
Ste po službenem telefonu vedno 
dosegljivi? 

Službeni klici pozno popoldne, SMS-sporočila med večernim filmom in zadnje 

preverjanje elektronske pošte tik pred spanjem. Mnogi si dneva brez 

neprestane dosegljivosti tudi po odhodu iz službe sploh ne predstavljajo več. 

To omogočajo pametni telefoni in sodobna tehnologija. A posledice so lahko 

hude, njihov obseg in teža pa nepredvidljiva, opozarja predstojnica Kliničnega 

inštituta za medicino dela, prometa in športa pri UKC Ljubljana dr. Metoda 

Dodič Fikfak. 

Pravi, da gre za skrito delovno prakso, ki se tiho širi tudi pri nas. Pri tem pogosto ne 

gre le za telefonske pogovore ali odgovarjanje na elektronsko pošto, temveč tudi za 

nasvete, nepredvideno delo, ki ga je treba opraviti doma... "Dostopnost delavcev po 

pametnih telefonih pomeni vdor v zasebno življenje. Slednje izginja, osebni čas 

postaja nepomembna kategorija. S takim delom se poruši osebno, družbeno in 

socialno življenje, posledično se povečajo konflikti v družini ali skupnosti, naraščajo 

psihosomatske bolezni. Prizadet ni le delavec, pač pa vsa družina," opisuje dr. 

Dodič-Fikfakova. Na inštitutu so obravnavali celo nekaj primerov, ko je službeni 

telefon postal sredstvo nadrejenega za trpinčenje delavca na delovnem mestu. 

"Predpostavljeni mu je pošiljal elektronsko pošto ponoči in zahteval, naj bo delo 

opravljeno do jutra," pripoveduje strokovnjakinja za medicino dela. 

Obremenjevanje delavcev zunaj delovnega časa sicer ni nova praksa. Delavci, kot so 

zdravniki, veterinarji, gasilci, reševalci, policisti, zaposleni na področju obrambe, 

nekateri poklici v bančništvu..., morajo biti ob določenih dnevih v pripravljenosti, torej 

na voljo delodajalcu za vsak primer. Vendar je to delo posebej definirano in seveda 

plačano, poudarja dr. Dodič-Fikfakova. 

Stalna dosegljivost po mobilnih telefonih nima teh značilnosti. "Ne gre za 

nepredvidljive dogodke, delavec nima vnaprej definiranih dni, ko bo v pripravljenosti, 

pripravljenost traja vseskozi in ni napovedana, delavca pa tudi nihče ne vpraša, ali se 

strinja s tem, da delo nosi s seboj v svoje osebno življenje," našteva. 

Nekatera nemška podjetja so nevarnost stalne dosegljivosti že prepoznala. Nemški 

Telekom je na primer obvestil svoje delavce, da jim v prostem času in za konec tedna 

ni treba odgovarjati na elektronsko pošto ali službene klice. V avtomobilskem 



koncernu Volkswagen pa zaposleni s službenimi telefoni (z izjemo menedžerjev z 

individualnimi pogodbami) med 18.15 in 7. uro zjutraj ne prejemajo nobene 

elektronske pošte na službeni naslov. 

Da ne gre za nedolžno prakso in da bi bilo treba urediti tudi to obliko pripravljenosti 

delavca, ugotavljajo tudi v Nemčiji. Tam je kar ministrica za delo Ursula von der 

Leyen poskrbela za široko razpravo, ko je posvarila podjetja, naj ne 

preobremenjujejo delavcev z zahtevo po stalni dosegljivosti. "V prostem času bi 

morala vladati komunikacijska tišina," je dejala ministrica in pozvala podjetja, naj 

vzpostavijo jasna pravila, ob katerem času jim mora biti delavec na voljo in kako mu 

bo to povrnjeno. "S strogimi kaznimi zakon o zaščiti delavca zahteva od vsakega 

šefa, da aktivno ščiti telesno in duševno zdravje zaposlenih tako v delovnem času kot 

konec tedna," je poudarila. 

Nekatera nemška podjetja so to že prepoznala. Nemški Telekom je na primer 

obvestil svoje delavce, da jim v prostem času in konec tedna ni treba odgovarjati na 

elektronsko pošto ali službene klice. V avtomobilskem koncernu Volkswagen pa 

zaposleni s službenimi telefoni (z izjemo menedžerjev z individualnimi pogodbami) 

med 18.15 in 7. uro zjutraj ne prejemajo nobene elektronske pošte na službeni 

naslov. "Kolegi morajo imeti po opravljenem delu možnost za počitek," so odločitev o 

izključitvi strežnika v omenjenih urah komentirali v svetu delavcev tega podjetja. 

Predstavnik odnosov z javnostmi v Volkswagnu pa je dejal: "Na to gledamo kot na 

pošteno izravnavo interesov podjetja in delavcev." 

Takšno prakso pozdravlja tudi psihoterapevtka Dagmar Ruhwandl, ki je v prispevku 

nemškega časnika Süddeutsche opozorila, da stalna dosegljivost po prenosnih 

računalnikih in pametnih telefonih ljudem ne omogoča nobenega počitka, ljudje pa 

zaradi tega zbolevajo. Po njenem so krivi naši predniki. "Informacije so v osnovi 

nekaj pozitivnega, našim prednikom so pomagale preživeti," pripoveduje. Problem se 

je pojavil, ker je človek danes zasut z informacijami, ki jih mora predelati, refleks 

prednikov pa je ostal. Vsak pisk in vsako utripanje pametnega telefona ljudem še 

vedno predstavlja nekaj pozitivnega. "To se dogaja nezavedno. Zato je tako težko ne 

reagirati," pojasnjuje strokovnjakinja. Zato toliko ljudi trpi zaradi izgorelosti. Kdor je 

ves čas pripravljen skočiti in reagirati, je pod pritiskom in se ne more odpočiti. 
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