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1 TEORETIČNI OKVIR 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) duševno zdravje opredeljuje kot »stanje dobrega 

počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v 

vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost« (Jeriček 

Klanšček, et al., 2009; World Health Organization, 2014). Duševno zdravje omogoča 

posamezniku udejanjanje njegovih umskih in čustvenih zmožnosti ter mu omogoča, da najde 

in izpolni svojo vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju (Resolucija, 2014). 

Pomembni evropski dokumenti Mental Health Declaration for Europe (World Health 

Organization, 2005), Mental Heath Action Plan for Europe (World Health Organization, 2005) 

in European Pact for Mental Health and Well-Being (European Commission, 2008) 

priznavajo velik pomen duševnega zdravja in dobrega počutja ter preventivo duševnih 

bolezni v delovnem okolju kot tudi pomembnost premagovanja stigme, diskriminacije in 

spodbujanja reintegracije oseb z duševnimi boleznimi. 

Vzdrževanje dobrega duševnega zdravja v delovnem okolju pomembno pripomore k 

posameznikovi delovni učinkovitosti, samozavesti, kakovosti življenja kot tudi k ekonomski 

rasti in globalni konkurenčnosti. Dobro duševno zdravje na delovnem mestu prav tako 

pomembno prispeva k zdravju celotne populacije in nudi priložnost za socialno vključenost 

posameznikov z duševnimi motnjami (McDaid, 2008). Dobro počutje zaposlenih vpliva tudi 

na uspešnost in na preživetje organizacij ter podjetij, saj je le-to povezano tudi s stroški 

zaradi bolezni zaposlenega (bolniška odsotnost, ipd.). Poleg omenjenega na počutje 

zaposlenih vpliva tudi način vodenja podjetja oz. organizacije in sicer: 1. na duševno počutje 

zaposlenih, saj ima vpliv na njihovo zadovoljstvo z delom in življenjem; 2. na telesno počutje 

zaposlenih, saj ima vpliv na njihovo zdravje z vidika srčno-žilnih bolezni, krvnega pritiska, 

delovnih nesreč; 3. na socialno vključenost zaposlenih, z večanjem priložnosti za 

medosebne odnose in s pravičnim odnosom do zaposlenih (Grant, et al., 2007). 

Poročilo Evropske agencije za varnost in zdravje na delovnem mestu (European Agency for 

Safety and Health at Work, cit. po: McDaid, 2008, p. 10) opozarja na pojavljanje stresa 

zaradi psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki pomembno vplivajo na duševno zdravje na 

delovnem mestu: zmanjšana zanesljivost delovnih mest, pogodbe o delu za določen čas, 

nezadovoljstvo z delom zaradi povečane obremenjenosti, visoke zahteve na delovnem 

mestu, trpinčenje in mobing na delovnem mestu ter nesorazmerje med delom in drugimi 

področji posameznikovega življenja. Drugi dejavniki tveganja, ki se jim pogosto posveča 

premalo pozornosti so pomanjkanje nadzora nad delom, premalo sodelovanja pri odločanju, 

slaba socialna opora na delovnem mestu in nejasni sistemi vodenja (McDaid, 2008, p. 10). V 
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poročilu tudi pravijo, da usmerjenost v konkurenčnost na globalnem trgu povečuje 

nezanesljivost delovnih mest. 

V Sloveniji potekajo dejavnosti promocije in varovanja duševnega zdravja aktivne populacije 

na primarni, sekundarni in terciarni ravni (Resolucija, 2014). V predlogu Resolucije o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2014–2018 (Resolucija, 2014, p. 33) opozarjajo, 

da je »treba začeti sistematično razvijati varnostno kulturo, ki omogoča človeka vredno 

delovno okolje ter podpira, varuje in tudi pripomore k promociji njegovega duševnega 

zdravja.« V Resoluciji kot eno od strategij navajajo Promocijo duševnega zdravja in 

preventivo duševnih motenj pri odrasli populaciji. Ugotavljajo, da so obstoječi programi 

promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj pri odrasli populaciji maloštevilni 

in neenakomerno dostopni. »Promociji duševnega zdravja se posveča zelo malo pozornosti, 

preventivi morda za malenkost bolj. Vse regije niso enakomerno in zadostno pokrite.« 

Menijo, »da je potrebno izboljšati dostopnost do storitev varovanja duševnega odraslih ter 

povečati osveščenost javnosti glede promocije duševnega zdravja odraslih« (Resolucija, 

2014, p. 78).  

Rezultati raziskave CINDI Slovenija - Z zdravjem povezan življenjski slog kažejo, da se je 

med letoma 2004 in 2008 povečalo doživljanje stresa zaradi obremenitev na delovnem 

mestu  (Djomba, et al., 2010, Hlastan Ribič, 2010 cited in Resolucija, 2014, p. 46). »Analiza 

bolniškega staleža zaradi duševnih in vedenjskih motenj po diagnozah za zadnjih pet let 

kaže, da odstotek bolniškega staleža raste zaradi odziva na hud stres in prilagoditvenih 

motenj« (Resolucija, 2014). Podatki za Evropsko regijo ugotavljajo podobno, da so duševne 

težave postale eden od glavnih razlogov za odsotnost iz službe in prezgodnje upokojevanje 

(Baumann, et al., 2010). 

V elaboratu Ocena tveganj ta razvoj težav v duševnem zdravju prebivalcev Slovenije (Šprah, 

et al., 2011, pp. 18,55) je med drugim podana ocena ogroženosti gorenjske regije za razvoj 

motenj na področju duševnega zdravja. Avtorice ugotavljajo, da se Gorenjska regija po 

indeksu boljšega življenja2 uvršča med razvitejše regije. Kazalniki so predstavljeni na lestvici 

od 1 do 10. Večja izraženost posamezne dimenzije (višja številka na lestvici) pomeni boljše 

stanje na določenem področju. Pomanjkljivo razvito področje v Gorenjski regiji je 

zaposlenost3 (3,80). Ostale dimenzije, ki so povezane z zaposlenostjo pa kažejo na boljše 

                                                           
2
 Dimenzije slovenskega Indeksa boljšega življenja so v veliki meri primerljive z dimenzijami OECD Indeksa: izobrazba, 

stanovanje, dohodek, zaposlenost, okolje, zdravje, varnost,usklajenost poklicnega z zasebnim življenjem. Zadnjih 7 dimenzij 
slovenskega Indeksa je dodanih na novo oz. jih OECD indeks eksplicitno ne pokriva: dostopnost zdravstvenosocialnih 
storitev, odsotnost tveganih vedenj, poklicno zdravje, perinatalno zdravje, stabilnost partnerskega odnosa, 
sociodemografski profil, razvojna ogroženost (Šprah, et al., 2011, p. 36) 
3
 V to dimenzijo se uvrščajo delež delovno aktivnega prebivalstva, stopnja delovne aktivnosti, stopnja registrirane 

brezposelnosti, delež brezposelnih z osnovnošolsko in z višje- oz. visokošolsko izobrazbo, število prostih delovnih mest glede 
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stanje: dohodek4 (5,38), poklicno zdravje5 (5,39), usklajenost poklicnega z zasebnim 

življenjem6 (7,02) in izobrazba7 (6,86). 

 

Namen raziskave je bil pridobiti oceno duševnega zdravja med zaposlenimi v večjih podjetjih 

ter njihov odnos do oseb z duševnimi boleznimi. 

2 METODE 

Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. Podatke smo zbirali s pomočjo 

strukturiranega vprašalnika med zaposlenimi v večjih podjetjih Zgornje Gorenjske.  

Raziskava je potekala v okviru projekta »Vzpostavitev preventivnih programov na področju 

krepitve duševnega zdravja  - ANIMA SANA«. Projekt je financiran iz Programa Norveškega 

finančnega mehanizma 2009-2014. Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega 

finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno nosilci projekta 

(Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) ter avtorji dokumenta (Fakulteta za zdravstvo 

Jesenice) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca programa 

Norveškega finančnega mehanizma. 

 

2.1 Instrumentarij 

V instrumentarij sta bila poleg demografskega dela vključena dva preverjena in v 

znanstvenih krogih splošno uporabljena merska instrumenta ter en merski instrument, ki smo 

ga razvili avtorji raziskave.  

The Psychological general Well-Being Index (PGWBI): PGWBI je eden od najpogosteje 

uporabljenih merskih instrumentov na področju splošnega dobrega počutja (Wilkinson, 

2013).  Indeks vsebuje 22 vprašanj, ki so združena v šest dimenzij: tesnobo (5 vprašanj), 

potrtost (3 vprašanja), dobro počutje (4 vprašanja), samonazor (3 vprašanja), splošno 

                                                                                                                                                                                     
na delovno aktivno prebivalstvo, delež delovno aktivnega prebivalstva, starega 55-64 let, in število aktivnih podjetij glede na 
delovno aktivno prebivalstvo v posamezni regiji (Šprah, et al., 2011, p. 38). 
4 V to dimenzijo so vključeni indeks BDP (bruto domačega proizvoda) na prebivalca, BDP na prebivalca, izražen v standardih 
kupne moči, in povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (Šprah, et al., 2011, p. 38). 
5 To dimenzijo sestavljajo: število prijavljenih poškodb pri delu, delež bolniškega staleža, indeks frekvence (IF), resnost (R) 
bolniškega staleža, stopnja bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, povprečno trajanje hospitalizacije zaradi bolezni v 
posamezni regiji (Šprah, et al., 2011, p. 44) 
6 Dimenzija vsebuje: delež otrok v vrtcih med vsemi otroki, starimi 1-5 let, število upravičencev do dela s skrajšanim 
delovnim časom zaradi starševstva v delovno aktivnem prebivalstvu, število upravičencev do očetovskega nadomestila 
zaradi starševstva v delovno aktivnem prebivalstvu, število sklenjenih zakonskih zvez glede na število prebivalcev 
posamezne regije (Šprah, et al., 2011, p. 41) 
7 Izobrazba zajema izobrazbeno strukturo prebivalcev, starih 22-64 let, brez izobrazbe oz. z nedokončano ali dokončano 
osnovnošolsko, srednješolsko, in višje ali visokošolsko izobrazbo; število študentov med delovno aktivnim prebivalstvom, 
delež odraslih oseb, starih 25-64 let, ki so vključeni v vseživljenjsko izobraževanje (Šprah, et al., 2011, p. 37) 
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zdravje (3 vprašanja), vitalnost (4 vprašanja). Za vsak odgovor je mogoče pridobiti od 0 do 5 

točk. Višje število točk je vedno pozitivno. Najvišje število točk je 110. Visoko število točk 

predstavlja dobro kakovost življenja, medtem ko nizko število točk predstavlja slabo kakovost 

življenja. Od 0-60 točk pomeni hudo stisko, od 61 do 72 zmerno stisko in od 73 do 110 dobro 

počutje (Chassany, et al., 2004; Emery & Dupuy, 2002).  

Community Attitudes toward the Mentally Ill (CAMI): CAMI lestvica meri odnos do oseb z 

duševno boleznijo. Razvila sta jo Taylor & Dear (1981). Sestavljena je iz dveh predhodno 

najbolj razširjenih lestvic o odnosu: Opinions about Mental Illness (OMI) and Community 

Mental Health Ideology (CMHI). Vsebuje štiri dimenzije: avtoritarnost, dobrohotnost, 

družbeno omejenost in ideologijo duševnega zdravja v skupnosti. S CAMI lestvico merimo 

dvoje odnosov: pozitiven odnos (dobrohotnost, ideologija duševnega zdravja v skupnosti)  in 

negativen odnos (atoritarnost, družbena omejenost). Lestvica vsebuje 40 trditev. Anketiranci 

za vsako od njih na 5-stopenjski Likertovi lestvici označijo stopnjo strinjanja 1 - Sploh se ne 

strinjam, 2 - Se ne strinjam, 3 - Delno se ne strinjam, delno se strinjam, 4 - Se strinjam, 5 - 

Popolnoma se strinjam. K vsakemu od dejavnikov sodi 10 trditev, katerih skupno število točk 

znaša od 10 do 50. Višje število točk pomeni višjo stopnjo strinjanja z osnovnim konceptom 

dejavnika. Zanesljivost lestvice sega od Cronbach alfa 0,68 do 0,88 (Taylor in Dear, 1981, 

str. 230, cited in (Song, et al., 2005). 

Razumevanje oseb z duševnimi boleznimi v delovnem okolju smo merili z devetimi 

trditvami, ki smo jih oblikovali na osnovi pregleda literature (Lowder, 2007; TNS BMRB, 

2013; Russinovaa, et al., 2011; Strbad, et al., 2008). Anketiranci so označili stopnjo strinjanja 

z vsako od njih na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je 1 pomenilo Sploh se ne 

strinjam, 5 pa Popolnoma se strinjam. V analizo smo vključili le pet od devetih trditev, ker 

preostale štiri niso dobro kolerirale s celoto. 

2.2 Vzorec 

K sodelovanju smo povabili vseh 11 velikih podjetij (nad 200 zaposlenih) v Zgornji Gorenjski 

regiji. Za sodelovanje se je odločilo 5 podjetij. Skupno smo poslali 2.588 anket. V raziskavi je 

sodelovalo 456 anketirancev. Izločili smo vse anketne vprašalnike, ki niso bili v celoti 

izpolnjeni in pri katerih anketiranci niso navedli vseh potrebnih demografskih podatkov. 

Manjkajočih podatkov pri analizah tako ni. Velikost končnega vzorca je  379. 16,8 % 

anketirancev je delalo na vodilnem ali vodstvenem položaju, 66,2 % v proizvodni dejavnosti 

(brez vodstvenega položaja) in 17,0 % zaposlenih v upravni dejavnosti (brez vodstvenega 

položaja).  Povprečna starost znaša 39,6 (SO 9,5) let, razpon 19-63 let. V vzorcu je bilo 

nekaj manj odstotka moških kot žensk:  48,5 % moških in 51,6 % žensk. Anketiranci so imeli 

v povprečju 17,50 (SO= 10,607) let delovne dobe. 14,9 % je imelo pogodbo za določen in 

85,1 % za nedoločen čas. Sicer so anketiranci tekom svoje kariere v povprečju delali za 
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določen čas 3,29 let (4,371). Zaposleni so v povprečju opravljali 42,37 (SO=4,387) ur dela na 

teden. V zadnjem letu je bilo na bolniškem staležu 34,8 % anketirancev. Ti so v zadnjem letu 

izostali od dela v povprečju 11,64 dni (SO=23,852). Izobrazbena struktura je bila sledeča: 

10,4 % je imelo osnovno šolo ali manj, 25,3 % je končalo 2 ali 3 letno poklicno šolo, 34,3 % 

je končalo štiriletno srednjo šolo, 27,1 % je končalo višjo, visoko šolo ali fakulteto (1. ali 2. 

bolonjska stopnja). Le 2,9% anketirancev je imelo  znanstveni magisterij ali doktorat 

znanosti. 

2.3 Zbiranje in analiza podatkov 

Raziskava je potekala v juliju 2015 in je vključevala območje Zgornje Gorenjske. V to 

območje sodi devet občin: Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica, Gorje, 

Tržič, Bled Pridobili smo podatke o velikih podjetjih v Zgornji Gorenjski. K sodelovanju smo 

povabili vseh 11 podjetij. Za sodelovanje se jih je odločilo 5. Ankete smo poslali kontaktnim 

osebam na sedežu podjetij, ki so razdelile ankete med zaposlene in tudi zbrale vrnjene 

ankete. Od podjetij smo ločeno pridobili informacije o številu vseh zaposlenih, o zaposlenih 

na vodstvenih oz. vodilnih funkcijah ter zaposlenih, ki nimajo vodilnih/vodstvenih funkcij 

(upravna dejavnost in proizvodna dejavnost). Sodelovanje zaposlenih v podjetjih je bilo 

prostovoljno. Lestvici PGWB, CAMI in lestvica razumevanja oseb z duševnimi boleznimi v 

delovnem okolju so bili primerjani po demografskih podatkih na podlagi hi-kvadrat testa, t-

testa za neodvisne vzorce ali eno-faktorske analize variance (ANOVA). Vrednost p<0,05 je 

določala mejo statistične značilnosti. Vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove, vodstveni 

položaj na ravni delovne enote in neposredno vodstvo in nadzor dela izvršnih delavcev je 

bilo za potrebe statistične analize združeno v eno skupino – vodilni ali vodstveni položaj. 

Višja, visoka, fakultetna izobrazba ter znanstveni magisterij, doktorat znanosti so bili za 

potrebe statistične analize združeni v eno skupino – diploma ali akademska izobrazba. 

Statistična analiza je bila opravljena s programom IBM SPSS 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY). 

Za ugotavljanje zanesljivosti merskih instrumentov smo uporabili koeficient Cronbach alfa. Ta 

je pri PGWBI znašal 0,956, pri CAMI 0,683, kjer je zanesljivost dobra, medtem ko 

zanesljivost lestvice Razumevanje oseb z duševnimi boleznimi v delovnem okolju znaša le 

0,50, kar kaže na slabo zanesljivost instrumenta.  
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 3 REZULTATI 

3.1 Splošno duševno počutje zaposlenih v podjetjih 

Za merjenje splošnega duševnega počutja smo uporabili lestvico PGWBI. Anketiranci so 

lahko zbrali od 0 do 110 točk. Za interpretacijo točk smo uporabili priporočila Chassany, et al.  

(2004, p. 49) pri čemer je od 73 do 110 točk pomenilo dobro počutje, od 61 do 72 točk 

zmerno stisko in od 0 do 60 točk hudo stisko. 58,8 % zaposlenih se je uvrstilo v kategorijo 

tistih, ki so dobrega duševnega počutja, 17,3 % jih doživlja zmerno stisko, slaba četrtina 

(23,9 %) pa hudo stisko.  

Ugotovili smo statistične razlike v duševnem počutju glede na izobrazbo (p=0,040). Nižja kot 

je bila izobrazba, slabšega duševnega počutja so bili zaposleni in večjo stisko so 

doživljali (Tabela 1).  

Tabela 1. Splošno duševno počutje zaposlenih glede na izobrazbo 

 Izobrazba (v%)  

Skupaj 

(n=376) 

 

 

χ2 (p)1 

Število 

točk 

Osnovna 

šola (n=39) 

Poklicna 

šola 

(n=95) 

Srednja 
šola 

(n=129) 

Diploma ali 

akademska 

izobrazba 

(n=113) 

73-110  46,2% 48,4% 64,3% 65,5% 58,8%  
13,174 
(0,040) 

61-72 15,4% 22,1% 14,7% 16,8% 17,3% 

0-60  38,5% 29,5% 20,9% 17,7% 23,9% 

Skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
1
 Legenda: Pearsonov χ2-test; p<0,05 pomeni, da so statistične razlike.

 

Statistične razlike v rezultatih glede na položaj na delovnem mestu, vrsto pogodbe, starost ali 

spol nismo potrdili (Tabeli 2, 3). 

Tabela 2. Splošno duševno počutje zaposlenih glede spol, vrsto pogodbe in položaj na 

delovnem mestu 

 Vsi 
zaposleni 
(n=376) 

Položaj na delovnem mestu (v%) Vrsta pogodbe Spol 

Število 
točk 

Razporedit
ev točk 
glede na 
skupno 
število 

Vodilni/v
odstveni 
položaj 
(n=63) 

zaposlen v 
upravni 
dejavnosti – 
nima 
vodilnega, 

zaposlen v 
proizvodni 
dejavnosti - 
nima 
vodilnega, 

Določen 
čas 
(n=56) 

Nedoločen 
čas (n=320) 

Moški 
(n=182) 

Ženski 
(n=194) 
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zaposlenih 
(v %) 

vodstvenega 
položaja 
(n=64) 

vodstveneg
a položaja  
(n=249) 

73-110  58,8% 54,0% 68,8% 57,4% 71,4% 56,6% 61,0% 56,7% 

61-72 17,3% 23,8% 14,1% 16,5% 10,7% 18,4% 19,8% 14,9% 

0-60  23,9% 22,2% 17,2% 26,1% 17,9% 25,0% 19,2% 28,4% 

Skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Statistične razlike 

χ2 (p)1  5,224 (0,265) 4,452 (0,108) 4,825 (0,090) 
1
 Legenda: Pearsonov χ2-test; p>0,05 pomeni, da ni statističnih razlik.

 

Tabela 3. Splošno duševno počutje zaposlenih glede na starostne skupine 

 Starostne skupine (v%)  

Število 

točk 

<30 (n=64) 
30-39 

(n=113) 
40-49 

(n=135) ≥50 (n=64) 

Skupaj 

(n=376) 

73-110  59,4% 60,2% 56,3% 60,9% 58,8% 

61-72 21,9% 19,5% 14,1% 15,6% 17,3% 

0-60  18,8% 20,4% 29,6% 23,4% 23,9% 

Skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Statistične razlike  

χ2 (p)1 5,392 (0,495)  

1
 Legenda: Legenda: Pearsonov χ2-test; p>0,05 pomeni, da ni statističnih razlik.

 

 
 
Tabela 4 prikazuje vrednosti glede na šest PGWBI dimenzij duševnega počutja (Kulkarni, et 

al., 2013): tesnoba (občutek napetosti, zaskrbljenosti, stresa ter občutek, da si pod 

pritiskom), potrtost (občutek žalosti, brezupa in potrtosti), dobro počutje (vedrina, sreča, 

raven zanimanja in duha), samonadzor (nadzor nad vedenjem, razmišljanjem, čustvi in 

občutenjem), splošno zdravje (skrb za telesno zdravje, motnje in bolečine), vitalnost (raven 

energije, dejavnost, svežina). Višja povprečna vrednost pomeni bolj pozitiven odgovor 

in boljše duševno počutje znotraj posamezne dimenzije. Ugotavljamo visoko stopnjo 

samonadzora, splošega zdravja ter  

 

Tabela 4. Splošno duševno počutje zaposlenih glede na 6 PGWBI dimenzij in PGWBI 
indeksa 

 

Dimenzija Min1 Maks2 PV3 SO4 

Tesnoba (ANX)  12 100 67,4 20,8 

Potrtost (DEP) 13 100 78,5 18,8 

Dobro počutje (PWB)  15 100 59,9 18,5 

Samonadzor (SC) 13 100 75,7 18,7 

Splošno zdravje (GH) 7 100 73,7 18,5 

Vitalnost (VT) 5 100 61,0 20,1 
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PGWBI indeks 16 100 68,4 16,9 
Legenda: 

1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 

 
 

Štiri od šestih dimenzij splošnega dobrega počutja se razlikujejo glede na spol (p>0,05). 

Ženske imajo nižjo stopnjo vitalnosti, samonadzora, dobrega počutja in potrtosti kot moški 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5. Splošno duševno počutje zaposlenih glede na spol ter 6 PGWBI dimenzij  

 

Dimenzija Ženski (n=194) Moški (n=182) t1 p1 

 PV SO PV SO   

Tesnoba (ANX)  66,6 20,6 68,2 21,1 -0,767 0,443 

Potrtost (DEP) 76,5 19,2 80,7 18,2 -2,155 0,0322 

Dobro počutje (PWB)  58,0 18,9 62,1 17,7 -2,157 0,0322 

Samonadzor (SC) 73,8 19,2 77,8 18,0 -2,092 0,0372 

Splošno zdravje (GH) 72,1 19,2 75,3 17,6 -1,692 0,091 

Vitalnost (VT) 58,2 20,5 64,0 19,2 -2,821 0,0052 

PGWBI indeks 66,6 17,4 70,3 16,2 -2,148 0,0322 
Legenda: 

1 t-test za neodvisne vzorce; 2
p < 0,05 – statistično pomembna razlika med povprečnima vrednostma 

obeh spremenljivk 

 

Razen splošnega zdravja (p<0,05), ki je bolje ocenjeno v najmlajši starostni skupini, se 

nobena druga dimenzija splošnega dobrega počutja zaposlenih ne razlikuje glede na 

starostne skupine (Tabela 6). Skupna ocena kakovosti življenja glede na starost torej razen v 

dimenziji splošnega zdravja ostaja nespremenjena. 

 

Tabela 6. Splošno duševno počutje zaposlenih glede na starostne skupine ter 6 
PGWBI dimenzij  
 

Dimenzija 
<30 

(n=64) 
30-39 

(n=113) 
40-49 

(n=135) 
≥50 

(n=64) F3 p4 

 PV1 SO2 PV1 SO2 PV1 SO2 PV1 SO2   

Tesnoba (ANX)  67,9 22,8 69,0 19,5 65,1 20,6 68,9 21,6 0,888 0,447 

Potrtost (DEP) 80,5 17,9 79,1 18,6 77,0 19,4 78,6 19,0 0,550 0,648 

Dobro počutje (PWB)  62,5 18,4 59,9 18,3 58,1 18,0 61,3 19,7 0,942 0,420 

Samonadzor (SC) 77,8 17,3 77,2 18,9 73,7 19,0 75,4 19,2 1,034 0,378 

Splošno zdravje (GH) 79,5 14,4 75,8 18,5 70,7 18,4 70,5 20,5 4,551 0,0044 

Vitalnost (VT) 60,2 19,7 60,5 18,9 60,7 20,0 63,5 22,7 0,399 0,754 

PGWB indeks 70,2 15,9 69,2 16,6 66,6 16,6 69,0 18,8 0,864 0,460 
Legenda: 

1
PV: povprečna vrednost, 

2
SO: standardni odklon, 

3
F: eno-faktorska analiza variance (ANOVA), 

4
p: p < 

0,05 - statistična značilnost 

 

Izobrazba je povezana s splošnim dobregim počutjem zaposlenih. Štiri od šestih dimenzij 

duševnega počutja se namreč razlikujejo glede na izobrazbo (p>0,05). Pri manj izobraženih 
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ugotavljamo višjo stopnjo potrtosti ter nižjo stopnjo dobrega počutja, splošnega zdravja in 

vitalnosti kot pri bolje izobraženih (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Splošno duševno počutje zaposlenih glede na izobrazbo ter 6 PGWBI 
dimenzij  
 

Dimenzija 

Osnovna 

šola (n=39) 

Poklicna 

šola (n=95) 

Srednja 
šola 
(n=129) 

Diploma ali 

akademska 

izobrazba 

(n=113) 
F3 p4 

 PV1 SO2 PV1 SO2 PV1 SO2 PV1 SO2   

Tesnoba (ANX)  62,3 21,9 65,9 21,8 69,2 19,9 68,3 20,6 1,349 0,258 

Potrtost (DEP) 73,7 19,2 73,1 20,0 80,1 17,1 82,9 18,2 6,077 <0,0014 

Dobro počutje (PWB)  53,6 20,5 56,4 19,9 61,5 16,9 63,4 17,3 4,448 0,0044 

Samonadzor (SC) 70,4 21,0 73,6 19,1 76,1 18,6 78,9 17,2 2,603 0,052 

Splošno zdravje (GH) 68,9 19,6 69,3 20,5 74,5 17,1 78,1 16,8 5,032 0,0024 

Vitalnost (VT) 52,9 22,4 56,5 21,8 62,4 17,6 66,2 18,9 6,691 <0,0014 

PGWB indeks 62,6 17,8 65,0 18,2 69,7 15,7 71,8 15,9 4,795 0,0034 
Legenda: 

1
PV: povprečna vrednost, 

2
SO: standardni odklon, 

3
F: eno-faktorska analiza variance (ANOVA), 

4
p: p < 

0,05 - statistična značilnost 

Vrsta pogodbe ne vpliva na nobeno od dimenzij splošnega dobrega počutja zaposlenih 

(Tabela 7), medtem ko položaj na delovnem mestu vpliva na dimenzijo potrtost (Tabela 8).  

Zaposleni na vodilnih/vodstvenih položajih in zaposleni v proizvodni dejavnosti izražajo večjo 

stopnjo potrtosti, kot zaposleni v upravni dejavnosti, ki so brez vodilnega položaja.  

Tabela 7. Splošno duševno počutje zaposlenih glede na vrsto pogodbe ter 6 PGWBI 
dimenzij  

 

Dimenzija 

Določen čas (n=56) Nedoločen čas 

(n=320) 

t3 p4 

 PV1 SO2 PV1 SO2   

Tesnoba (ANX)  71,4 19,4 66,7 21,0 1,568 0,118 

Potrtost (DEP) 80,7 18,1 78,1 18,9 0,950 0,343 

Dobro počutje (PWB)  62,5 18,2 59,5 18,5 1,125 0,261 

Samonadzor (SC) 78,8 17,4 75,2 18,9 1,338 0,182 

Splošno zdravje (GH) 77,7 17,9 73,0 18,5 1,784 0,075 

Vitalnost (VT) 63,5 18,7 60,6 20,3 1,010 0,313 

PGWB indeks 71,5 15,7 67,9 17,1 1,497 0,135 
Legenda: 

1
PV: povprečna vrednost, 

2
SO: standardni odklon,

3 t-test za neodvisne vzorce; 4
p > 0,05 – ni statistično 

pomembnih razlika med povprečnima vrednostma obeh spremenljivk 

 
Tabela 8. Splošno duševno počutje zaposlenih glede na delovno mesto ter 6 PGWBI 
dimenzij  

 

Dimenzija Vodilni/vodstveni 

položaj (n=63) 

zaposlen v 

upravni 

zaposlen v 
proizvodni 
dejavnosti - F3 p4 
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dejavnosti – 

nima 

vodilnega, 

vodstvenega 

položaja 

(n=64) 

nima 
vodilnega, 
vodstvenega 
položaja  
(n=249) 

 PV1 SO2 PV1 SO2 PV1 SO2   

Tesnoba (ANX)  65,2 22,6 67,1 18,7 68,0 20,9 0,473 0,623 

Potrtost (DEP) 78,6 19,8 84,2 12,5 77,0 19,7 3,719 0,0254 

Dobro počutje (PWB)  60,4 19,1 62,7 15,6 59,1 19,0 0,965 0,382 

Samonadzor (SC) 77,7 17,5 77,2 17,7 74,9 19,3 0,802 0,449 

Splošno zdravje (GH) 75,8 16,1 76,7 17,5 72,4 19,2 1,848 0,159 

Vitalnost (VT) 63,0 19,4 63,8 17,2 59,8 20,9 1,331 0,265 

PGWB indeks 68,9 16,6 70,7 14,0 67,7 17,6 0,837 0,434 
Legenda: 

1
PV: povprečna vrednost, 

2
SO: standardni odklon, 

3
F: eno-faktorska analiza variance (ANOVA), 

4
p: p < 

0,05 - statistična značilnost 

 

 

3.2 Odnos zaposlenih v podjetjih do oseb z duševno boleznijo 

Odnos zaposlenih v podjetjih Zgornje Gorenjske do oseb z duševno boleznijo smo merili s 

CAMI lestvico. Trditve na lestvici vsebujejo 4 dimenzije: 1. Avtoritarnost (nanaša se na 

odnos do oseb z duševno boleznijo kot manjvrednih in zahteva prisilno ravnanje); 2. 

Dobrohotnost (odraža razumevajoč, sočuten pogled na tiste, ki trpijo zaradi duševne 

bolezni in temelji na humanističnih in verskih načelih); 3. Družbena omejenost (nanaša se 

na prepričanje, da predstavljajo osebe z duševno boleznijo grožnjo družbi in da se jim je 

treba ogniti); 4. Ideologija duševnega zdravja v skupnosti (odraža mnenje, ki priznava 

terapevtsko vrednost skupnosti in sprejemanje oskrbe izven institucij) (Taylor & Dear, 1981). 

Pri vsaki dimenziji je bilo mogoče zbrati od 10 do 50 točk, pri čemer višje število točk pomeni 

višjo stopnjo strinjanja z osnovnim konceptom dimenzije. Povprečno oceno za vsako od 

dimenzij smo dobili tako, da smo vsoto točk delili z deset. Rezultati kažejo na toleranten 

odnos zaposlenih do oseb z duševno boleznijo, saj je povprečna vrednost višja pri 

dobrohotnosti in ideologiji duševnega zdravja v skupnosti, kar pomeni višjo stopnjo strinjanja 

z osnovnim konceptom dimenzij. Tolerantnost torej predstavlja višje povprečje na dimenzijah 

dobrohotnost in ideologija duševnega zdravja v skupnosti ter nižje povprečje na dimenzijah 

avtoritarnost in družbena omejenost. Ko smo združili dimenziji v pozitiven in negativen odnos 

se je prav tako pokazal pozitiven odnos do oseb z duševnimi boleznimi, saj smo 

zabeležili visoko pozitivno vrednost (7,48) (Tabela 9). 

Tabela 9. CAMI dimenzije 
 

Dimenzija Min1 Maks2 PV3 SO4 

Avtoritarnost 1,0 4,0 2,46 0,566 

Dobrohotnost 2,6 5,0 3,95 0,552 

Družbena omejenost 1,0 4,0 2,27 0,528 

Ideologija duševnega zdravja v skupnosti 1,6 5,0 3,52 0,619 

Pozitiven odnos 4,5 10,0 7,48 1,013 

Negativen odnos 2,1 7,5 4,73 0,965 
Legenda: 

1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   
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Distribucija odgovorov na štirih dimenzijah CAMI je prikazana v Tabeli 10. Dejavnik 

avtoritarnost je pokazal, da anketiranci ne gledajo na osebe z duševnimi boleznimi kot 

manjvredne, ki bi morali biti nemudoma hospitalizirani. To je še posebej izrazito izraženo pri 

strinjanju (69,7%) s trditvijo, da osebe z duševno boleznijo ne bi smele biti družbeni 

izobčenci. Zanimiv je podatek, da dve petini anketirancev meni, da duševne bolezni ne gre 

enačiti z drugimi boleznimi. Distribucija odgovorov na dimenziji dobrohotnost kaže na 

razumevajoč odnos do oseb z duševnimi boleznimi, ki bi po morale biti po mnenju 

anketirancev deležne več tolerance in razumevanja v družbi. Odgovori na dimenziji družbene 

omejenosti kažejo, da anketiranci ne vidijo oseb z duševnimi boleznimi kot nevarnost za 

družbo. Le na eni trditvi se je pokazalo delno nezaupanje do osebe z duševno boleznijo in 

sicer v trditvi, da lahko večina žensk, ki se je nekoč zdravila v psihiatrični bolnišnici, opravlja 

delo varuške.  S tem sta se strinjali le dve petini anketirancev. Distribucija odgovorov na 

četrti dimenziji - Ideologija duševnega zdravja v skupnosti – kaže, da so anketiranci do 

neke mere naklonjeni vključenosti oseb z duševno boleznijo v skupnosti. Zadržanost 

do popolne vključenosti oseb z duševno boleznijo v skupnosti tudi v procesu zdravljenja se 

vidi v nižji stopnji strinjanja s trditvama »Občani bi morali sprejeti lokacijo ustanov za 

duševne bolnike v njihovi soseski, saj te služijo potrebam skupnosti.«, »Če oskrbo oseb z 

duševnimi boleznimi zagotavljamo v stanovanjskih soseskah, s tem ne ogrožamo drugih 

stanovalcev.« To se odraža tudi nižjem deležu odgovorov, ki odražajo nestrinjanje s 

trditvama »Če ustanovo za osebe z duševnimi boleznimi postavimo v stanovanjsko sosesko, 

s tem ta soseska postane manj priljubljena.« in   »Morda je z vidika terapije res koristno, da 

osebe z duševnimi boleznimi živijo v krajevnih skupnostih, toda to predstavlja preveliko 

tveganje za stanovalce.« 

 
Tabela 10. Distribucija odgovorov na štirih dimenzijah CAMI  
 
  (Community Attitudes toward the Mentally Ill (CAMI) - Taylor in 

Dear, 1981) 

% 

odgovoro

v (Sploh 

se ne 

strinjam 

in ne 

strinjam 

se)  

 

% 

odgovorov 

(Se strinjam 

in 

popolnoma 

se 

strinjam) 

Avtoritarnost 
(NEGATIVEN 
ODNOS) 

1. 

Eden od glavnih razlogov za duševno bolezen je pomanjkanje 
samodiscipline in volje.   

34,0 29,3 

2. 

Najboljši način za obravnavo oseb z duševnimi boleznimi je 
zdravljenje na zaprtem oddelku.   

69,4 9,6 

3. 

Na osebah z duševnimi boleznimi je nekaj posebnega, zaradi česar 
se jih z lahkoto loči od normalnih ljudi.   

51,3 12,0 

4. 

Takoj ko nekdo pokaže znake duševnih bolezni, bi moral biti 
hospitaliziran.   

60,9 13,6 

5. 

Osebe z duševnimi boleznimi potrebujejo enak nadzor in disciplino 
kot majhni otroci.   

38,5 22,5 

6. Duševna bolezen je kot vse druge bolezni. 38,3 41,2 

7. Osebe z duševnimi boleznimi ne bi smele biti družbeni izobčenci.   13,0 69,7 

8. 

Varovanje javnosti pred osebami z duševnimi boleznimi bi moralo 
biti manj poudarjeno.  

13,4 41,5 

9. Psihiatrične bolnišnice so zastarel način za zdravljenje oseb z 23,7 34,0 
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duševnimi boleznimi.   

10. Skoraj vsak lahko zboli za duševno boleznijo.   4,3 85,6 

Dobrohotnost 
(POZITIVEN 
ODNOS) 

11. Osebe z duševnimi boleznimi so bile predolgo tarča posmeha.   7,8 75,5 

12. 

Država bi morala več sredstev nameniti za oskrbo in zdravljenje 
oseb z duševnimi boleznimi.   

4,1 73,5 

13. 

Kot družba bi morali biti veliko bolj tolerantni do oseb z duševnimi 
boleznimi.   

1,9 77,4 

14. 

Naše psihiatrične bolnišnice so bolj podobne zaporu kot kraju, kjer 
se osebe z duševnimi boleznimi zdravijo.   

16,6 48,9 

15. 

Naša odgovornost je, da nudimo najboljšo oskrbo osebam z 
duševnimi boleznimi.  

3,2 78,4 

16. Osebe z duševnimi boleznimi si ne zaslužijo našega sočutja.   89,0 4,8 

17. Osebe z duševnimi boleznimi predstavljajo breme za družbo.  69,7 8,3 

18. 

Povečanje sredstev za zdravljenje oseb z duševnimi boleznimi 
pomeni trošenje davkoplačevalskega denarja.   

66,0 9,4 

19. Za osebe z duševnimi boleznimi je že na voljo dovolj storitev.   57,8 7,5 

20. Najbolje se je izogibati osebam z duševnimi boleznimi.   73,3 5,1 

Družbena 
omejenost 
(NEGATIVEN 
ODNOS) 

21. 

Osebe z duševnimi boleznimi ne bi smele imeti nobene 
odgovornosti.   

54,9 11,2 

22. 

Osebe z duševnimi boleznimi bi morale biti ločene od ostale 
skupnosti.   

77,4 4,8 

23. 

Ženska bi bila neumna, če bi se poročila z moškim, ki je imel 
duševno bolezen, četudi si je že popolnoma opomogel.   

76,5 5,1 

24. Za soseda ne bi hotel imeti nekoga, ki je imel duševno bolezen.   73,9 5,3 

25. Kdor je imel duševno bolezen, ne bi smel biti v državni službi.   54,0 17,1 

26. 

Osebam z duševnimi boleznimi ne bi smeli kratiti njihovih osebnih 
pravic.   

16,0 62,3 

27. 

Osebo z duševno boleznijo je potrebno spodbujati, da prevzamejo 
odgovornosti običajnega življenja.   

4,3 80,5 

28. 

Nihče nima pravice, da izključi osebe z duševnimi boleznimi iz 
njihove stanovanjske skupnosti.  

6,4 74,3 

29. 

Osebe z duševnimi boleznimi predstavljajo veliko manjšo nevarnost, 
kot misli večina ljudi.   

7,8 55,0 

30. 

Večina žensk, ki se je nekoč zdravila v psihiatrični bolnišnici, lahko 
opravlja delo varuške.   

44,2 15,9 

Ideologija 
duševnega zdravja 
v skupnosti 
(POZITIVEN 
ODNOS) 

31. 

Občani bi morali sprejeti lokacijo ustanov za duševne bolnike v 
njihovi soseski, saj te služijo potrebam skupnosti.   

15,3 40,8 

32. 

Najboljša terapija za veliko oseb z duševnimi boleznimi je, da so 
vključeni v skupnost.   

5,7 71,5 

33. 

Kolikor je mogoče, bi morali storitve za osebe z duševno boleznijo 
zagotavljati v ustanovah, ki so del skupnosti.   

5,7 58,4 

34. 

Če oskrbo oseb z duševnimi boleznimi zagotavljamo v stanovanjskih 
soseskah, s tem ne ogrožamo drugih stanovalcev.  

11,8 45,5 

35. 

Nobenega razloga ni, da bi se stanovalci bali oseb, ki v njihovo 
sosesko prihajajo zaradi storitev v zvezi z duševnimi boleznimi.  

10,4 50,9 

36. 

V stanovanjskih soseskah ne bi smelo biti ustanov za osebe z 
duševnimi boleznimi. 

54,2 13,1 

37. 

Prebivalci krajevne skupnosti se upravičeno upirajo pred tem, da bi 
zdravljenje oseb z duševnimi boleznimi omogočili v njihovi 
skupnosti. 

52,3 11,0 

38. 

Morda je z vidika terapije res koristno, da osebe z duševnimi 
boleznimi živijo v krajevnih skupnostih, toda to predstavlja preveliko 
tveganje za stanovalce.   

40,8 12,1 

39. 

Grozljivo je pomisliti, da bi osebe z duševnimi boleznimi živele v 
stanovanjskih soseskah.   

64,7 9,2 

40. 

Če ustanovo za osebe z duševnimi boleznimi postavimo v 
stanovanjsko sosesko, s tem ta soseska postane manj priljubljena.   

36,6 25,9 
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Na dimenziji avtoritarnost ugotavljamo, da so anketiranci, ki doživljajo hudo stisko 

(F(2,340) = 4,641, p=0,010), ki so bolje izobraženi (F(3,339) = 6,567, p=0,000) in 

zaposleni v upravni dejavnosti brez vodilnega položaja (F(2,340) = 9,887, p=0,000) bolj 

tolerantni do oseb z duševno boleznijo. Na dimenziji dobrohotnost smo ugotovili da 

ženske bolj kot moški odražajo razumevajoč, sočuten pogled na tiste, ki trpijo zaradi 

duševne bolezni  (t(351)= 2,442, p=0,15). Anketiranci mlajši od 30 let (F(3,353) = 2,773, 

p=0,051) in zaposleni v proizvodni dejavnosti brez vodilnega položaja (F(2,354) = 4,481, 

p=0,012) odražajo višjo stropnjo strinjanja z osnovnim konceptom dimenzije družbene 

omejenosti, vendar pa je to strinjanje še vedno nizko. Na dimenziji Ideologija duševnega 

zdravja v skupnosti ugotavljamo, da se z višanjem starosti (F(3,352) = 3,560, p=0,015) in 

izobrazbe (F(2,353) = 4,749, p=0,009) kaže bolj toleranten odnos do oseb z duševno 

boleznijo. Vrsta pogodbe ni vplivala na nobeno od CAMI dimenzij. 

S CAMI lestvico lahko merimo tudi dvoje odnosov: pozitiven odnos (Dobrohotnost, 

Ideologija duševnega zdravja v skupnosti) in negativen odnos (Avtoritarnost, Družbena 

omejenost). Statistično značilnost pri pozitivnem in negativnem odnosu smo ugotovili pri 

starostnih skupinah in delovnem mestu (p<0,05), pri izobrazbi pa pri negativnem odnosu 

(p<0,05), kar kaže na to, da je odnos do oseb z duševno boleznijo slabši pri mlajših od 

30 let, anketirancih z  nižjo izobrazbo in nižjim položajem v službi (Tabela 11).  

 

Tabela 11. CAMI dimenzije po starostnih skupinah, spolu, izobrazbi, vrsti pogodbe, 
delovnem mestu in PGWBI dimenzijah 
 

 Pozitiven odnos Negativen odnos 
 PV1 SO2 PV1 SO2 

Skupaj 7,48 1,013 4,73 0,965 

Starostne skupine 
<30 7,13 0,965 5,07 0,902 

30-39  7,51 0,910 4,72 0,904 

40-49  7,51 1,093 4,60 0,966 

≥50  7,72 0,980 4,65 1,069 

     

F (p)3 3,576 (0,014)4 3,206 (0,023)4 

Spol     

Ženski (n=194) 7,57 1,035 4,72 0,997 

Moški (n=182) 7,38 0,982 4,73 0,938 

t (p)5 0,501 (0,097) 0,284 (0,895) 

Izobrazba     
Osnovna šola ali manj 7,35 1,111 5,02 1,067 

2 ali 3 letna poklicna šola  7,43 1,132 4,97 1,003 

4-letna srednja šola  7,51 0,944 4,66 0,933 

Diploma ali akademska izobrazba  7,52 0,967 4,51 0,881 

F (p)3 0,369 (0,775) 4,749 (0,003) 4 

Vrsta pogodbe     

Določen čas  7,29 1,065 4,73 0,904 

Nedoločen čas  7,51 1,001 4,73 0,978 

t (p)5 0,562 (0,152) 0,318 (0,978) 

Delovno mesto     

Vodilni/vodstveni položaj  7,43 0,767 4,58 0,741 

zaposlen v upravni dejavnosti – 
nima vodilnega, vodstvenega 

položaja  
7,81 1,146 4,34 1,049 
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Legenda: 

1
PV: povprečna vrednost, 

2
SO: standardni odklon, 

3
F: eno-faktorska analiza variance (ANOVA), 

4
p: p < 

0,05 - statistična značilnost; 
5
t(p): t-test za neodvisne vzorce; p > 0,05 – ni statistično pomembnih razlik med 

povprečnima vrednostma obeh spremenljivk 

 

3.3 Razumevanje oseb z duševnimi boleznimi v delovnem okolju 

Zaradi slabe zanesljivosti instrumenta (Cronbach alfa znaša 0,50) nismo šli v podrobno 

analizo rezultatov. Skupni rezultati pa kažejo, da so bili anketiranci nekoliko bolj pozitivno kot 

negativno  usmerjeni do dela z osebami z duševno boleznijo (PV=3,52, SO=0,899), pri 

čemer so tudi bolj naklonjeni mnenju, da želi večina oseb z duševnimi boleznimi imeti 

zaposlitev (PV=3,51, SO=0,890). Ne strinjajo se s trditvijo, da bo večina delodajalcev 

namesto osebe, ki se je zdravila zaradi duševne bolezni, raje zaposlila drugega kandidata 

(PV=2,21, SO=0,972), čeprav so bili bolj neopredeljeni pri pri trditvi, da bi večina 

delodajalcev bo zaposlila osebo, ki se je zdravila zaradi duševne bolezni, če je kvalificirana 

za delovno mesto (PV=2,82, SO=0,938). Pri trditvi, da bi bil zaposleni v nevarnosti, da izgubi 

zaposlitev v primeru, da delodajalec izve za njegovo duševno bolezen se odgovori bolj 

nagibajo k nestrinjanju s trditvijo (PV=2,69, SO=0,967) (Tabela 12).  

Tabela 12.: Razumevanje oseb z duševnimi boleznimi v delovnem okolju  

 

 N Min1 Maks2 PV3 SO4 

Večina oseb z duševnimi boleznimi hoče imeti 
zaposlitev.  370 1 5 3,51 ,890 

Večina delodajalcev bo zaposlila osebo, ki se 
je zdravila zaradi duševne bolezni, če je 
kvalificirana za delovno mesto.   

373 1 5 2,82 ,968 

Večina delodajalcev bo namesto osebe, ki se 
je zdravila zaradi duševne bolezni, raje 
zaposlila drugega kandidata.  

371 1,00 5,00 2,21 ,972 

Če delodajalec ugotovi, da njegov zaposleni 
trpi za duševno boleznijo, bo njegova 
zaposlitev ogrožena.  

369 1,00 5,00 2,69 ,967 

Pripravljen bi bil delati z nekom, ki ima 
duševno bolezen.   370 1 5 3,52 ,899 

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost (1 - Sploh se ne strinjam, 2 – Se ne 

strinjam, 3 – Delno se strinjam, delno se ne strinjam, 4 - Se strinjam, 5 – Popolnoma se strinjam), 
4
SO: standardni 

odklon   

zaposlen v proizvodni dejavnosti - 
nima vodilnega, vodstvenega 

položaja   
7,40 1,018 4,89 0,965 

F (p)3 3,923 (0,021)4 8,143 (0,000)4 

Dimenzije po PGWBI     

Huda stiska (n=90) 
7,60 1,044 4,57 1,023 

Zmerna stiska (n=65) 
7,37 1,032 4,93 0,850 

Dobro počutje (n=221) 
7,46 0,995 4,74 0,968 

F (p)3 0,942 (0,391) 2,280 (0,104) 
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4 RAZPRAVA 

V raziskavi smo proučevali tri vsebinska področja: splošno duševno počutje zaposlenih v 

podjetjih, njihov odnos do oseb z duševno boleznijo ter njihovo razumevanje oseb z 

duševnimi boleznimi v delovnem okolju. Z vidika prvega proučevanega področja ugotavljamo 

zaskrbljujoče podatke glede duševnega zdravja zaposlenih v proučevanih podjetjih Zgornje 

Gorenjske, saj je slaba četrtina zaposlenih doživljala hudo stisko. Raziskave (Marchand, et 

al., 2006; McDaid, 2008) potrjujejo, da so dejavniki kot sta brezposelnost, in razpložljivost 

delovnih mest dejavnika, ki negativno vplivata na počutje zaposlenih. To sta dejavnika, ki sta 

vključena v dimenzijo zaposlenost, za katero Šprah, et al. (2011) ugotavljajo, da je v 

Gorenjski regiji pomanjkljivo razvito področje.  

Wilkinson (2013) v ameriški raziskavi med zaposlenimi v podjetjih (n=75) ugotavlja močan 

vpliv zaposlitve na posameznikovo življenje. Splošno počutje je slabše pri zaposlenih, ki ne 

morejo uskladiti pričakovanj v okviru zaposlitve in obveznosti v domačem okolju. Tudi 

prevelika delovna obremenitev negativno vpliva na splošno počutje zaposlenih. Avtorica še 

ugotavlja, da zadovoljstvo z delom pomembno vpliva na splošno počutje. Za osebo, ki je 

zadovoljna s svojim delom in ki lahko usklajuje zasebno življenje s službo, je večja 

verjetnost, da bo srečnejša, manj potrta, da bo doživljala manj tesnobe in bo boljšega zdravja 

ter bolj vitalna. Raziskava je tudi pokazala razlike med spoloma glede usklajevanja delovnih 

obveznosti z družinskimi obveznostmi. 

Avstralska raziskava (Page, 2005) med 150 zaposlenimi v Australian Unity potrjuje druga 

spoznanja (Xiang, et al., 2005; Randolph, 2005), da so notranji dejavniki, kot je narava dela 

(npr. priložnosti za dosežek, uspešnost  in priznanje) in ne zunanji dejavniki, kot je delovno 

okolje (npr. delovne razmere, plača) tisti, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo in motivacijo 

zaposlenih. Avey et al., (2010) omenja več raziskav, ki jih je opravil Wright s kolegi in katerih 

ugotovitev je, da je pozitivno počutje povezano z delovno učinkovitostjo. 

Merchand, et al. (2006) v kanadski longitudinalni raziskavi med 6.611 delavci v 471 poklicih 

ugotavljajo, da nezadostna socialna opora in nezanesljivost zaposlitve prispevajo k 

psihološkim stiskam, medtem ko jo sodelovanje pri odločanju zmanjšuje. Struktura družine, 

socialna omrežja izven delovnega mesta in osebnost zaposlenega ne ublažijo vpliva razmer 

na delovnem mestu. Edina izjema so napeti odnosi v zakonu, ki imajo negativen vpliv.    

Zaposlene, ki so duševno bolni pogosto skrbi, kaj se bo zgodilo, če bodo ostali v delovnem 

okolju izvedeli za njihovo bolezen. Ta skrb je povezana s stigmo duševne bolezni (Jones, 

2011). Razlog je tudi v tem, da mnogi delodajalci ne želijo imeti zaposlenih oseb z duševno 

boleznijo (Stuart, 2006). Raziskave (Peterson, et al., 2011; Allen & Carlson, 2003; McLaren, 

2004) kažejo, da zaposleni najpogosteje ne razkrijejo svoje duševne bolezni iz strahu pred 

diskriminacijo. Švab (2009) poudarja, da se v primerjavi s telesnimi invalidi ljudi, ki so manj 
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zmožni zaradi duševnih motenj zaposli dvakrat redkeje. V primeru, da se jih zaposli, pa je 

delo slabše plačano in manj odgovorno. Osebe z duševnimi motnjami, ki niso zaposlene se 

pogosto zadovoljijo s statusom brezposelne osebe. Raziskava Plemelj & Gričar (2012) 

ugotavlja, da izkušnje in poznavanje oseb z motnjami v duševnem zdravju prispevajo k 

zmanjševanju dejavnikov stigmatizacije, in sicer tudi na področju zaposlovanja teh oseb. 

Delodajalci brez izkušnje z osebami z motnjami v duševnem zdravju so predpostavljali, da so 

ti ljudje vredni pomilovanja, da so trpeče, žalostne osebe in nevarni, medtem ko so 

delodajalci s tovrstnimi izkušnjami takšno razmišljanje zavrnili. Pocak (2010) je prav tako 

ugotavljala negotovost delodajalcev brez izkušenj z osebami z duševnimi motnjami pri 

zaposlovanju le-teh. Delodajalci so se najbolj bali zaposliti osebe s shizofrenijo in osebe, ki 

prekomerno uživajo alkoholne pijače, najmanj pa ljudi z depresijo. 

Avtorja merskega instrumenta CAMI Taylor & Dear (1981) sta ugotavljala, da moški 

dosegajo višje število točk na dimenzijah avtoritarnost in družbena omejenost (negativen 

odnos), medtem ko ženske dosegajo znatno višje število točk na dimenzijah dobrohotnost in 

ideologija duševnega zdravja v skupnosti (pozitiven odnos). Tudi druge raziskave (TNS 

BMRB, 2013; Lowder, 2007) kažejo, da so ženske ne glede na starost odražale bolj pozitiven 

odnos do oseb z duševnimi motnjami, medtem ko so moški pokazali manj strpnosti. Naša 

raziskava je pokazala razlike med spoloma na dimenziji dobrohotnost, kjer se odraža večje 

sočutje žensk do oseb z duševnimi boleznimi. Lowder (2007) je v raziskavi med študenti in 

starostniki (n=78) ugotovila, da so imele osebe, ki so imele znanje ali izkušnje z duševno 

boleznijo, bolj pozitiven odnos do oseb z duševno boleznijo kot anketiranci, ki tovrstnih znanj 

ali izkušenj niso imeli. Angleška raziskava (n=1.727) (TNS BMRB, 2013) je pokazala, da so 

imele osebe v mlajši starostni skupini (16-34 let) manj pozitiven odnos do oseb z duševno 

boleznijo kot osebe v drugih dveh starostnih skupinah (35-55 let, 55+ let). Do podobne 

ugotovitve smo prišli v naši raziskavi. Po drugi strani, pa Lowder (2007) ugotavlja, da je pri 

ljudeh starih 57 let in več, bolj prisoten negativen odnos do oseb z duševnimi boleznimi kot 

pri mlajših ljudeh, torej s starostjo upada toleranca do oseb z duševno boleznijo. Ugotovili so 

tudi signifikantne razlike v odnosu do oseb z duševno boleznijo glede na leta izobrazbe. Tudi 

naša raziskava je pokazala bolj negativen odnos do oseb z duševno boleznijo pri manj 

izobraženih osebah. 

 

ZAKLJUČEK 

Naša raziskava med zaposlenimi v večjih podjetjih Zgornje Gorenjske je prinesla več 

pomembnih ugotovitev. Prišli smo do zaskrbljujočega podatka, da skoraj četrtina zaposlenih 
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v vsakdanjem živjlenju doživlja hudo stisko, nekaj manj kot petina pa zmerno stisko. Nižja kot 

je bila izobrazba, slabšega duševnega počutja so bili zaposleni in večjo stisko so doživljali. 

Ugotavljamo tudi, da je odnos do oseb z duševno boleznijo najslabši pri mlajših od 30 let, 

anketirancih z  nižjo izobrazbo in nižjim položajem v službi. Ženske bolj kot moški odražajo 

razumevajoč, sočuten pogled na tiste, ki trpijo zaradi duševne bolezni. Rezultati raziskave 

potrjujejo spoznanje, ki je bilo zapisano v osnutku Resolucije o nacionalnem programu 

duševnega zdravja 2014 – 2018, da je potrebno izboljšati dostopnost do storitev varovanja 

duševnega odraslih ter povečati osveščenost javnosti glede promocije duševnega zdravja 

odraslih. 
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PRILOGI 

Sklop 1:  Vprašalnik splošnega počutja (PGWBI) - SUMARNIK 

POJASNILO: Ta vprašalnik vsebuje vprašanja o tem, kakšno je vaše splošno počutje in kako vam gre v življenju. Pri vsakem 
vprašanju prekrižajte krogec, ki vam najbolj ustreza. 

  
1. Kakšno je bilo vaše splošno počutje v preteklem mesecu dni? (n=375) 
 

  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Odlično razpoložen(a) O 5 7,5 

0 5 2,92 ,998 

Zelo dobro razpoložen(a)  O 4 14,9 

V glavnem dobro razpoložen(a) O 3 48,0 

Moje razpoloženje je močno nihalo O 2 22,4 

Večinoma slabo razpoložen(a) O 1 6,4 

Zelo slabo razpoložen(a) O 0 0,8 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
2. Kako pogosto ste imeli v preteklem mesecu dni težave zaradi bolezni, telesnih motenj ali bolečin?  
 (n=376) 
 

  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Vsak dan O 0 2,4 

0 5 3,68 1,254 

Skoraj vsak dan O 1 6,9 

Približno polovico časa O 2 6,1 

Vsake toliko, vendar manj kot polovico časa O 3 15,4 

Redkokdaj O 4 42,8 

Nikoli O 5 26,3 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
3. Ali ste bili v preteklem mesecu dni potrti? (n=376) 
 

  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Da, do te mere, da sem si želel(a) vzeti življenje O 0 ,3 

0 5 3,99 ,956 

Da, do te mere, da mi ni bilo do ničesar O 1 3,7 

Da, skoraj vsak dan sem se počutil(a) zelo potrto O 2 2,9 

Da, večkrat sem se počutil(a) precej potrto O 3 12,2 

Da, tu in tam sem se počutil(a) malo potrto O 4 51,3 

Ne, nikoli se nisem počutil(a) potrto O 5 29,5 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
 
4. Ali ste v preteklem mesecu dni obvladovali svoje obnašanje, misli čustva ali občutja? (n=376) 
 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Da, vsekakor O 5 34,8 

0 5 3,88 1,072 

Da, večinoma O 4 33,8 

Na splošno, da O 3 18,1 

Ne preveč dobro O 2 11,7 

Ne, in to me je nekoliko vznemirilo O 1 1,3 

Ne, in to me je zelo vznemirilo O 0 0,3 

Skupaj  
100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   
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5. Ali ste v preteklem mesecu dni trpeli zaradi živčnosti ali vaših živcev? (n=376) 
(Označile samo en odgovor)    

 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Skrajno, do te mere, da nisem mogel(a) delati in poskrbeti za stvari O 0 ,5 

0 5 3,82 1,153 

Zelo O 1 4,5 

Precej O 2 8,8 

Do neke mere - dovolj, da me moti O 3 18,4 

Malo O 4 34,6 

Sploh ne O 5 33,2 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
 
6. Koliko energije, poleta ali vitalnosti ste imeli ali občutili v preteklem mesecu dni? (n=374) 
 

  
% 

Min1 Maks2 PV3 SO4 
Zelo veliko energije in poleta O 5 11,5 

0 5 3,29 1,119 

Večino časa precej energije O 4 34,0 

Raven moje energije se je precej spreminjala O 3 36,9 

Na splošno malo energije ali poleta O 2 10,2 

Večinoma zelo malo energije ali poleta O 1 4,8 

Brez energije ali poleta - počutil(a) sem se izčrpano, izmozgano O 0 2,7 

Skupaj  100     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
7. V preteklem mesecu dni sem se počutil(a) malodušno in žalostno. (n=376) 
 
  

% 
Min1 Maks2 PV3 SO4 

Nikoli O 5 27,9 

0 5 3,72 1,108 

Redko O 4 34,6 

Včasih O 3 22,6 

Pogosto O 2 11,2 

Večino časa O 1 3,5 

Stalno O 0 0,3 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
 

8. Ali ste bili v preteklem mesecu dni na splošno napeti oziroma ste kdaj občutili napetost?  (n=375) 
 

  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Da, stalno ali večino časa sem bil(a) izredno napet(a) O 0 1,6 

0 5 2,91 1,344 

Da, večino časa sem bil(a) zelo napet(a) O 1 14,7 

V splošnem nisem bil(a) napet(a), toda nekajkrat sem se 
počutil(a) precej napeto 

O 2 
26,9 

Malokrat sem se počutil(a) rahlo napeto O 3 18,4 

Splošna raven moje napetosti je bila še kar nizka O 4 24,3 

Nikoli se nisem počutil(a) napeto ali občutil(a) kake napetosti O 5 14,1 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
9. Kako srečni, zadovoljni ali veseli ste bili s svojim osebnim življenjem preteklem mesecu dni? (n=376) 
 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Izredno srečen(a), ne bi mogel(a) biti bolj zadovoljen(a) ali 
vesel(a) 

O 5 10,1 

0 5 3,22 ,973 
Zelo srečen(a) večino časa O 4 25,8 

Na splošno zadovoljen(a), srečen(a) O 3 44,7 

Nekajkrat sem bil(a) precej srečen(a), včasih pa tudi precej 
nesrečen(a) 

O 2 15,7 
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Na splošno nezadovoljen(a) ali nesrečen(a) O 1 3,2 

Večino ali ves čas zelo nezadovoljen(a) ali nesrečen(a) O 0 0,5 

Skupaj  100     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 

 
10. Ali ste se počutili dovolj zdravo, da ste v preteklem mesecu dni naredili vse, kar bi želeli ali bi morali 
narediti? (n=376) 

 
  

% 
Min1 Maks2 PV3 SO4 

Da, zagotovo O 5 29,0 

0 5 3,99 ,958 

Večinoma O 4 53,5 

Zdravstvene težave so me na pomemben način omejevale O 3 8,2 

Zdrav(a) sem bil(a) le do te mere, da sem poskrbel(a) zase O 2 6,6 

Potreboval(a) sem nekaj pomoči, da sem poskrbel(a) zase O 1 2,1 

Pri večini ali vseh stvareh, ki sem jih moral(a) opraviti sem 
potreboval(a) nekoga, da mi pomaga 

O 0 0,5 

Skupaj  100     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
11. Ali ste se v preteklem mesecu dni počutili tako pobiti, brez poguma, brez upanja oziroma ste imeli 
toliko težav, da ste se spraševali, ali je karkoli sploh vredno truda? (n=376) 

  

  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Skrajno, do te mere, da sem skoraj obupal(a) O 0 ,8 

0 5 4,07 1,157 

Zelo O 1 2,9 

Precej O 2 6,6 

Do neke mere - dovolj, da me moti O 3 18,1 

Malo O 4 21,3 

Sploh ne O 5 50,3 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
12. V preteklem mesecu dni sem se prebudil(a) svež(a) in spočit(a). (n=376) 
 

  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Nikoli O 0 5,9 

0 5 2,64 1,383 

Redko O 1 18,4 

Včasih O 2 23,4 

Pogosto O 3 17,8 

Večino časa O 4 27,9 

Stalno O 5 6,6 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
13. Ali ste v preteklem mesecu dni posvečali več pozornosti svojemu zdravju, bili zaskrbljeni ali 
prestrašeni glede svojega zdravja? (n=376) 
 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Izredno O 0 ,8 

0 5 3,38 1,266 

Zelo O 1 6,6 

Še kar O 2 18,6 

Malo, a ne pretirano O 3 26,3 

Skoraj nikoli O 4 22,9 

Sploh ne O 5 24,7 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   
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14. Ali ste imeli v preteklem mesecu dni kakršnekoli razloge, da ste se spraševali, če izgubljate razum ali 
nadzor nad svojimi dejanji, besedami, mislimi, čustvi ali spominom? (n=376) 
 
  

% 
Min1 Maks2 PV3 SO4 

Sploh ne O 5 54,0 

0 5 4,06 1,240 

Le malo O 4 17,3 

Nekaj, vendar ne dovolj za zaskrbljenost O 3 16,0 

Nekaj, in malo me je skrbelo O 2 7,7 

Nekaj, in sem še kar zaskrbljen(a) O 1 4,0 

Da, zelo veliko in zelo me skrbi O 0 1,1 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
15. V preteklem mesecu dni je bilo moje vsakdanje življenje polno stvari, ki so me zanimale. (n=375) 
 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Nikoli O 0 1,3 

0 5 2,94 1,222 

Redko O 1 10,4 

Včasih. O 2 28,0 

Pogosto O 3 24,5 

Večino časa O 4 25,1 

Stalno O 5 10,7     

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
16. Ali ste se v preteklem mesecu počutili aktivni, polni moči ali medli, počasni? (n=376) 

 
  

% 
Min1 Maks2 PV3 SO4 

Vsak dan zelo aktivno, poln(a) moči O 5 13,6 

0 5 3,20 1,154 

Večinoma aktivno, poln(a) moči, nikoli zares medlo, počasno O 4 26,9 

Precej aktivno, poln(a) moči, le redko medlo, počasno O 3 34,8 

Precej medlo, počasno, le redko aktivno, poln(a) moči O 2 18,4 

Večinoma medlo, počasno, nikoli zares aktivno, poln(a) moči O 1 4,0 

Zelo medlo, počasno vsak dan O 0 2,4 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
17. Ali ste v preteklem mesecu dni občutili tesnobno, bili zaskrbljeni ali vznemirjeni? (n=376) 

 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Skrajno, do te mere, da bi od tega lahko zbolel(a) ali skoraj 
zbolel(a) 

O 0 
1,3 

0 5 3,78 1,140 

Zelo O 1 3,7 

Precej O 2 6,4 

Do neke mere - dovolj, da me moti O 3 23,7 

Malo O 4 34,3 

Sploh ne O 5 30,6 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
18. V preteklem mesecu dni sem bil(a) čustveno stanoviten(a) in prepričan(a) vase. (n=376) 
 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Nikoli O 0 1,1 

0 5 3,41 1,197 

Redko O 1 6,1 

Včasih O 2 17,6 

Pogosto O 3 18,1 

Večino časa O 4 40,2 

Stalno O 5 17,0 

Skupaj  100,0     
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Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
 
19. Ali ste se v preteklem mesecu dni počutili sproščeno, lagodno ali napeto, utesnjeno oziroma živčno? 
(n=376) 
 
  

% 
Min1 Maks2 PV3 SO4 

Ves mesec sem se počutil(a) sproščeno in lagodno O 5 12,6 

0 5 3,29 1,124 

Večino časa sem se počutil(a) sproščeno in lagodno O 4 34,5 

V glavnem sem se počutil(a) sproščeno, vendar sem bil(a) 
včasih dokaj napet(a) 

O 3 31,8 

V glavnem sem bil(a) napet(a), vendar sem se včasih počutila 
dokaj sproščeno 

O 2 12,8 

Večino časa sem se počutil(a) napeto, utesnjeno ali živčno O 1 7,5 

Ves mesec sem se počutil(a) napeto, utesnjeno ali živčno O 0 0,8 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
 
20. V preteklem mesecu dni sem se počutil(a) vedro in brezskrbno. (n=376) 
 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Nikoli O 0 2,1 

0 5 2,90 1,293 

Redko O 1 13,8 

Včasih O 2 25,3 

Pogosto O 3 19,4 

Večino časa O 4 29,8 

Stalno O 5 9,6 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
 
21. V preteklem mesecu dni sem se počutil(a) utrujeno, izmučeno, iztrošeno ali izčrpano. . (n=376) 
 
  

% 
Min1 Maks2 PV3 SO4 

Nikoli O 5 12,0 

0 5 3,08 1,219 

Redko O 4 26,6 

Včasih O 3 32,2 

Pogosto O 2 18,6 

Večino časa O 1 8,0 

Stalno O 0 2,7 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   

 
 
22. Ali ste v preteklem mesecu dni bili oziroma ste imeli občutek, da ste bili pod pritiskom, obremenitvijo 
ali stresom? (n=375) 
 
  % Min1 Maks2 PV3 SO4 
Da, tako, da sem komaj prenesel(a) O 0 2,1 

0 5 3,04 1,342 

Da, pod precejšnjim pritiskom O 1 14,4 

Da, še kar, bolj kot običajno O 2 17,3 

Da, še kar, vendar kot običajno O 3 23,7 

Da, malo O 4 28,0 

Sploh ne O 5 14,4 

Skupaj  100,0     

Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost, 

4
SO: standardni odklon   
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Sklop 2:  Razumevanje duševnih bolezni  - SUMARNIK  

POJASNILO: Višja povprečna vrednost pomeni višjo stopnjo strinjanja z osnovnim konceptom dimenzije. 

  (Community Attitudes toward the Mentally Ill 
(CAMI) - Taylor in Dear, 1981) Min1 

Maks
2 

PV3 SO4 

Avtoritarnost 
(NEGATIVEN 
ODNOS) 

1. 

Eden od glavnih razlogov za duševno bolezen je 
pomanjkanje samodiscipline in volje.   1 5 2,91 1,160 

2. 

Najboljši način za obravnavo oseb z duševnimi 
boleznimi je zdravljenje na zaprtem oddelku.   1 5 2,05 1,072 

3. 

Na osebah z duševnimi boleznimi je nekaj posebnega, 
zaradi česar se jih z lahkoto loči od normalnih ljudi.   1 5 2,42 1,015 

4. 

Takoj ko nekdo pokaže znake duševnih bolezni, bi 
moral biti hospitaliziran.   1 5 2,27 1,085 

5. 

Osebe z duševnimi boleznimi potrebujejo enak nadzor 
in disciplino kot majhni otroci.   1 5 2,80 1,065 

6. Duševna bolezen je kot vse druge bolezni. 1 5 2,92 1,343 

7. 

Osebe z duševnimi boleznimi ne bi smele biti družbeni 
izobčenci.   1 5 2,12 1,114 

8. 

Varovanje javnosti pred osebami z duševnimi boleznimi 
bi moralo biti manj poudarjeno.  1 5 2,64 0,925 

9. 

Psihiatrične bolnišnice so zastarel način za zdravljenje 
oseb z duševnimi boleznimi.   1 5 2,83 1,083 

10. Skoraj vsak lahko zboli za duševno boleznijo.   1 5 1,68 0,843 

Dobrohotnost 
(POZITIVEN 
ODNOS) 

11. 

Osebe z duševnimi boleznimi so bile predolgo tarča 
posmeha.   1 5 3,99 0,936 

12. 

Država bi morala več sredstev nameniti za oskrbo in 
zdravljenje oseb z duševnimi boleznimi.   1 5 4,00 0,870 

13. 

Kot družba bi morali biti veliko bolj tolerantni do oseb z 
duševnimi boleznimi.   1 5 4,05 0,769 

14. 

Naše psihiatrične bolnišnice so bolj podobne zaporu 
kot kraju, kjer se osebe z duševnimi boleznimi zdravijo.   1 5 3,47 1,062 

15. 

Naša odgovornost je, da nudimo najboljšo oskrbo 
osebam z duševnimi boleznimi.  1 5 4,03 0,799 

16. 

Osebe z duševnimi boleznimi si ne zaslužijo našega 
sočutja.   1 5 4,37 0,861 

17. 

Osebe z duševnimi boleznimi predstavljajo breme za 
družbo.  1 5 3,97 1,035 

18. 

Povečanje sredstev za zdravljenje oseb z duševnimi 
boleznimi pomeni trošenje davkoplačevalskega 
denarja.   

1 5 3,87 1,027 

19. 

Za osebe z duševnimi boleznimi je že na voljo dovolj 
storitev.   1 5 3,68 0,930 

20. Najbolje se je izogibati osebam z duševnimi boleznimi.   1 5 4,02 0,932 

Družbena 
omejenost 
(NEGATIVEN 
ODNOS) 

21. 

Osebe z duševnimi boleznimi ne bi smele imeti nobene 
odgovornosti.   1 5 2,41 0,995 

22. 

Osebe z duševnimi boleznimi bi morale biti ločene od 
ostale skupnosti.   1 5 1,94 0,874 

23. 

Ženska bi bila neumna, če bi se poročila z moškim, ki 
je imel duševno bolezen, četudi si je že popolnoma 
opomogel.   

1 5 1,92 0,893 

24. 

Za soseda ne bi hotel imeti nekoga, ki je imel duševno 
bolezen.   1 5 2,00 0,887 

25. 

Kdor je imel duševno bolezen, ne bi smel biti v državni 
službi.   1 5 2,49 1,176 

26. Osebam z duševnimi boleznimi ne bi smeli kratiti 1 5 2,37 1,106 
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Legenda: 
1
Min – minimum, 

2
Maks – maksimum,

 3
PV: povprečna vrednost (1 - Sploh se ne strinjam, 2 – Se ne 

strinjam, 3 – Delno se strinjam, delno se ne strinjam, 4 - Se strinjam, 5 – Popolnoma se strinjam), 
4
SO: 

standardni odklon   
 

njihovih osebnih pravic.   

27. 

Osebo z duševno boleznijo je potrebno spodbujati, da 
prevzamejo odgovornosti običajnega življenja.   1 5 1,97 0,826 

28. 

Nihče nima pravice, da izključi osebe z duševnimi 
boleznimi iz njihove stanovanjske skupnosti.  1 5 2,04 0,926 

29. 

Osebe z duševnimi boleznimi predstavljajo veliko 
manjšo nevarnost, kot misli večina ljudi.   1 5 2,40 0,887 

30. 

Večina žensk, ki se je nekoč zdravila v psihiatrični 
bolnišnici, lahko opravlja delo varuške.   1 5 3,39 0,987 

Ideologija 
duševnega 
zdravja v 
skupnosti 
(POZITIVEN 
ODNOS) 

31. 

Občani bi morali sprejeti lokacijo ustanov za duševne 
bolnike v njihovi soseski, saj te služijo potrebam 
skupnosti.   

1 5 3,32 0,994 

32. 

Najboljša terapija za veliko oseb z duševnimi boleznimi 
je, da so vključeni v skupnost.   1 5 3,87 0,827 

33. 

Kolikor je mogoče, bi morali storitve za osebe z 
duševno boleznijo zagotavljati v ustanovah, ki so del 
skupnosti.   

1 5 3,68 0,818 

34. 

Če oskrbo oseb z duševnimi boleznimi zagotavljamo v 
stanovanjskih soseskah, s tem ne ogrožamo drugih 
stanovalcev.  

1 5 3,45 0,947 

35. 

Nobenega razloga ni, da bi se stanovalci bali oseb, ki v 
njihovo sosesko prihajajo zaradi storitev v zvezi z 
duševnimi boleznimi.  

1 5 3,53 0,927 

36. 

V stanovanjskih soseskah ne bi smelo biti ustanov za 
osebe z duševnimi boleznimi. 1,00 5,00 3,57 1,010 

37. 

Prebivalci krajevne skupnosti se upravičeno upirajo 
pred tem, da bi zdravljenje oseb z duševnimi boleznimi 
omogočili v njihovi skupnosti. 

1,00 5,00 3,59 0,991 

38. 

Morda je z vidika terapije res koristno, da osebe z 
duševnimi boleznimi živijo v krajevnih skupnostih, toda 
to predstavlja preveliko tveganje za stanovalce.   

1,00 5,00 3,37 0,943 

39. 

Grozljivo je pomisliti, da bi osebe z duševnimi 
boleznimi živele v stanovanjskih soseskah.   1,00 5,00 3,76 0,958 

40. 

Če ustanovo za osebe z duševnimi boleznimi 
postavimo v stanovanjsko sosesko, s tem ta soseska 
postane manj priljubljena.   

1,00 5,00 3,18 1,071 


