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RAVNOVESJE MED POKLICNIM 
IN ZASEBNIM ŽIVLJENJEM

SPOZNAJMO SE  
IN NAJDIMO RAVNOTEŽJE V NAŠEM ŽIVLJENJU!

Vaja: Kolo življenja
S pomočjo te strategije, lahko ugotovimo, katerim po-
dročjem v življenju posvečamo premalo časa in energije, 
da bi lahko bilo naše življenje v ravnovesju.

Načini do boljše kakovosti življenjaŠtevilni avtorji navajajo, da gre pri družinskem delu 
za neenakomerno delitev dela, saj naj bi moški  
porabili približno dve tretjini svojega časa za 

službeno delo, medtem ko ženske porabijo prav 
toliko časa za neplačano oz. družinsko delo. To pri 
večini povzroča veliko stisko glede usklajevanja 

vseh obveznosti v službi in doma.

ALI STE VEDELI?

Petina anketiranih očetov je bilo mnenja, da bi 

bili zaradi potreb po prilagoditvi delovnega časa 

zaradi družinskih obveznosti deležni negativnih 

kritik s strani nadrejenih in sodelavcev.

Dobro je vedeti: slabo postavljanje lastnih meja lahko 
vodi do neprijetnih posledic. Če vsak dan delate 10 ur ali 
več, in pri tem pozabljate na svoj prosti čas, na skrb zase 
in svoje bližnje, se vam lahko kaj hitro pripeti, da zdrvite v 
izgorelost. 

Izgorelost se pojavi kot posledica pogostih neuspešnih 
poskusov obvladovanja stresa in postopnega izčrpavanja 
posameznikovih energetskih virov.

Izčrpanost je stanje telesa, ki je popolnoma normalno 
po dolgotrajnem in napornem delu. 

Izgorelost, na drugi strani, pa je dejansko duševna 
motnja, kjer je za reševanje najpogosteje potrebna tudi 
strokovna pomoč.

1. Razmislite o najpomembnejših področjih svojega 
življenja (npr. služba, čas s partnerjem,…).

2. Najdite 8 najpomembnejših in jih zabeležite na črte 
v spodnjem grafu. 

3. Od 0 do 10 ocenite koliko časa posvečate temu  
področju in označite na grafu (npr. če je vaša ocena 
8, naredite pri tem področju piko pri številki 8).

4. Povežite označene točke.
5. Na podlagi izrisanega diagrama lahko vidimo, katera 

področja potrebujejo dodatno pozornost.

Izčrpanost in izgorelost nista isto. 
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1.  KAJ SO NAŠE PRIORITETE? 

Razmislimo kaj nam je najpomembneje, postavimo si cilje 
in kaj bi radi v trenutnem življenjskem obdobju dosegli.  
To ni enostavna naloga, niti nekaj kar počnemo vsak dan.  
A raziskave so pokazale, da posamezniki, ki si redno 
postavljajo cilje (tako poklicne kot zasebne), imajo boljšo 
raven učinkovitosti, so bolj samozavestni, lažje upravljajo 
s stresom in nejevoljo, so bolj srečni in zadovoljni. 

2. POSTAVIMO MEJE 

Nekateri si ustvarijo bolj prepustne 
meje (npr. imajo slike družinskih 
članov na delovnem mestu), drugi 
poskušajo strogo ločevati delovni 
in zasebni kontekst. Pomembno 
je, da najdemo takšno mejo med 
poklicnim in zasebnim življe-
njem, ki ustreza nam ter to tudi 
ohranjamo. 

5. VSAJ ENKRAT LETNO NAJDIMO ČAS ZA 
DOPUST 

Pomembni so tako odmori na delovnem mestu kot 
tudi prosti dnevi v tednu. Še pomembneje pa je, da 
si vsaj enkrat letno vzamemo daljši oddih od dela. 
Tudi miselno! Ne glede na to, kje in na kak način 
preživimo dopust, je dobro, da takrat čas posvetimo 
družini oz. aktivnostim za katere nam sicer zmanj-
kuje časa.

3. POIŠČIMO PODPORO 

Podpora je pomembna tako v službenem kot v domačem 
okolju. Veliko lažje se soočamo z morebitnimi konflikti med 
delom in družino, če imamo v ozadju čustveno oporo par-
tnerja in drugih družinskih članov. Po drugi strani pa nam to 
lahko omogoča tudi dober odnos s sodelavci in nadrejenimi.

4. RAZIŠČIMO UKREPE, KI NAM JIH NUDI  
     DELODAJALEC

Vedno več podjetij se poskuša približati zaposlenim 
z uvajanjem družini prijaznih politik. Morda imate v 
vašem podjetju možnost počitnic v službenih apart-
majih, cenejše karte za kopanje ali gledališče?  
Povprašajte kaj vam je na voljo in izkoristite ukrepe, 
ki vam jih nudi delodajalec – velikokrat bo s tem 
obogateno tudi vaše zasebno življenje!

Uravnoteženo življenje vsakemu od nas pomeni ne-
kaj drugega. Vsak od nas ima obdobja v življenju, ko 
je bolj v ospredju poklicno življenje (nastop novega 
delovnega mesta, dalj časa trajajoče izobraževanje,…) 
in obdobja, ko je bolj v ospred-
ju zasebno življenje (rojstvo 
otroka, selitev, poroka,…). 
Pomembno je lastna percepcija 
tega, kako uravnoteženo živ-
ljenje živimo in kako se ob tem 
počutimo.

Kdaj se pojavi konflikt?

Neravnovesje oziroma konflikt 
med poklicnim in zasebnim 
življenjem se pojavi, kadar ena 
vloga vpliva in posega v spo-
sobnost, da dobro delujemo v drugi vlogi. 

ALI STE VEDELI? 

Nezmožnost usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja vodi v povečanje zdravstvenega tveganja in 

težav na psihosocialnem področju.

Izraz usklajenost oz. uravnoteženost poklicnega in 

družinskega življenja (angl. »Work-life balance«) 

je nastal predvsem zaradi množičnega  

zaposlovanja žensk v 70-ih letih prejšnjega  

stoletja. Pred tem so ženske imele predvsem  

vlogo gospodinj in vzgoje otrok.

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem 

zaznamo, kadar smo zadovoljni in učinkoviti v 

vseh vlogah, ki so nam v življenju pomembne – 

tako družinske kot službene. 

ALI STE VEDELI? ALI STE VEDELI?
kako vspostaviti 

ravnovesje?


