
                    

   

Projekt se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 
1. Razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 

1. 4. Prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti 
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Spoštovani, 

 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, skupaj s partnerjema v 

projektu, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ in Konfederacija novih 

sindikatov Slovenije – Neodvisnost, sodeluje v projektu Razvoj modela podpore malim in 

srednjim delodajalcem pri izboljševanju delovnega okolja ranljivim skupinam delavcev. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  

 

V okviru projekta izvajamo raziskavo o stresu in izgorelosti na delovnem mestu, bolniških 

odsotnostih in težavah pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Posebna pozornost 

je namenjena izkušnjam ranljivih ciljnih skupin – invalidom, osebam, ki se po dolgotrajni 

odsotnosti vračajo na delovno mesto, mlajšim ter starejšim delavkam in delavcem, ženskam 

ipd. Cilj raziskave je, da z vašo pomočjo pripomoremo k prepoznavanju ključnih dejavnikov in 

posledic stresa in izgorelosti na delovnem mestu ter na podlagi teh ugotovitev oblikujemo 

priporočila za zmanjševanje stresa pri delu ter pripomoremo k višji stopnji ozaveščenosti o 

pomenu zdravja in zdravega delovnega okolja med zaposlenimi, delodajalci in oblikovalci 

politik. Po zaključku raziskave bodo rezultati dostopni javnosti na spletnih straneh 

Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča www.ir-rs.si/, 

Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije www.zdops.si ter Konfederacije novih 

sindikatov Slovenije Neodvisnost www.knssneodvisnost.si.  

 

Na vas se obračamo s prošnjo za sodelovanje v raziskavi. Pripravili smo anketni vprašalnik o 

doživljanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 

7-10 minut. (Vprašalnik vam v ogled prilagamo v priponki). V kolikor bi bili pripravljeni na 

sodelovanje, nam, prosimo, sporočite.  Pri vas bi se oglasil naš raziskovalec/raziskovalka in 

dostavil vprašalnike, ki bi jih nato posredovali v izpolnjevanje zaposlenim v podjetju. 

Vprašalniki so vloženi v naslovljene kuverte, zaposleni jih individualno izpolnijo ter vrnejo v 

zalepljeno kuverto – na ta način zagotavljamo anonimnost respondentov.  

 

Za vse dodatne informacije v zvezi s projektom sem vam na voljo na pričujočem e-naslovu.  

 

V imenu konzorcija partnerjev vas spoštljivo pozdravljam, 

 

Doc. dr. Ana Kralj 

Univerza na Primorskem 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper 

Garibaldijeva 1, 6000 Koper 

T.: 05 66 37 700 

F.: 05 66 37 710 

 

                                 


