko z zagotovostjo trdim, da je koučing pozitivno vplival na 

njihovo psihofizično počutje. 

RV3 Kako posamezniki prepoznajo pomoč koučinga pri promociji zdravja na delovnem 

mestu? 

Odgovore na to raziskovalno vprašanje črpam iz usmerjenega pogovora in analiz na 

posamezna srečanja.  

Posameznice so pomoč koučinga prepoznale kot prostor, kjer lahko razmišljajo o sebi. Našle 

so mir, razumevanje, podporo, čutenje, slišnost, varnost, zaupnost, odkritost, spodbudo in 

druge izkušnje. Vse to jim je izboljšalo samopodobo, samozavest in olajšalo prenašanje 

delovnih obremenitev ter pozitivno vplivalo na njihovo zdravje. Navajam: »Ko čutim, da ne 

zmorem več, vse pustim in grem domov. Prej tega nisem bila sposobna narediti. Ugotovila 

sem, da ne zmorem vsega sama. In če ne zmorem, ni konec sveta.« 

Udeleženke so prepoznale in ubesedile svoje trenutno stanje (lastno delovanje in razmišljanje) 

in so prepoznale vzroke zanj. »Še bolj se bom poglobila v svoje občutke in skušala spremeniti 
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stvari, ki me motijo.«, »Pomembna sem predvsem jaz in ne drugi.«, »Se naučim sprejemati 

napake in delati na njih.«, »Sem prehitra. Nisem dovolj natančna.« 

Nekatere so znale poiskati svoj ideal in vire moči na poti do ustvarjanja tega ideala. 

»Poskušam bolj umirjeno pristopiti k zadevi, tudi če se mudi.«, »Šla sem na sprehode, sama, 

brez vseh.«, »Povedati moram, kako razmišljam jaz, da me bodo drugi lahko razumeli.«, 

»Poskušam biti usmerjena k doseganju idealnega jaza.« 

Želele so spremeniti svoje zdravje (zdravje kot celoto) in na poti k doseganju ciljev aktivno 

sodelovale ter na koncu prepoznale pozitivne spremembe, ki vplivajo na njihovo zdravje. »Pri 

meni je bil očiten napredek pri pitju vode.«, »Bolj sem vesela in srečna.«, »Upoštevati moram 

svoje telo. Več moram narediti zase. Jaz sem od sedaj na prvem mestu.« 

Rezultati večine udeleženk kažejo tudi na spremembo dojemanja celostnega delovanja klientk 

(čustva, vedenje, mišljenje, dejanja), kar se odraža v spremembi samozavesti. »Dvignila se je 

moja samozavest.« 

Večina je izboljšala komunikacijo in odnose na delovnem mestu. »Spremenila sem odnos do 

nekaterih sodelavcev. Delo in odnosi so zdaj znosnejši.«, »Ne obremenjujem se več z ostalimi, 

ampak s seboj in tistim, kar me osrečuje in veseli […] Korakov, zaradi katerih me je prej 

prijel kar krč v želodcu, sedaj sploh ne slišim več.« 

Poglobljeno so spoznale sebe in jasneje izražale svoja pričakovanja, potrebe in strahove. 

Opazile so rezultate svojega dela in pridobile večjo lastno vrednost. »S pomočjo koučinga sem 

se začela zavedati nesamozavestnega pristopa, živčnosti in nesigurnosti, ki so se pojavili ob 

določenih sodelavcih. Posledično je bila težava v komunikaciji. Ker sem se jih zavedala, jih 

lažje popravim. S pomočjo koučing procesa sem spoznala, da ne smem biti tako občutljiva in 

vzkipljiva. Prej sem nemočno odreagirala na stresne situacije. Spoznala sem svojo notranjo 

moč. Res nisem vedela, da imam toliko dobrih lastnosti.« Morda tudi zaradi večjega 

zavedanja lastne vrednosti izrazito nezadovoljstvo udeleženke U1. »Nič … samo več jeze.« 

Izboljšana samopodoba, boljše poznavanje sebe in načrtovanje ciljev so prispevali tudi k večji 

delovni učinkovitosti večine udeleženk. »Prej sem v službi ostajala dolgo in bila manj 

učinkovita. Sedaj v krajšem času naredim več. Res sem opazila, da sem sedaj bolj 

učinkovita[…] Ko čutim, da ne zmorem več, vse pustim in grem domov. Prej tega nisem bila 

sposobna narediti. Ugotovila sem, da ne zmorem vsega sama. In če ne zmorem, ni konec sveta 

[…] Naučila sem se, da lahko vedno nekaj dela pustimo za drug dan. Ni nujno, da je vse 

narejeno takoj.«, »Sedaj večkrat pomislim na svoje zdravje na delovnem mestu. Poskušam se 

manj obremenjevati za vsako stvar in če ni nujna, jo prestavim na kak drug, manj naporen 

dan […] Spremenila sem odnos do dela. Vem, da sem nadomestljiva, da lahko določene 

naloge prerazporedim… trudim se, da odhajam prej domov.«, »Drugače gledam na ljudi 

okoli sebe. V stresni situaciji najprej diham, nato pa umirjeno rešujem težave. Tudi v največji 

stiski s časom si vzamem 5 minut, skušam zadihati in preudarno razmisliti, kako in kaj naprej. 

Pijem veliko več vode. Pazim na svojo držo.« 
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Želene spremembe posameznic so potekale preko cikličnih ponovitev petih odkritij. Ideal, ki 

so si ga zamislile, je postal vizija prihodnosti. Da bi ugotovile pot do ustvarjanja ideala, so 

morale spoznati trenutno stanje. Naslednja točka je bila odkrivanje lastnih moči za dosego 

ideala. Hkrati pa je bilo treba ugotoviti vrzeli, ki ovirajo dosego cilja. Nato je bilo treba 

narediti načrt, ki je temeljil na njihovih močnih točkah in ta je zapolnil vrzeli. Potem pa so 

morale naučeno in ugotovljeno prenesti v prakso.  

Udeleženke so poskrbele same zase, se analizirale, oblikovale so svoj zaščitni program, 

določile meje svojega delovanja in ukrepe za izboljšanje lastnega zdravja. »Občutek imam, da 

se vračam stara jaz […] Manj se obremenjujem z različnimi stvarmi ali pa te manj 

obremenjujejo mene.«, »Sedaj imam drugačen pristop k reševanju težav v službi (in doma 

tudi). Zdaj poskušam ne nositi službe in težav domov. V službi sem izboljšala komunikacijo 

[…] Sedaj polagam pozornost na svojo komunikacijo z drugimi. Ne grem z glavo skozi zid. 

Vzpostavim komunikacijo in podzavestno dvigujem svojo samozavest […] Manj vznemirjanja 

[…]«, »Ne jem vsega, kar vidim (smeh) to pa je tudi veliki napredek pri meni. Pa še vedno ne 

jem kruha, krompirja, makaronov, sladic ...razen sladoleda (smeh)Začenjam živeti na zdrav 

način.« 

Primer koučinga kot podpore pri zdravju na delovnem mestu lahko omogoča vpogled v 

tovrstno problematiko na vseh področjih dela. Skozi nanizane rezultate lahko opazimo vrsto 

pozitivnih sprememb v prid posameznikovega zdravja, ki so jih navedle udeleženke procesa.  

Rečem lahko le, da so od procesa pridobile veliko več, kot sem si na začetku upala misliti. 
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10. ZAKLJUČEK 

 

Ljudje se ves čas spreminjamo. Skupine, organizacije, skupnosti in tudi države se 

spreminjajo, vendar brez namernih prizadevanj. Spremembe so počasne in vzbujajo skupni 

brezup. Na splošno lahko rečemo, da zmanjšujejo človeškega duha. 

Skozi teorijo namernih sprememb lahko razumemo, kako posamezniki, skupine, 

organizacije in cele skupnosti prinesejo želene spremembe na trajnosten način. Toda za 

razumevanje namernih sprememb moramo uporabiti različne 

pojme iz teorije kompleksnosti. Ta je včasih nedosegljiva, vendar nekateri koncepti lahko 

usmerjajo individualno in kolektivno voljo k lepšemu svetu (Boyatzis, 2006). 

Na delu preživimo zelo velik del svojega aktivnega življenja, zato lahko trdimo, da delovno 

okolje zelo vpliva na zdravje posameznika. In ravno v delovnem obdobju je treba nameniti 

največ pozornosti preventivi zdravja. K spreminjanju življenjskega sloga največ prispeva 

posameznik, vendar lahko delodajalec in država igrata pri tem ogromno vlogo. Vsi skupaj 

lahko vplivajo na največ faktorjev, ki vplivajo na ohranjanje zdravja, ne le do konca 

delovnega obdobja, temveč tudi v pokoju. 

V današnjem svetu se spremembe dogajajo zelo hitro in še hitreje bi se nanje moral prilagajati 

posameznik. Moral bi ustvariti obrambne mehanizme proti nenehnemu prilagajanju 

spremembam in zahtevam življenja na sploh. S tem lahko posameznik pridobi sposobnost 

uravnavanja stresnih situacij in se izogne tudi izgorelosti na delovnem mestu. V določenih 

virih lahko zasledimo, da nekateri pod stresom bolje delajo. To je sicer res, saj se sprošča 

hormon kortizol. Njegova funkcija je povišanje krvnega tlaka, krvnega sladkorja ter 

zmanjšanje imunskega odziva na vnetje. Kortizol izboljša odziv telesa na stresno situacijo. 

Vendar hitro lahko doseže takšen nivo, da se doseže negativni učinek storilnosti.  

Pomembno je tudi dejstvo, da se delovna doba daljša in temu se bomo morali prilagoditi vsi. 

Ravno zato je treba najti preventivne ukrepe. Pomoč ohranjanja ravnotežja in notranje 

motivacije ljudi v družbi, ki je naravnana na doseganje takojšnih uspehov, je potrebna. 

˝V obdobju gospodarske ter hkrati tudi socialne in kulturne krize je socialni potencial 

neprecenljiva vrednost, tako za delavca pri njegovi samouresničitvi kot tudi za delodajalca in 

družbo oziroma državo kot celoto˝ (Bizjak, 2014, str. 32).  
 

Koučing je eno od orodij, s katerim lahko prispevamo k boljšemu zdravju na delovnem mestu, 

hkrati pa zadovoljen in zdrav delavec boljše, bolj kakovostno in bolj učinkovito dela. Od 

zdravstvenega koučinga imata lahko koristi tako delodajalec kot delojemalec. 

˝Koučing vzpostavlja in razvija zdrave delovne odnose, optimizira delovne procese in 

prepoznava neskladja v odnosih in sistemu. S tem prispeva k oblikovanju dobrega 

psihosocialnega okolja, ki spodbuja uspešnost in osebni razvoj ter dobro duševno in telesno 

zdravje zaposlenih˝ (Potočnik, 2014, str. 26). 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Krvni_tlak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krvni_sladkor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Imunski_odziv
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vnetje
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Vsi poznamo rek, da ena lastovka ne prinese pomladi. To je sicer res, sem se pa skozi proces 

celotnega šolanja naučila naslednje: ne morem spremeniti sveta, lahko pa dobro, pozitivno in 

koristno delujem v okolju, kjer živim in delam. Zato poskušam s svojo prvotno profesijo – 

fizioterapijo – in s pridobljenim znanjem v času svojega šolanja na Pedagoški fakulteti 

pomagati vsaj nekaterim ljudem. Ta naloga je šele začetek moje nove poti in rezultat je lahko 

neskončen. Bazen uporabnikov je ogromen in želja, da moja naloga spodbudi še kakšnega 

supervizorja ali kouča, da izvede proces, namenjen zdravju posameznika, tudi. Zadovoljna 

sem, ko pomagam ljudem spodbuditi željo po majhnih spremembah, ki delujejo takoj. Te pa 

prispevajo k velikim spremembam na področju zdravja in počutja celo za vse življenje. 

Sama vem, da bo moj naslednji korak in cilj doseči, da bo tudi vodstvo podjetja videlo 

pozitivne rezultate tovrstnega procesa in bo v prihodnje spodbujalo udeležbo zaposlenih celo 

v času delovnih ur. To bi pomenilo, da bom lahko pomagala še komu k boljšemu zdravju ali 

vsaj ohranjanju trenutnega. Ko srečam udeleženke koučing procesa, mi povedo, da pogrešajo 

koučing, da se velikokrat spomnijo na naučeno in da od takrat delujejo drugače. Da se same 

med sabo spodbujajo in jim to pomaga v kriznih situacijah. Že to je zame velik uspeh. Še za 

večjega pa štejem to, da me drugi zaposleni ustavljajo in sprašujejo o »izobraževanju«, ki ga 

izvajam. Radi bi se prijavili, če ga bom še kdaj izvedla. Moja želja je delati na tem področju. 

To je tisto delo, ki me izpolnjuje in gradi mojo integriteto profesionalca.  

Zavedam pa se, da mora družba narediti spremembo v razmišljanju. Morali bi narediti premik 

v smeri od zdravljenja k ohranitvi zdravja. Kot sem že zapisala, vem, da družbe ne morem 

spremeniti, lahko pa poskusim s spremembo v okolju, kjer delujem. Če vsak posameznik pri 

sebi nekaj izboljša, pa lahko to posledično vpliva na družbo kot celoto. 

Ko sami živimo kakovostno življenje, že s tem navdušujemo druge. Meni je pri moji rasti 

študij supervizije odprl vrata v drugačen, bolj zadovoljen in kakovosten svet. In ravno 

zadovoljstvo pri sebi lahko pripomore pri sooblikovanju razvoja na principih, ki so kakovostni 

in skladni z osebnimi načeli in vrednotami.  

Naloga seveda ni popolna, saj bi jo verjetno s pridobljenim tacitnim znanjem skozi proces 

pisanja drugič izvedla drugače, še boljše, še bolj poglobljeno. Vendar ta trenutek je to tisto, 

kar lahko prispevam za obogatitev širine koučing procesov. Skozi ta proces pisanja sem tudi 

sama spoznala, da ima stres močan vpliv na moje zdravje. Stresu se izogniti ne da. Vsekakor 

pa lahko zmanjšamo našo občutljivost nanj. Jaz sem jo. Že v času študija supervizije in skozi 

ta proces. Pri meni se je dogajal paralelni proces, ki sem ga doživljala kot mojo rast. Osebno 

in profesionalno. Še globje, drugače in širše vidim problematiko zdravja na delovnem mestu 

in se vse bolj zavedam da telesno zdravje postaja manj pomembno v definiciji celostnega 

zdravja. Vztrajnost me bo privedla, do spremembe klime v organizaciji. Sama bi si želela, da 

bi se povečalo zaupanje med zaposlenimi, izboljšalo aktivno sodelovanje med sodelavci 

različnih enot. Menim, da je pohvale vodij premalo in da bi delavci bolje opravljali delovne 

naloge in prenašali delovne obremenitve, če bi za dobro opravljeno delo bili večkrat 

pohvaljeni. Tudi sama zavestno in načrtno hvalim ljudi okoli sebe z namenom, da vedo, kaj 

meni nekaj pomeni. Če bi organizacija spodbujala zavest in dajala občutek skrbi za zaposelne, 

bi s tem pridobila več pripadnosti. Predvsem pa bi si želela v organizaciji doseganje sproščene 
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komunikacije na vseh nivojih in med enotami. V vlogi kouča, sploh pa zdravstvenega kouča 

sem se odlično počutila. Zakaj zdravstvenega? Ker je to moja stroka, tu sem doma, tu sem 

močna. V koučingu potrebujem še več prakse, da bom pridobila tacitno znanje in bom lahko 

še bolj suverena. Vsekakor vidim veliko potrebo po združevanju koučing principov in 

slovenskega zdravstva. 

 

Zaključujem z rekom Benjamina Disraela, ki spodbuja vse ljudi k razmisleku o zdravju: 

»Zdravje ljudi je resnična osnova, od katere sta odvisna sreča in moč države.« 

  



80 

 

11. LITERATURA 

 

1. Bilban, M. (2012). Promocija zdravja v delovnem okolju obveznost delodajalca. 

Pridobljeno s spleta: 12.6.2016 

https://www.google.si/search?q=dr.+Marjan+Bilban++Promocija+zdravja+v+delovne

m+okolju+kot+obveznost+delodajalca&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-

b&gws_rd=cr&ei=k4GTV4b4DYatUZCmr-AG 

2. Bizjak, E. (2014). Delovno okolje in psihofizično zdravje zaposlenih. V: Coaching za 

več zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Zbornik prispevkov (str. 32–44). Ljubljana: 

Glotta Nova. 

3. Bresjanec, M. (2015). Odziv na placebo: fiziološki temelji in vloga v zdravljenju. 

Interno gradivo s 16. kongresa fizioterapevtov Slovenije. Portorož. 

4. Britton, J. (2013). What is group coaching. Pridobljeno s spleta 14.4.2016 

https://www.thecoachingtoolscompany.com/group-coaching-the-what-and-why-guest-

author-jennifer-britton/ 

5. Boyatzis, R. E. (2006). An overview of intentional change from a complexity 

perspective. Journal of Management Development, vol.25, št.7., str. 607–623. 

6. Božič, J. (2011). Obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih. Ljubljana: 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča.  

7. Cockburn, W., Vargas, O. (2014). Psihosocialna tveganja v Evropi: delovni pogoji in 

intervencije. Evropska komisija za varnost in zdravje na delovnem mestu. Pridobljeno 

s spleta 1.6.2016 

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/1_COCKBURN_VARGAS__joint_

presentation_SL.pdf 

8. Cowley, S. (2008). Kako mularijo pripraviti do razmišljanja. Ljubljana: Modrijan. 

9. Čeč, F. (2006). S coachingom do večjih poslovnih in osebnih dosežkov.Zagorje ob 

Savi: Regionalni center za razvoj. Pridobljeno s spleta 10.4.2016 

http://www.rcr-zasavje.si/uploads/files/Coaching.pdf 

10. Dexter, J., Dexter, G., Irving, J. (2011). An Introduction to Coaching. London: SAGE.  

11. Dobrič, A. (2009). Čustvena inteligenca v povezavi z medsebojnimi odnosi na 

delovnem mestu. Diplomsko delo. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede. 

12. Douglas, C. A., McCauley, C. D. (1999). Formal developmental relationships: A 

survey of organizational practices. Nottingham: Trent University. Human Resource 

Development Quarterly, 10(3), str. 203–220.  

13. Eiselt, A. (2009). Podporna vloga supervizije. V: Socialna pedagogika. Letnik XIII., 

št.1., str. 17–36. 

14. Elektronska oblika literature s strani Agencije za varnost in zdravje na delovnem 

mestu. Pridobljeno s spleta 20.5.2016 https://osha.europa.eu 

15. Elektronska oblika literature s strani Australian Institute for Teaching and School 

Leadership – AITS. (November, 2013). Avstralija: Australian Guverment. Pridobljeno 

s spleta: 13.7.2016 http://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/professional-growth-

resources/performance-and-development-

resources/environmental_scan_performance_development.pdf?sfvrsn=4 

https://www.google.si/search?q=dr.+Marjan+Bilban++Promocija+zdravja+v+delovnem+okolju+kot+obveznost+delodajalca&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&ei=k4GTV4b4DYatUZCmr-AG
https://www.google.si/search?q=dr.+Marjan+Bilban++Promocija+zdravja+v+delovnem+okolju+kot+obveznost+delodajalca&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&ei=k4GTV4b4DYatUZCmr-AG
https://www.google.si/search?q=dr.+Marjan+Bilban++Promocija+zdravja+v+delovnem+okolju+kot+obveznost+delodajalca&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&ei=k4GTV4b4DYatUZCmr-AG
https://www.thecoachingtoolscompany.com/group-coaching-the-what-and-why-guest-author-jennifer-britton/
https://www.thecoachingtoolscompany.com/group-coaching-the-what-and-why-guest-author-jennifer-britton/
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/1_COCKBURN_VARGAS__joint_presentation_SL.pdf
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/1_COCKBURN_VARGAS__joint_presentation_SL.pdf
http://www.rcr-zasavje.si/uploads/files/Coaching.pdf
https://osha.europa.eu/
http://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/professional-growth-resources/performance-and-development-resources/environmental_scan_performance_development.pdf?sfvrsn=4
http://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/professional-growth-resources/performance-and-development-resources/environmental_scan_performance_development.pdf?sfvrsn=4
http://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/professional-growth-resources/performance-and-development-resources/environmental_scan_performance_development.pdf?sfvrsn=4


81 

 

16. Elektronska oblika literature s strani Coaching. Pridobljeno s spleta 15.7.2016 

http://www.coaching.si/ 

17. Elektronska oblika literature s strani Wikipedija. Pridobljeno s spleta 30.7.2016 

https://sl.wikipedia.org/ 

18. Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu. (2012). Pridobljeno s 

spleta 17.5.2016 

http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/Pr

ojekt_zmanjsevanja_stevila/KAMPANIJA-12-13/workers-participation-in-

OSH_guide.pdf 

19. FACTS. (2000). Research on Work-related Stress. Belgija: European Agency for 

Safety and Health at Work. Pridobljeno s spleta 16.4.2016 http://osha.eu.int 

20. Ginnis, P. (2004). Učitelj – sam svoj mojster. Ljubljana: Rokus. 

21. Goleman, D. (2001). Čustvena inteligenca na delovnem mestu. Ljubljana: Založba 

Mladinska knjiga. 

22. Goleman, D. (2006). Čustvena inteligenca: zakaj je lahko pomembnejša od IQ. 

Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 

23. Grubačević Fink I. (2012). Coaching kot orodje učinkovitosti. Ljubljana: IBS 

Mednarodna poslovna šola. Pridobljeno s spleta 18. 3. 2016 

http://porocevalec.ibs.si/sl/component/content/article/41-letnik-1-t-2-vol-1-no-2/131-

mag-iris-fink-grubaevi-coaching-kot-orodje-uinkovitosti 

24. Hassard, J., Cox, T. (2012). Work-related stress: Nature and management. Pridobljeno 

s spleta: 20.05.2016 https://oshwiki.eu/wiki/Work-

related_stress:_Nature_and_management 

25. Ilmarinen, J. (2008). Promoting active ageing in the workplace. Jyväskylä: Finnish 

Institute of Occupational Health. Pridobljeno s spleta 17.7.2016 https://osha.europa.eu 

26. IRI. (2012). Stres ter z njim povezani pojavi. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov 

Slovenije, Inštitut za razvoj in inovacije. 

27. Jiménez, P., (2014).Obremenitev na delovnem mestu in vloga vodilnih kadrov. 

Inštitiut za psihologijo. Univerza v Gradcu. Mednarodna konferenca kako z boljšo 

organizacijo dela in boljšem vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev. 

28. Kobolt, A. (2009). Skupina kot prostor socialnega učenja. V: Socialna pedagogika. 

Vol. 13, št. 4, str 359–382. 

29. Kristančič, A. in Ostrman, A. (1998). Osnove in elementi svetovalne komunikacije. 

Ljubljana: AA Inserco, svetovalna družba. 

30. Kristančič, A. in Ostrman, A. (1999). Individualna in skupinska komunikacija. 

Ljubljana: Združenje svetovalnih delavcev Slovenije. 

31. Krištofelc, S. (2016). Ugotovitve IRSD in predstavitve praks na področju varnosti pri 

delu. Ljubljana: Inšpektorat republike Slovenije za delo. 

32. Lindemann, H. (1977). Premagani stres. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

33. Liβner, L., Kuhl, K., Kauppinen, T., Uuksulainen, S. (2014). Izloženost karcinogenim 

tvarima i karcinomu povezanom s radom: Pregled metoda procjene. Evropska 

komisija za varnost in zdravje na delovnem mestu. Luksemburg. Pridobljeno s spleta 

20.5.2016 https://osha.europa.eu 

http://www.coaching.si/
https://sl.wikipedia.org/
http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/Projekt_zmanjsevanja_stevila/KAMPANIJA-12-13/workers-participation-in-OSH_guide.pdf
http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/Projekt_zmanjsevanja_stevila/KAMPANIJA-12-13/workers-participation-in-OSH_guide.pdf
http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/Projekt_zmanjsevanja_stevila/KAMPANIJA-12-13/workers-participation-in-OSH_guide.pdf
http://osha.eu.int/
http://porocevalec.ibs.si/sl/component/content/article/41-letnik-1-t-2-vol-1-no-2/131-mag-iris-fink-grubaevi-coaching-kot-orodje-uinkovitosti
http://porocevalec.ibs.si/sl/component/content/article/41-letnik-1-t-2-vol-1-no-2/131-mag-iris-fink-grubaevi-coaching-kot-orodje-uinkovitosti
https://oshwiki.eu/wiki/Work-related_stress:_Nature_and_management
https://oshwiki.eu/wiki/Work-related_stress:_Nature_and_management
https://osha.europa.eu/
https://osha.europa.eu/


82 

 

34. Looker, T., Gregson, O. (1993). Obvladajmo stres: Kaj lahko z razumom storimo proti 

stresu. Cankarjeva založba, Ljubljana. 

35. Metelko Lisec, T. (2004). Socialne veščine – orodje za večjo socialno uspešnost. V: 

Socialna pedagogika, vol. 8, št. 1, str 97–112. 

36. Musek, J. (1993) Psihologija: človek in družbeno okolje. Ljubljana: Educy. 

37. Musek, J., Pečjak, V. (2001) Psihologija. Ljubljana: Educy. 

38. Podjed, K. (2014). Coaching kot orodje za upravljanje stresa in dobrega počutja na 

delovnem mestu. V: Coaching za več zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Zbornik 

prispevkov (str. 79–88). Ljubljana: Glotta Nova. 

39. Podjed, K. (2014). Proaktivni pristop k promociji zdravja na delovnem mestu. 

Ekonomska demokracija. Št.4.,str. 13–19. 

40. Portal za varnost in zdravje pri delu. (14.10.2014). Ljubljana: Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve. Pridobljeno s spleta: 18.7.2016  

http://www.osha.mddsz.gov.si/aktivnosti/raziskave/predstavitve-raziskav 

41. Potočnik, B. (2014). Vloga in prispevek coachinga k dobremu počutju in zdravju 

zapolsenih. V: Coaching za več zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Zbornik 

prispevkov (str. 26–31) Ljubljana: Glotta Nova. 

42. Praštalo, R. (2014). Coaching i zdravlje zaposlenih. V: Coaching za več zdravja in 

dobrega počutja zaposlenih. Zbornik prispevkov (str. 60–66) Ljubljana: Glotta Nova.  

43. Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin. Nova Gorica: Educa. 

44. Rožman, A., Črnčec, B., Šprah, L., Dolenc, B. (2014). Kako obvladovati psihosocialne 

obremenitve na delovnem mestu. Delavnica projekta Prozdrav predstavljena na Ptuju 

v okviru projekta »Skrb za zdravje zaposlenih skozi usmerjeno obvladovanje 

psihosocialnih obremenitev«. Pridobljeno s spleta 15.4.2016 

http://dmi.zrcsazu.si/sites/default/files/2_kako_obvladovati_psihosocialne_obremenitv

e_na_delovnem_mestu.pdf 

45. Selan Kure, V. (2015). Koučing za osebni razvoj. Magistrsko delo. Ljubljana. 

Pedagoška fakulteta. 

46. Shulte-Abel, B., Weber, L. (2011). Aktiv und wirksam gegen Stres. Organisator, št. 

12, str. 46–47. 

47. Smrtnik Vitulić, H. (2004). Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

48. Šarotar Žižak, S.in drugi. (2013). Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje 

dobrega počutja. Znanstvena monografija temelječa na raziskovalnem projektu 

»chance4chance«. Univerza v Mariboru: Ekonomska-poslovna fakulteta. 

49. Šarotar Žižak, S., Mulej, M., Treven, S. (2013). Psihično dobro počutje posameznikov 

kot zaposlenih kot paradigma prihodnje ekonomije družbe. V Izzivi managementu, 

spletna revija o izzivih in dosežkih sodobnega managementa. Letnik V.,št. 1.,str. 35–

45. Pridobljeno s spleta 15.7.2016 www.dlib.si/stream/ 

50. Treven, S., Treven, U., Šarotar Žižek, S. (2012). Kritični dejavniki stresa v delovnem 

okolju. Prispevek na konferenci. Pridobljeno s spleta 15.7.2016 

http://www.chance4change.eu/uploads/9/8/2/6/9826663/treventrevenzizek.pdf 

51. Travis, W. J., Ryan, S. R. (2004). Wellness workbook: How to Achieve Enduring 

Health and Vitality. New York: Celestial Arts. 

http://www.osha.mddsz.gov.si/aktivnosti/raziskave/predstavitve-raziskav
http://dmi.zrcsazu.si/sites/default/files/2_kako_obvladovati_psihosocialne_obremenitve_na_delovnem_mestu.pdf
http://dmi.zrcsazu.si/sites/default/files/2_kako_obvladovati_psihosocialne_obremenitve_na_delovnem_mestu.pdf
http://www.dlib.si/stream/
http://www.chance4change.eu/uploads/9/8/2/6/9826663/treventrevenzizek.pdf


83 

 

52. Uradni list Republike Slovenije. (2011). Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1;, št. 43/11 Pridobljeno s spleta  

18.05.2016 http://www.uradni-

list.si/1/content?id=103969&part=u&highlight=zakon+o+varnosti+in+zdravju+pri+de

lu#!/Zakon-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu-(ZVZD-1) 

53. Van Kessel, L. (2010). Koučing, področje dela poklicnih supervizorjev? V: Kobolt, 

A., Supervizija in koučing. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

54. Ward, G., van de Lo, E., ten Have S. (2014). Psychodynamic Group Executive 

Coaching: A Literature Review. V: International Journal of Evidence Based Coaching 

and Mentoring. Vol. 12, No. 1, str. 63–78. 

55. Whitmore, J. (2009). Coaching for Performance: Growing people, performance and 

purpose, London: Nicholas Brealey Publishing,  

56. Wolever, Q. R., Simmons, L. A., Sforzo, G. A., Dill, D., Kaye, M., Bechard, M. E., 

Southard, M. E., Kennedy, M., Vosloo, J., Yang, N. (2013). A Systematic Review of 

the Literature on Health and Wellnes Coaching: Defining a Key Behavioral 

intervention in Healthcare. Global advances in health medicine. Jul; 2 (4), str. 38–57. 

Pridobljeno s spleta 12.3.2016 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833550/ 

57. Žižak, A. (2003). Konceptualni aspekti učenja socijalnih vještina. Kriminologija i 

socijalna integracija.11(2), str. 107–115. 

58. Žižak, A. (2009). Pomen Interaktivnih igralnih dejavnosti za trening socialnih veščin. 

V Socialna pedagogika. Vol. 13, št. 4., str. 399–416. 

 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=103969&part=u&highlight=zakon+o+varnosti+in+zdravju+pri+delu#!/Zakon-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu-(ZVZD-1)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103969&part=u&highlight=zakon+o+varnosti+in+zdravju+pri+delu#!/Zakon-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu-(ZVZD-1)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103969&part=u&highlight=zakon+o+varnosti+in+zdravju+pri+delu#!/Zakon-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu-(ZVZD-1)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833550/


84 

 

12. PRILOGE 

Priloga 1:Vprašalnik – analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu 

VPRAŠALNIK – Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu 

VPRAŠALNIK – Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih 

 

Spoštovani,  

pred vami je vprašalnik, s katerim želim izvedeti več o vašem počutju na delovnem mestu, 
kako gledate na vaše delovno okolje ter odnose s sodelavci in sodelavkami. 

Vprašalnik je usmerjen k prepoznavanju ključnih dejavnikov in posledic stresa ter izgorelosti 
na delovnem mestu. Vprašalnik je ANONIMEN, podatki iz anketnega vprašalnika pa bodo 
predstavljeni kot skupek vseh podatkov.Prosimo, da ODGOVARJATE ISKRENO, le tako bodo 
rezultati dosegli svoj namen. Prosimo,da odgovorite na VSA VPRAŠANJA. V anketi ni pravilnih 
ali nepravilnih odgovorov, zanimajo nas le vaša mnenja.  

ZA POMOČ IN SODELOVANJE SE VAM ISKRENO ZAHVALJUJEMO! 

 

Splošna vprašanja: 

1. Spol (obkrožite)a) M b)Ž 

2. Starost (letnik rojstva)_________ 

3. Delovna doba 

a) Do 5 let b) 6–10 let c) 11–20 let d)21–30 let e) nad 30 let 

 

4. Stopnja izobrazbe 

a) osnovna šola b) poklicna šola 

c)srednja šola d) višja šola 

e) fakulteta, visoka šola, bolonjska šola f) specializacija ali magisterij 

g) doktorat znanosti 

 

 

5. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih katero od spodaj naštetih zdravstvenih težav? 

a) kostno-mišične težave b)  težave z dihali  

c) stres, depresija, anksioznost d)  infekcije 

e) nesreče,poškodbe f) nič 

g) alergije h) ne vem 

 

6. Ali ste bili zaradi katere od teh težav v bolniškem staležu?a)DA b)NE 



85 

 

6.1 Če DA, koliko dni?a) od 1 do 6 dni b) od 7 do 14 dni 

 c) od 15 do 30 dnid) več kot mesec dni 

7. Ali opažate, da se vam pogosto pojavlja oziroma je že dlje časa prisoten pri vas kateri 

od naštetih pojavov? Označite enega ali več ustreznih ogovorov, ki veljajo za vas. 

a) glavobol b)izguba teka 

c)bolečine v želodcu, krči, driska, zaprtje d) občutek preobremenjenosti in utrujenosti 

e) povečano znojenje, suha usta f) težave v odnosih z ljudmi in v komunikaciji 

g) pomanjkanje volje ter zanimanja za delo in 

konjičke 

h) slabost, omotičnost 

i) nespečnost, težave s spanjem j) potrtost, občutek nemoči, obupa 

k) občutek napetosti v mišicah l) škrtanje z zobmi 

m) razbijanje srca, bolečine v prsih ali pri srcu n) tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost 

o) slaba telesna odpornost p) težave z zbranostjo, pozabljivost 

r) nezadovoljstvo, pretirana občutljivost s) pomanjkanje energije in izčrpanost 

t) razdražljivost, jeza, napadalnost u) povečana uporaba protibolečinskih zdravil, 

pomirjeval ali uspaval 

v) povečano uživanje alkoholnih pijač ali 

tobačnih izdelkov 

z)nič od navedenega 

8. Ali ste v zadnjih 12 mesecih imeli katero od navedenih zdravstvenih težav, ki jo je 

povzročilo ali poslabšalo vaše delo? 

a) Izpostavljenost stresu b) Vsakodnevno dvigovanje, prenašanje ali 
premikanje bremen 

c) Ponavljajoče se gibanje ali utrujajoči ali 
boleči položaji 

d) Ne vem 

 

9. Če ste označili enega ali več pojavov, ocenite, v kolikšni meri vpliva/-jo na vašo 

zmožnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti (na delovnem mestu in zunaj njega)? 

a)sploh ne 
vpliva/-jo 

b)malo  
vpliva/-jo 

c)srednje  
vpliva/-jo 

d)precej  
vpliva/-jo 

e)zelo  
vpliva/-jo 

 

10. Kako zadovoljni ste s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem? 

a)zelo 
nezadovoljen/-a 

b)nezadovoljen/-
a 

c)niti zadovoljen/-
a niti 
nezadovoljen/-a 

d) zadovoljen/-a e) zelo 
zadovoljen/-a 
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11. Kako ocenjujete usklajenost svojega poklicnega življenja z zasebnim (družinskim)? 

a)zelo slaba b) slaba c) niti slaba  
niti dobra 

d)dobra e)zelo dobra 

12. Na naslednja vprašanja odgovorite tako, da označite enega od treh odgovorov: 

1 – se mi ne dogaja ali zelo redko 

2 – dogaja se mi, kar pomnim 

3 – dogaja se mi zadnjih 12 mesecev, prej se ni dogajalo 

Če ste izbrali odgovor 2 ali 3, lahko trditev še bolj definirate: 

 4 – se STOPNJUJE v zadnjih 12 mesecih 

 5 – se MOČNO STOPNJUJE v zadnjih 12 mesecih 

 6 – se ZMANJŠUJE ali je IZGINILO 

 

  1 2 3 4 5 6 

1. Ko ležem v posteljo, zaradi bolečin in napetosti pogosto ne morem 
zaspati. 

      

2. Brez posebnega razloga mi srce močno tolče v prsih.       

3. Imam moten ritem spanja: ne morem spati ali pa sem le s težavo 
buden/na. 

      

4. Imam težave s prebavili: bolečine, krče, driske, zaprtja.       

5. Doživljam nenadne, popolne padce telesne in psihične energije.       

6. Pogosto me boli glava.       

7. Zbujam se enako utrujen/-a, kot sem bil/-a pred spanjem.       

8. Prebujam se z otrdelimi, bolečimi mišicami in/ali sklepi, vstajanje mi 
povzroča bolečino. 

      

9. Takoj zjutraj se počutim težkega/-ko in brez energije, kar se čez dan 
stopnjuje. 

      

10. Doživljam panične napade.       

11. Tišči me v prsih, kot da mi prsni koš stiska obroč.       

12. Ne morem vzpostavljati in ohranjati psihičnega in telesnega ravnovesja.        

13. Telo mi je tuje in v breme.       

14.  Sem brez volje, nič ne me zanima ali motivira.       

15. Počutim se nemočnega/-no.       

16. Čutim napetost in razdražljivost, ki ju nikakor ne morem pomiriti.       

17. Počutim se odtujenega od ljudi (družina, sodelavci).       

18. Izgubil/-a sem občutek za čas, tedni in meseci bežijo mimo mene.       

19. Pozabljam tudi pomembne obveznosti.       

20. Počutim se povsem izčrpanega/no.       

21. Ljudje me hitro spravijo v bes.       

22. Bojim se konfliktov.       
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23. Razočaran/-a sem vsakokrat, ko za svoje delo ne dobim priznanja.        

24. Pogosto se počutim, kot da je vsa odgovornost na meni.       

25. Sem nepotrpežljiv/-a, že najmanjšo oviro ali nasprotovanje doživim kot 
provokacijo. 

      

26. Vse več stvari me močno jezi.       

27. Vse več stvari me žalosti.       

28. Čutim, da neprestano le dajem. Svojih čustev ne morem nadzorovati, 
zato občasno izbruhnem. 

      

29. Čutim se skrajno ranljivega/-vo, brez kakršnekoli obrambe.       

30. Kadar zbolim (se poškodujem), ne vzamem bolniških dopustov ali pa 
delam med njimi.  

      

31. Kadar sem nervozen/-na me delo pomirja.        

32. Veliko delam, ker me skrbi, da dela ne bo opravil nihče razen mene.       

33. Veliko delam, ker me je strah, da bom sicer razočaral/a ali razjezil/-a 
druge (partner, družina, nadrejeni). 

      

34. Če ne delam, se počutim nekoristno.       

35. Čutim se krivega/-vo, če ne zmorem vsega.       

36. Zdi se mi, da se mi neprestano mudi in da tekmujem s časom.       

37. Pozabim na praznovanja, npr. roj.dan in obletnice.        

38. Več časa in energije vlagam v delo kot v odnose z družinskimi člani.       

39. S sodelavci sem v vse slabših odnosih.       

40. S sodelavci pogosto naletim na konfliktne situacije.       

41. Vse pogosteje sem deležen kritik s strani nadrejenega.       

 

13. Ali ste na delovnem mestu že doživeli katero od naštetih vedenj? Obkrožite enega 
ali več odgovorov. 
a) kričanje 
b) ignoriranje 
c) širjenje laži 
d) grožnje 
e) smešenje in oponašanje 
f) povzročanje škode 
g) preklinjanje 

 

 

14. Ali ste imeli kdaj naštete težave na delovnem mestu? Obkrožite enega ali več 
odgovorov. 

a) netolerantnost 
b) nezaupanje 
c) manj stikov s sodelavci – osama 
d) skrivanje pred sodelavci 
e) težave v komunikaciji s sodelavci 

 

15. Označite stopnjo stisk in napetosti, ki jih doživljate na delovnem mestu. 

a) zelo 
nizka 

b) nizka c) srednje 
visoka 

d) visoka e) zelo 
visoka 
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16. Označite stopnjo zadovoljstva z odnosi in sodelovanjem s sodelavci 

a) zelo 
nizka 

b) nizka c) srednje 
visoka 

d) visoka e) zelo 
visoka 

 

17. Kako doživljate obremenjenost na delovnem mestu ? 

a) Delovne obremenitve presegajo moje moči in sposobnosti. 
b) Delovne obremenitve so primerne. 
c) Delovne obremenite so prenizke, zmogel/-la bi več. 
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Priloga 2: Kolo ravnotežja 

Vir: Podjed, 2015 
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Priloga 3: Izjava o zaupnosti 

 

Izjava o zaupnosti (dogovor o  

sodelovanju na koučing delavnicah 

 – zdravje na delovnem mestu) 

 

 

 

 

 

 

 

V proces sem se vključil/a prostovoljno.  

Srečanj se bom redno udeleževal/a in nanje ne bom zamujala. 

Trudil/a se bom za pripadnost skupini. Ideje bom povedal/a naglas. 

Na srečanjih bom sodeloval/a in bom iskren/a predvsem do sebe. 

Želim, da se do mene spoštljivo vedejo, ravno tako bom jaz do vsakega v skupini 

spoštljiv/a.  

Svoja mnenja in poglede na situacije bom podal/a na miren in obziren način. 

O vsebini povedanega ne bom razpravljal/a izven procesa niti s sodelavci, ki na 

delavnice ne hodijo, niti s sodelavci, udeleženimi na delavnicah. 

Na posredovana vprašanja bom odgovarjal/a iskreno.  

Izpolnil/a bom vprašalnik na koncu posameznega procesa, kjer bom ocenil/a proces. 

Dovolim uporabo neosebnih podatkov, ki se bodo pokazali med trajanjem delavnice, 

za uporabo v študijske namene.  

 

Kraj in datum:_________________________________ 

 

Podpis udeleženca/ke:__________________________ 

 

Podpis izvajalke:_______________________________  
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Priloga 4: Vprašanja za usmerjen pogovor s posameznicami po zaključku srečanja 

1. Kaj ti najprej pride na misel, ko pomisliš na proces, ki je za tabo? 

2. Kako bi opisala vzdušje v skupini? Lahko z metaforami… 

3. Kako si se v skupini počutila? 

4. Ali je koučing po tvoje vplival na ozaveščanje zdravja na delovnem mestu? V čem? 

Kako?  

5. Ali je koučing vplival na tvoje zavedanje se tvojega zdravja na delovnem mestu? 

6. Kako? Kje so spremembe? Kako bi jih opisala (v osebnem življenju in na delovnem 

mestu)? 

7. Ali je koučing vplival tudi na tvoje zdravje na delovnem mestu? Kako, na kašen 

način? 

8. Ali sedaj večkrat pomisliš na tvoje zdravje na delovnem mestu? Kako se to kaže? 

9. Kaj konkretno je sedaj drugače na delovnem mestu ali doma iz vidika skrbi za 

zdravje? 

10. Ali in kaj si spremenila glede tvojega telesnega, čustvenega, socialnega zdravja na 

delovnem mestu? 

11. Ali opaziš kakšno spremembo v tvojem psihofizičnem počutju? Če da- kakšno? 
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 Priloga 5: Grb – krepitev uspešne samopodobe 

Vir- interno gradivo iz supervizijskih srečanj v času mojega študija. 
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Priloga 6: Vprašanja za koučing 

A) OCENA STANJA 

Kako ste zadovoljni z delom in nalogami, ki jih opravljate? 

Ali vas delo izčrpava in utruja? 

Kaj kvari vaše dobro počutje na delovnem mestu? 

Kako ocenjujete svoj današnji zdravstveni status? 

Kaj ocenjujete kot največji problem vašega zdravja? 

Kaj veste o nevarnostih kroničnih težav? Katerih kroničnih bolezni se bojite?  

H kateri kronični bolezni ste nagnjeni zaradi delovnega mesta? 

Kaj je tisto, kar na delovnem mestu najbolj pogrešate in bi koristilo vašemu zdravju? 

 

B) POSTAVITEV CILJA/EV 

 

Kaj mislite, da bi morali narediti, da bi se bolje počutili? Kaj bi morali narediti, da ne bo več 

tako? 

Kako bi se dalo to, kar pogrešate, preseči, spremeniti? 

Kaj bi morali najprej rešiti? 

Kdaj ste nazadnje razmišljali o tem? 

Kako to, da ste prenehali reševanti te težave? 

Kakšno pomoč, podporo bi potrebovali? 

Ali ste že s kom govorili o tej težavi? 

Koliko ste sedaj motivirani, da uspete? 

Kaj bi vas lahko dodatno motiviralo? 

Kako bi formulirali svoj cilj? 

Koliko in katere podcilje si boste postavili? 

Ali so vsi podcilji enako pomembni? 

Kako boste posamezni cilj realizirali?  

Lahko vse dosežete?Če ne, katerega, zakaj? 

Kaj ste vi pripravljenistoriti, da bo cilj dosežen? 

V kolikšnem času bi lahko naredili načrt? 

Kaj, koga lahko poiščete kot pomoč pri doseganju vašega cilja? 

Kje lahko to najdete? 

Kako naj vam kdo pomaga? 

Koliko je pripravljena ta oseba pomagati? 

Kaj pa, če ni nikogar, ki bi vam pomagal, koliko lahko sami naredite za dosego vašega cilja? 

Kako boste nadomestili to luknjo v podpori? 

Kaj bo vaš prvi korak? 

 


