
 

 

Počitek po delu podaljšuje življenje  

Počitek po delu obnovi naše vire energije za nadaljnje 
spoprijemanje s stresnimi situacijami v delovnem okolju. Ste 
vedeli, da poznamo štiri oblike počitka? 

Počitek po delu pomeni psihološko 
in telesno sprostitev po naporu. Na delovnem mestu smo recimo prejeli dodatno delo, vendar zanj 

nimamo časa v okviru delovnih ur, kar pomeni da smo pomanjkanje časa zaznali kot izgubo vira za 
opravljanje dela. 

Pri opravljanju delovnih nalog ocenimo situacijo kot stresno, kadar so zahteve visoke, sami pa 
imamo na voljo premalo lastnih virov energije za delo iz delovnega okolja. Viri so tako značilnosti 
delovnega okolja in dela kot tudi naše sposobnosti in opora sodelavcev in nadrejenih. 

Kadar pa pomanjkanje takih virov zaznamo pogosto, intenzivno in dalj časa, smo že blizu kroničnega 
stresa in izgorelosti. 

Počitek po delu: zakaj je nujen? 

Raziskave so pokazale, da se lahko pri daljšem 
odlašanju s počitkom po delu pojavijo izčrpanost, visok krvni tlak, motnje v mišičnem in skeletnem 
delovanju, sladkorna bolezen, motnje spanja in celo izgorelost. Napor in stres namreč ne načenjata 

samo psiholoških virov, kot je recimo izguba pozornosti za delo. Prav tako izčrpavata telesno energijo: 
poveča se srčni utrip, dihanje je bolj plitko, prebavni procesi se upočasnijo, krvni tlak se poveča in aktivirajo 
se stresni hormoni. 

Telesni odziv pa spremlja še psihološki na nivoju naših misli in čustev, kar se pogosto odraža z negativnimi 
mislimi in zaskrbljenostjo v zvezi s prihodnostjo. Če po obremenitvi ne nastopi počitek, se breme na naš 
organizem nalaga in ga izčrpava. 
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Po delu je torej pomembno počivati, da preprečimo izgubo svojih virov energije, jih obnovimo in 

pridobimo nove. 

Počitek po delu – od mikro do makro 

Delavec, ki dela polni delovni čas, ima med delovnikom pravico do odmora, ki traja 30 minut. Počitek je 

namreč potreben že med opravljanjem delovnih nalog, v delovnem času: 

 mikro počitek: do 10 minut, navadno med delovnimi nalogami; 

 meso počitek: od 10 minut do 1 ure, navadno čas za malico ali kosilo. 

Za počitek moramo poskrbeti tudi v prostem času: 

 meta počitek: popoldnevi ali večeri po delu; 

 makro počitek: traja več kot dva dneva. 

 


