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POVZETEK 

Magistrska naloga podaja sistematičen pregled literature in raziskav s področja negotovosti 

zaposlitve, eno od najbolj proučevanih psihosocialnih tveganj pri delu in meril kakovosti 

zaposlitve. Obravnava tudi subjektivno občuten, kvantitativen in afektivni vidik tega pojava, to 

je strah pred izgubo zaposlitve. Kvantitativna raziskava, ki je bila izvedena med 132 

zaposlenimi v zavarovalništvu, je osredotočena na analizo dejavnikov in simptomov strahu pred 

izgubo zaposlitve med zaposlenimi v zavarovalništvu. Ugotovimo, da ne obstaja statistično 

značilna povezava med pojavnostjo dejavnikov strahu pred izgubo zaposlitve med redno 

zaposlenimi in zaposlenimi s prožnimi oblikami zaposlovanja, prezentizmom in z dolžino 

zaposlitve v zavarovalništvu. Prav tako ne dokažemo povezanosti stopnje strahu z namenom 

zaprosila za kredit ali lizing in s številom otrok v družini zaposlenega v zavarovalništvu. 

Potrdimo pa povezavo stopnje strahu s psihičnimi in fizičnimi simptomi strahu. 

Ključne besede: psihosocialna tveganja, negotovost zaposlitve, strah pred izgubo zaposlitve, 

zavarovalništvo. 

SUMMARY 

This master's thesis presents overview of the literature and research of job insecurity, a 

frequently researched psychosocial risk factor and one of the measures of job quality and its 

subjectively perceived, quantitative and affective aspect, fear of job loss. The quantitative 

online survey was conducted among 132 employees of Slovenian insurance sector. The factors 

and symptoms of fear of job loss analysis are focused on Slovenian insurance sector employees. 

No significant relationship was found between the factors of fear of job loss and permanent and 

temporary workers, sickness presenteeism and length of the present employment. No significant 

relationship was also found between the level of fear of job loss and intention to ask for loan or 

lizing and the number of children in employee's family. The positive correlation was found 

between the level of fear of job loss and psychological and physical symptoms of fear of job 

loss.  

Keyword: the psychosocial risk factors, job insecurity, fear of job loss, insurance sector. 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

Slovensko zavarovalništvo je od začetka 90. let do leta 2008 dosegalo visoke stopnje rasti, ki 

so bile višje od splošne rasti v gospodarstvu. Z nastopom finančne krize pa so zavarovalnice 

izkazovale slabše poslovne rezultate, vendar je zbrana premija zaradi relativno majhnega deleža 

življenjskih zavarovanj še naprej rasla (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 9).  

Medtem ko so pretresi na svetovnih finančnih trgih prisilili banke v velika odpuščanja, je slika 

v zavarovalništvu precej drugačna. Že res, da se je število zaposlenih zadnja leta nekoliko 

znižalo, vendar se je večina zavarovalnic in pozavarovalnic obdržala v zelenih številkah, zaradi 

česar jim ni bilo treba poseči po drastičnih rezih v število zaposlenih. Podobno velja tudi za 

slovenski zavarovalniški trg, kjer se je število zaposlenih od leta 2008 do konca leta 2012 

zmanjšalo »le« za 51 na 6.270. Zavarovalniški trg je nasprotno od bančnega med krizo celo 

rasel, saj se je pobrana bruto premija povečala za slabe 3 % na  

2,3 milijarde EUR, posledično pa je bilo v zavarovalništvu na voljo tudi več delovnih mest. 

Lani se jih je odprlo dodatnih 60 (Bratanič 2013). 

Raziskave drugih avtorjev kažejo, da skupaj s čedalje slabšim poslovanjem podjetja običajno 

upada tudi morala zaposlenih. Zaposleni veliko manj učinkovito delajo, ker jih skrbi, ali bodo 

ostali še naprej del delovne skupine in ali se bo njihova finančna varnost poslabšala. 

Kakovosten kader, ki se ima zaradi svojega znanja in uspehov možnost zaposliti drugje, je težko 

zadržati v podjetju. Pripadnost zaposlenih podjetju se zmanjša. Ljudje postanejo zaskrbljeni za 

svojo prihodnost. V ozadju takšnih odzivov je močno povečan strah pred izgubo zaposlitve 

(Trebše 2006, 14). 

Izguba zaposlitve se na lestvici stresnih dogodkov nahaja na zelo visokem mestu. Povzroča 

simptome stresa, kot so povišani krvni tlak, nizko samospoštovanje in depresija. Brezposeln 

človek je prisiljen preživeti več časa doma, kar je naporno zanj in za družino, ki se mora tudi 

prilagoditi novi situaciji. Izguba službe je v marsičem podobna nenadni izgubi partnerja, saj za 

sabo potegne še številne druge izgube – izgubo zaslužka, družbenega položaja, družabnih 

stikov, ustaljenega reda, smisla življenja in občutka uspešnosti (Tušak idr. 2008, 113).  

Strah pred izgubo zaposlitve ima dve dimenziji, to sta stopnja resnosti ogroženosti in stopnja 

občutka nemoči (Greenhalgh in Rosenblatt 1988, 440, po Trebše 2006, 16). 
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1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen magistrske naloge je empirično proučiti dejavnike in simptome strahu pred izgubo 

zaposlitve zaposlenih v zavarovalnicah v obdobju 2008–2014.  

Cilji, ki jih želimo doseči z raziskavo, so naslednji: 

– analizirati razpoložljivo domačo in tujo literaturo s področja psihosocialnih tveganj na 

delovnem mestu in negotovosti zaposlitve; 

– empirično raziskati dejavnike, ki vplivajo na stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve, ter 

ugotoviti posledice strahu za duševno in fizično zdravje zaposlenih; 

– ugotoviti, ali se zaposleni v zavarovalništvu soočajo s strahom pred izgubo zaposlitve; 

– ugotoviti, ali obstaja povezava med dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve in prožnimi 

oblikami zaposlitve (razlike med zaposlenimi za nedoločen ter določen čas in tistimi s 

krajšim delovnim časom), prezentizmom in simptomi strahu; 

– podati predloge delodajalcem in zaposlenim v zavarovalništvu za preprečevanje oziroma 

vsaj zmanjšanje stopnje strahu pred izgubo zaposlitve. 

1.3 Temeljna teza s hipotezami 

Strah pred izgubo zaposlitve ima velik vpliv na zadovoljstvo zaposlenega v delovnem okolju, 

kakovostno in produktivno opravljanje delovnih nalog, medsebojne odnose med zaposlenimi, 

predvsem pa na samopodobo zaposlenega, stopnjo ogroženosti in nemoči. Temeljna teza 

magistrske naloge je, da med zaposlenimi v zavarovalništvu obstaja strah pred izgubo 

zaposlitve.   

Na osnovi zastavljenih ciljev, pridobljenih izkušenj in znanj v magistrski nalogi preverjamo 

naslednje hipoteze: 

– H1: V zavarovalništvu obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti dejavnikov strahu 

pred izgubo zaposlitve med redno zaposlenimi in zaposlenimi s prožnimi oblikami 

zaposlitve. 

Za potrebe naše raziskave stopnjo pojavnosti dejavnikov strahu pred izgubo zaposlitve 

ugotavljamo s pomočjo subjektivnih odgovorov na sklope vprašanj, s pomočjo katerih so 

anketiranci ocenjevali stopnjo resnosti svoje ogroženosti in občutka nemoči. Izhajamo 

namreč iz predpostavke, da je strah pred izgubo zaposlitve bolj prisoten pri zaposlenih s 

prožnimi oblikami zaposlitve, za katere je značilna nižja stopnja varnosti zaposlitve. 

– H2: Dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve imajo statistično značilen vpliv na 

prezentizem zaposlenih v zavarovalništvu. 

Pojavnost prezentizma z vprašanjem »Ali ste v zadnjih treh mesecih bili v bolniškem 

staležu?« ugotavljamo s pomočjo števila anketiranih, ki so se odločili za ponujeni odgovor 

»ne, čeprav bi bilo potrebno«. 
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– H3: Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in 

simptomi strahu med zaposlenimi v zavarovalništvu. 

Stopnjo strahu merimo z vprašanjem »Ali vas je strah, da boste izgubili zaposlitev?«, na 

katerega so anketiranci odgovarjali z »da« ali »ne«. Simptome strahu, kot je občutek 

zmedenosti, utrujenosti in napetosti ter izgorelosti kot sindrom občutkov, telesnih in 

psiholoških simptomov  in podobno, pa prepoznamo na podlagi odgovorov na vprašanja o 

duševnem zdravju in trenutnem počutju na delovnem mestu. 

– H4: Obstaja statistično značilna povezava med dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve in 

dolžino sedanje zaposlitve v zavarovalništvu. 

S Pearsonovim korelacijskim koeficientom ugotavljamo linearno povezanost dolžine 

sedanje zaposlitve s posameznim dejavnikom strahu pred izgubo zaposlitve. 

– H5: Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in 

nameravano prošnjo za kredit ali lizing. 

S Pearsonovim hi-kvadrat preizkusom ugotavljamo povezanost med stopnjo strahu pred 

izgubo zaposlitve in nameravano prošnjo za kredit ali lizing. 

– H6: Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in 

številom otrok v družini zaposlenega v zavarovalništvu. 

S Pearsonovim hi-kvadrat preizkusom ugotavljamo povezanost med stopnjo strahu pred 

izgubo zaposlitve in številom otrok v družini zaposlenega v zavarovalništvu. 

1.4 Predstavitev metod raziskovanja  

1.4.1 Izbira metode in merski inštrumenti 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del vsebuje 

teoretična spoznanja in raziskave z obravnavanega področja ter analizo razpoložljive literature 

o vplivu gospodarske krize na slovensko zavarovalništvo. Poudarek je predvsem na 

proučevanju teoretičnih izhodišč o vplivu negotovosti zaposlitve in strahu pred izgubo 

zaposlitve na kakovostno in produktivno delo zaposlenih v zavarovalništvu. V empiričnem delu 

za namen raziskave uporabimo metodo zbiranja podatkov z avtorskim anketnim vprašalnikom. 

Anketiramo zaposlene v zavarovalnicah, ki delujejo na področju Republike Slovenije. 

Pridobljene podatke nato obdelamo z verodostojnimi statističnimi metodami. 

V splošnem delu anketnega vprašalnika pridobimo osnovne in demografske podatke o 

anketirancih (spol, starost, stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, delovno mesto). Drugi del 

anketnega vprašalnika, ki se navezuje na postavljene hipoteze, pa je sestavljen iz sklopov 

zaprtih in odprtih vprašanj, s pomočjo katerih vprašani ocenjujejo svojo stopnjo strinjanja z 

izjavami, ki se nanašajo na posamezne dejavnike strahu pred izgubo zaposlitve in simptome 
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fizičnega in psihičnega počutja. Na podlagi njihovih odgovorov nato v empiričnem delu 

ugotavljamo statistične povezave med različnimi spremenljivkami, kot so spol, starost, 

izobrazba, stopnja absentizma in prezentizma ter pripravljenost na spremembe v delovnem 

okolju.  

Vprašalnik smo predhodno delno oblikovali sami, delno pa povzeli po različnih avtorjih. 

Odgovore na zaprta vprašanja merimo s 4- in 5-stopenjsko Likertovo lestvico, s pomočjo 

katerih so anketiranci podali stopnjo strinjanja/nestrinjanja s predlaganimi stališči. Lestvica se 

giblje od 1 do 4 (1 – zelo se strinjam, 2 – se strinjam, 3 – se ne strinjam, 4 – sploh se ne strinjam), 

odprta vprašanja pa so se analizirala kvalitativno.  

Glede na tezo, hipoteze, nabor in obseg zbranih podatkov uporabimo tudi nekatere od 

naslednjih metod:  

– deskriptivno ali opisno statistiko (odstotki, frekvence, povprečja, standardni odklon itd.) in 

– inferenčno statistiko (regresijska analiza, analiza variance itd.).  

Podatke, ki so urejeni v obliki tabel, analiziramo s pomočjo vizualnih predstavitev (stolpčni, 

črtni, tortni in/ali frekvenčni histogrami in/ali frekvenčni poligoni).  

Uporabimo tudi metodo deskripcije, s katero so objektivno opisana določena dejstva oziroma 

pojavi, ki se nanašajo na dejavnike in simptome strahu pred izgubo zaposlitve. Z uporabo 

deduktivne metode sistematično proučimo raziskovana dejstva, procese in pojave, ki se 

nanašajo na obravnavano temo, s pomočjo metode sinteze pa sestavimo ugotovitve v novo 

celoto. V raziskavi opredelimo tudi ostale dejavnike, ki vplivajo na dejavnike in simptome 

strahu pred izgubo zaposlitve, ugotovimo njihove posledice in podamo možne rešitve za 

njihovo zmanjšanje. 

Na osnovi analize podatkov sledi sklep magistrske naloge. Podatke analiziramo s pomočjo 

statističnega programa SPSS za Windows. 

1.4.2 Vzorec 

Spletni anketni vprašalnik smo poslali na javno dostopne elektronske naslove kadrovskih služb 

zavarovalnic, ki so konec leta 2014 redno zaposlovale 6.058 oseb, in jih zaprosili, da svojim 

zaposlenim omogočijo dostop do ankete prek svoje interne internetne strani oziroma jih o 

dostopu do spletne ankete obvestijo po interni elektronski pošti. Zaradi želje po večji stopnji 

dosegljivosti zaposlenih v zavarovalništvu je bila anketa dostopna tudi na forumu portala 

Cekin.si ter na internetni strani Fakultete za management. Predvidevali smo, da bomo na 

podlagi izpolnjenih spletnih anketnih vprašalnikov v obdelavo zajeli vsaj 2 % zaposlenih v 

zavarovalništvu, to je 121 zaposlenih. Prejeli smo 132 odgovorov, ki predstavljajo 

reprezentativen vzorec. 
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1.5 Predvidene predpostavke in omejitve  

V nalogi predpostavljamo: 

– da je v anketirani populaciji prisoten strah pred izgubo zaposlitve, 

– da so dejavniki in simptomi strahu pred izgubo zaposlitve v uporabljeni literaturi in virih 

dovolj dobro opisani in preverjeni, da bomo iz raziskave pridobili relevantne rezultate, 

– do bo odziv anketirancev v naši raziskavi približno enak kot pri anketah, ki so posredovane 

po pošti, in da bo na osnovi pridobljenih podatkov možno izvesti vse potrebne statistične 

analize. Pri tem smo upoštevali podatek, ki ga navaja Flere (2000,  128), in sicer, da na 

anketo po pošti povprečno odgovori 20–40 % tistih, ki jim je vprašalnik poslan, 

– podatki pridobljeni z lastnim anketnim vprašalnikom so resnični in na njihovi osnovi lahko 

zastavljene hipoteze potrdimo/ovržemo.  

 Naloga ima naslednje omejitve: 

– nepripravljenost zavarovalnic za sodelovanje v raziskavi, 

– spletna raziskava se je izvajala samo med zaposlenimi, ki imajo dostop do interneta, 

– osnova za merjenje pojava so subjektivna mnenja anketirancev,  

– v raziskavi je bila uporabljena metoda vzorčenja po modelu »snežne kepe«, ki pa ni 

omogočala napovedati števila spletnih odgovorov, zato naša raziskava ni reprezentativna, 

– Flere (2000, 129) navaja, da pri spletnih anketah raziskovalec pogosto ne more vedeti, v 

kakšni družbeni situaciji je respondent, koliko je pozoren, ni možno izvedeti, kako se 

respondent neverbalno odziva.  

Kljub navedenim omejitvam smo prejeli statistično relevantne rezultate in z njihovo primerno 

interpretacijo ter utemeljitvijo je bilo mogoče potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze. 
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2 PSIHOSOCIALNA TVEGANJA V ZVEZI Z DELOM 

Obvladovanje psihosocialnih tveganj je mogoče doseči z organizacijskimi spremembami in s 

prilagoditvami delovnih procesov, tudi glede na zaposlene. Zavedati se je treba, da je vsak 

proces dela treba občasno prilagoditi, še posebej, če so potrebne tudi prilagoditve delavcem, ki 

se starajo, saj njihove zmogljivosti upadajo. Prav tako pa pogosto nove vsebine, predvsem v 

storitvenih dejavnostih, zahtevajo zaradi narave dela dovolj časa za izvedbo aktivnosti in je 

časovni pritisk izrazito omejitven dejavnik. V osnovi stara, že znana storitev dobi zaradi 

spremenjenih zunanjih pogojev novo vsebino, ki zahteva nove kompetence in novo vedenje. Za 

zaposlene, ki tega ne zmorejo, pa lahko ta novost predstavlja novo psihosocialno tveganje 

(Molan 2012, 2). 

Mednarodna organizacija dela skuša v sodelovanju z državami članicami Združenih narodov in 

z Eurostatom že skoraj desetletje opredeliti kazalnike, s katerimi bi merili kakovost delovnih 

mest. Gospodarska kriza, zaradi katere je Slovenija v težavah vse od leta 2008, se odraža tudi 

na trgu dela. V razmerah, ko je povpraševanje po delu večje od ponudbe, lahko nastane več 

priložnosti za izkoriščanje delojemalcev oziroma za sprejemanje dela pod manj ugodnimi 

pogoji. Na drugi strani pomeni zaposlitev marsikomu več kot le nujno zlo za preživetje, saj na 

delovnem mestu običajno preživimo več časa kot z družino, prijatelji ali ob prostočasnih 

aktivnostih. Tudi zato veliko zaposlenih dojema »dobro službo« kot osnovo za kakovostno 

življenje (Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) 2014).  

2.1 Merjenje kakovosti zaposlitve 

V nadaljevanju so predstavljeni kazalniki, s katerimi SURS meri kakovost zaposlitve in se 

izračunavajo na podlagi sedmih dimenzij. Te so: varnost pri delu in enakopravnost spolov, 

plače, delovne ure in usklajevanje dela in prostega časa, varnost zaposlitve in socialna varnost, 

socialni dialog, spretnosti in usposabljanje, odnosi na delovnem mestu in motivacija za delo 

(SURS 2014). 

Varnost pri delu in enakopravnost spolov 

V obdobju od 2010 do 2013 se je zmanjšalo število nezgod pri delu, ki vključujejo tudi nezgode 

na poti na delo oziroma z dela. V letu 2010 je bilo na 100.000 delovno aktivnih prebivalcev 

1.625 lažjih ali težjih nezgod, v letu 2013 pa skoraj 600 manj; 1.033. 

Neskladje v zastopanosti spolov med delovno aktivnimi na slovenskem trgu dela ni veliko. Po 

pričakovanjih je bilo v 2. četrtletju 2014 nekoliko več delovno aktivnih moških kot žensk 

(54,1 %), stopnja delovne aktivnosti med moškimi je bila za nekaj več kot 10 odstotnih točk 

višja kot med ženskami (moški 58,1 %, ženske 47,7 %). Zaposlene ženske zaslužijo v povprečju 

nekoliko manj kot moški; povprečna mesečna bruto plača žensk je v letu 2013 dosegala 94,6 % 
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plače moških. Istega leta je bila povprečna mesečna bruto plača žensk v vseh glavnih poklicnih 

skupinah (razen pri uradnicah) nižja od plače moških (SURS 2014). 

Plače 

Po podatkih strukturne statistike plač je povprečna mesečna bruto plača v letu 2013 znašala 

1.598 EUR; 65,5 % zaposlenih je prejelo plačo, ki je bila nižja od povprečne, 34,5 % pa višjo. 

Bruto mediana je znašala 1.311 EUR. Mediana je sicer srednja vrednost zaporedja števil, ki 

razdeli števila, razvrščena po velikosti, na dve enaki polovici. Minimalna plača je v avgustu 

2014 znašala 789,15 EUR; prejelo jo je 51.176 oseb (SURS 2014).  

Delovne ure in usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 

V 2. četrtletju 2014 so delovno aktivni prebivalci opravili v povprečju 38,9 delovne ure na 

teden. Skoraj 10 % delovno aktivnih običajno dela več kot 48 ur tedensko, na drugi strani pa je 

skoraj 13 % delovno aktivnih, ki delajo z delovnim časom, krajšim od polnega, torej v 

povprečju opravijo manj kot 36 ur na teden.  

Zanimiv je podatek, da bi skoraj četrtina vseh delovno aktivnih želela delati več ur, če bi za to 

dobili višjo plačo.  

Za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je pomemben urnik dela. V 2. četrtletju 

2014 je skoraj 70 % zaposlenih imelo točno določen delovni čas, malo več kot 30 % pa jih je 

imelo gibljiv delovni čas. Ob sobotah je običajno delalo nekaj več kot 25 % delovno aktivnih, 

ob nedeljah 16 %, zvečer 20 %, ponoči pa precej manj (8 %).  

Za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je pomembno, kako si zaposlena oseba 

zamišlja prožnost svojega delovnega mesta, torej to, koliko odsotnosti si lahko »privošči« 

zaradi družinskih obveznosti. Po podatkih iz 2. četrtletja 2010 je 58 % zaposlenih oseb izjavilo, 

da bi zaradi družinskih obveznosti lahko na delo prišle uro pozneje ali pa delovno mesto 

zapustile uro prej. 25 % bi jih lahko to storilo samo izjemoma. 17 % zaposlenih oseb pa je 

menilo, da zaradi družinskih obveznosti ne bi mogle zapustiti delovnega mesta uro prej ali priti 

na delo uro pozneje. Pri tem bi šlo za uro dela, ki bi jo zaposlene osebe lahko pozneje 

nadomestile ali pa tudi ne; lahko bi šlo za dogovor, da je ura izostanka z dela sprejemljiva, če 

je delo opravljeno (SURS 2014).  
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Varnost zaposlitve in socialna varnost 

Za slovenski trg dela je značilno, da je število zaposlenih za nedoločen čas naraščalo od leta 

2004 do prelomnega leta 2008; takrat je doseglo najvišjo vrednost (707.000), potem pa se je 

krivulja obrnila navzdol. Število zaposlenih za nedoločen čas je od takrat močno upadalo vse 

do leta 2013, ko se je upadanje ustavilo pri številu 628.000. Gibanje števila zaposlenih za 

določen čas je enakomernejše, v zadnjih desetih letih se njihovo število giblje med 125.00 (v 

letu 2013) in 153.000 (v letu 2007). 

Tudi število zaposlenih, ki jim je delo posredovala ena od agencij za zaposlovanje, se je v 

zadnjih desetih letih gibalo enakomerno. Ena od oblik agencijskega dela je delo prek 

študentskega servisa. Število oseb, ki so delale na ta način, je naraščalo do leta 2008, od začetka 

krize naprej pa njihovo število upada; delno je na to verjetno vplivala gospodarska kriza, delno 

pa spremenjena zakonodaja.  

Stabilnejše zaposlitve prinašajo večjo gotovost v življenju delovno aktivnega prebivalca, čeprav 

podatki o stopnji tveganja revščine kažejo, da se je stopnja tveganja revščine v zadnjih letih 

povečala pri vseh obravnavanih kategorijah. Najvišjo stopnjo tveganja revščine med delovno 

aktivnimi imajo samozaposleni; v letu 2013 je ta znašala 27,9 % in je bila za več kot 10 

odstotnih točk višja kot v letu 2009. Najnižjo stopnjo tveganja revščine pa imajo zaposleni za 

nedoločen čas; v letu 2013 je ta znašala 3,9 %, v letu 2009 pa 3,7 % (SURS 2014). 

Socialni dialog 

Na spletni strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije lahko preberemo, da je socialni dialog 

proces, pri katerem gre za dogovarjanja, usklajevanja in sprejemanja stališč med različnimi 

interesnimi skupinami. Pri socialnem dialogu gre za uravnavanje treh na videz nasprotnih 

interesnih skupin z metodami medsebojnega popuščanja ter medsebojnega zaupanja – s ciljem, 

da se doseže dolgoročna blaginja. Te tri »nasprotne« interesne skupine v socialnem dialogu 

(socialni partnerji) so: država (gospodarska rast), kapital (konkurenčnost) in sindikati (plače). 

V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 46 

reprezentativnih sindikatov, podatkov o številu članov v sindikatih pa ni na voljo. V avgustu 

2014 je sicer 95,8 % zaposlenih oseb prejelo plačo po kolektivnih pogodbah (SURS 2014). 

Spretnosti in usposabljanje 

V letu 2013 je bilo v formalno ali neformalno izobraževanje vključenih 12,4 % odraslih v 

starostnem razredu 25–64 let. Istega leta je bilo v neformalno izobraževanje vključenih 97.000 

odraslih, od tega kar 70 % zaradi potreb dela. 55 % teh oseb je izobraževanje plačal delodajalec. 
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Za opravljanje določenega poklica se običajno pričakuje oziroma zahteva določeno znanje, 

veščine, določena je tudi pričakovana stopnja dosežene izobrazbe. Primerjava podatkov o 

zahtevani doseženi stopnji izobrazbe za posamezno poklicno skupino in podatkov o dejanski 

izobrazbi delovno aktivnih prebivalcev je pokazala, da je bilo v Sloveniji v letu 2013 13,5 % 

delovno aktivnih podkvalificiranih; to pomeni, da so imeli nižjo izobrazbo od pričakovane. Na 

drugi strani pa je bilo 10,1 % delovno aktivnih prekvalificiranih, ti so torej imeli višjo doseženo 

stopnjo od pričakovane. Največ podkvalificiranih delovno aktivnih je bilo v letu 2013 v glavni 

poklicni skupini »kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci«, največ prekvalificiranih pa med poklici 

za preprosta dela (SURS 2014). 

Odnosi na delovnem mestu in motivacija za delo 

Na SURS nimajo na voljo podatkov o odnosih na delovnem mestu in motivaciji za delo. Gre za 

subjektivne kazalnike, ki jih je težko meriti s tradicionalnimi statističnimi raziskovanji (SURS 

2014). 

2.2 Vzroki psihosocialnih tveganj v zvezi z delom 

Gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008, je močno prizadela evropsko gospodarstvo in trge 

dela, kar posledično vpliva tudi na delovne razmere. V nekaterih državah članicah Evropske 

unije (v nadaljevanju EU) je kriza povzročila precejšnje gospodarsko nazadovanje in 

presenetljivo izgubo velikega števila delovnih mest, kar je nekatere države prisililo v izvajanje 

zakonodajnih reform, ki vplivajo na delovne razmere in pogoje zaposlovanja (Evropska 

fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (v nadaljevanju Eurofound) 2013, 1).  

Za čas recesije po letu 2008 so tudi za evropska delovna okolja značilna nova psihosocialna 

tveganja. Za 5. evropsko raziskavo o delovnih razmerjih so bili podatki zbrani v letu 2010. V 

času, ko je prvi val krize že rahlo pojenjal in je kazalo, da se evropsko gospodarstvo dviga iz 

brezna krize, se je pojavilo drugo dno krize. To je prizadelo predvsem nekatera gospodarstva v 

Evropi, zlasti pa tako ranljiva, kot je slovensko. Za slovensko gospodarstvo veljajo nekatere 

druge značilnosti. Valovi krize ga zajamejo pozneje. Pozneje se pojavijo potrebe po 

prestrukturiranju in pozneje se odziva na pojave, ki so jih v razvitejših okoljih z razvitimi 

gospodarstvi že obvladali. Značilnosti prizadevanj izhoda iz recesije sta prestrukturiranje in 

reorganizacija. Reorganizacija in prestrukturiranje sta novi tveganji, o katerih poroča tudi 5. 

evropska raziskava (Molan 2012, 3). 
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2.2.1 Prestrukturiranje in reorganizacija 

V poročilu »Učinki prestrukturiranja na regionalni ravni in pristopi pri obravnavanju njihovih 

posledic« iz leta 2014 je pojem »prestrukturiranja« razumljen kot pomembna sprememba v 

enem ali skupini podjetij, ki je povezana z enim ali kombinacijo več dogodkov, kot so 

(Eurofound 2014a, 7): 

– stečaj ali zaprtje – kadar se podjetje zapre ali gre v stečaj zaradi ekonomskih razlogov ali 

obstaja možnost teh dogodkov, ki pa se jo lahko prepreči;  

– širitev poslovanja – kadar podjetje razširi svoje poslovne aktivnosti (na primer notranje 

izvajanje, razvoj novih izdelkov ali storitev, poseganje po novih trgih ali skupinah 

potrošnikov, vključno z internacionalizacijo); 

– združitev ali prevzem – kadar se dve podjetji združila ali eno kupi drugega; 

– mednarodno zunanje izvajanje ali preselitev proizvodnje – kadar je poslovanje preseljeno 

ali se izvaja zunaj meja države; 

– zunanje izvajanje – kadar poslovanje poteka preko podizvajalca v isti državi; 

– premestitev – kadar se poslovanje opravlja v okviru podjetja, vendar je preseljeno na drugo 

lokacijo znotraj iste države; 

– notranje prestrukturiranje – kadar se podjetje reorganizira na način, ki ni naveden zgoraj. 

Prestrukturiranje se pogosto povezuje s kriznimi dogodki, kot so zaprtje podjetja, zmanjševanje 

proizvodnje in odpuščanje. Na ta način ga prikazujejo tudi javni mediji. Vseeno pa ta medijska 

slika prikazuje samo enkratni presek procesa, ki se je začel že veliko pred končnim zaprtjem 

podjetja ali začetkom zmanjševanja proizvodnje in se nadaljuje še dolgo po krizni fazi. Tudi če 

je jasno, da izgube služb, ki nastopijo zaradi zaprtja ali zmanjševanja velikosti podjetja, vodijo 

do psihičnega stresa zaposlenih, ki so izgubili službo, so učinki na zdravje pred krizo in po njej 

velikokrat spregledani. Združevanja in prevzemi podjetij ne vodijo vedno nujno do izgube 

službe, vendar lahko že napoved bližajoče se združitve podjetij med delavci ustvari občutek 

negotovosti in strahu glede prihodnosti. Strah pred izgubo službe pa lahko ima na delavce enak 

učinek kot odpustitev. Poleg tega ima lahko po koncu krize veliko zaposlenih posttravmatsko 

stresno motnjo, ki ji pravimo bolezen preživelih. Zato je pomembno, da razlikujemo posamezne 

faze prestrukturiranja: pred prestrukturiranjem (objava načrta prestrukturiranja), med 

prestrukturiranjem (v veliki meri z izgubo delovnih mest) in po prestrukturiranju (Paulsen idr. 

2005, po Kieselbach idr. 2011, 27–28). 

Uspešnost vsakega poskusa prestrukturiranja je navadno odvisna od odzivov preživelih, tj. 

delavcev, ki v podjetju ostanejo tudi po koncu prestrukturiranja. Zmanjševanje velikosti 

podjetja pa tudi vsaka druga oblika prestrukturiranja, ki delavce privede do velike stopnje 

negotovosti izgube dela, bo tudi v primeru, ko ne pride do odpuščanj, zelo malo verjetno 

dosegla želene rezultate, npr. zmanjšanje stroškov ali povečanje produktivnosti, če škodljivo 

vpliva na zdravje preživelih. Ob tem je treba upoštevati tudi dodatne stroške zaradi učinkov na 

zdravje preživelih, ki se skrivajo v povečanem absentizmu in plačevanju za zdravljenje s 
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prestrukturiranjem povzročenih bolezni. Najava in izpeljava odpuščanj, včasih tudi možnost, 

da pride do odpuščanja znotraj organizacije, lahko med delavci, ki bodo svoja delavna mesta 

obdržali, vodi do zelo različnih odzivov. Te odzive lahko razdelimo na takojšnje čustvene 

odgovore, spremembe v odnosu do organizacije in spremembe v obnašanju. Vsi ti odzivi pa 

lahko pomenijo resne posledice za uspešnost organizacije pa tudi za zdravje vsakega 

posameznika med preživelimi (Kieselbach idr. 2011, 114). 

2.2.2 Prožne oblike zaposlitve 

Začasna zaposlitev (to so vse oblike zaposlitve, pri katerih ni ugodnosti iz stalne zaposlitve ali 

pogodb za nedoločen čas) lahko pomeni prožnost za podjetja, ki prilagajajo svojo delovno silo 

v spremenljivih gospodarskih okoliščinah. Lahko je tudi prostovoljna odločitev delavcev, ki 

imajo raje prožnost, povezano s temi oblikami pogodb. A razširjena uporaba začasnih pogodb 

ima lahko škodljive učinke na enakost in učinkovitost. Delavci s temi pogodbami se pogosto 

srečujejo z višjo stopnjo negotovosti kot tisti z redno zaposlitvijo. Podjetja po navadi tudi manj 

vlagajo v delavce, ki niso redno zaposleni, kar lahko posledično zmanjša njihovo produktivnost 

in razvoj človeškega kapitala (OECD 2014). 

Delodajalcem različne vrste in načini prožnega zaposlovanja kadrov omogočajo stalno 

prilagajanje trenutnim tržnim razmeram in pogojem poslovanja, zato vse večja priljubljenost in 

zaželenost tovrstnega zaposlovanja pri njih ni presenetljiva. Daje jim več svobode, dopušča pa 

jim tudi omejevanje nekaterih pravic iz dela (Smolej 2009, 199). 

Delavci imajo zaradi krize manj izbire. Nestandardna oblika zaposlitve (delo s skrajšanim 

delovnim časom ali delo za določen čas) se izbira neprostovoljno, ker ni drugih zaposlitev. Ta 

pojav se je med krizo močno razširil. Krizne razmere negativno vplivajo na poklicno mobilnost. 

Mobilnost med delovnimi mesti je veliko manjša, saj delavci raje ostanejo na trenutnem 

delovnem mestu. Skrajne oblike takega »zmanjšanja izbire« se kažejo v tem, da so ljudje v 

nekaterih državah članicah znova potisnjeni v sivo ekonomijo ali si morajo dostojno življenje 

in zaposlitev poiskati v tujini (Eurofound 2014b, 2).  

2.3 Posledice psihosocialnih tveganj v zvezi z delom – teoretična izhodišča in raziskave 

Posledice psihosocialnih tveganj v zvezi z delom so predmet raziskav številnih evropskih in  

slovenskih inštitucij. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (v 

nadaljevanju MDDSZ) v okviru Evropske kampanje za zdravo delovno okolje 2014–2015 

poroča, da zadnje evropske raziskave kažejo, da so težave z duševnim zdravjem, katerih vzroki 
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so povezani z delom, vse pogostejše. Med ključne dejavnike, ki vplivajo na duševno zdravje, 

se uvrščajo še zlasti ustrahovanje, nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu, fizično in 

verbalno nasilje na delovnem mestu, vključno z grožnjami z nasiljem, pa tudi različne oblike 

diskriminacije. Če delodajalec slednjih oblik ravnanja ne kontrolira in preprečuje, se negativne 

posledice ne odražajo samo na počutju in storilnosti prizadetega delavca, ampak tudi na širšem 

delovnem okolju ter v končni fazi na ekonomski učinkovitosti podjetja (MDDSZ 2014). 

Poročilo »Psihosocialna tveganja v Evropi: razširjenost in strategije za preprečevanje«, ki 

temelji na skupnem poročilu o psihosocialnih tveganjih pri delu, ki sta ga pripravili Evropska 

agencija za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju EU-OSHA) in EUROFOUND, 

predstavlja primerjalne informacije o razširjenosti psihosocialnih tveganj med delavci ter 

proučene povezave med temi tveganji ter zdravjem in dobrim počutjem. Ključne ugotovitve so, 

da v Evropi 25 % delavcev navaja, da stres, povezan z delom, doživljajo ves svoj delovni čas, 

podoben odstotek pa jih navaja, da delo negativno vpliva na njihovo zdravje. Najpogostejša 

tveganja so povezana z vrsto nalog, ki jih izvajajo delavci (na primer, ali so naloge enolične ali 

zapletene), in z intenzivnostjo dela. Visoka intenzivnost dela je povezana z negativnimi 

posledicami za zdravje in dobro počutje, zlasti s stresom, povezanim z delom. O nasilju in 

nadlegovanju se poroča manj pogosto, vendar zelo negativno vplivata na dobro počutje. Druge 

delovne razmere, kot sta uskladitev poklicnega in zasebnega življenja ter socialna podpora, 

imajo pozitiven učinek. 

Nekateri dejavniki psihosocialnega tveganja se po letu 2005 redkeje pojavljajo. Manj ljudi je 

navedlo dolg delovni čas in pomanjkanje socialne podpore. Povečala pa se je negotovost 

zaposlitve in petina delavcev ima še vedno dolg ali nereden delovni čas. V zadnjem času iz 

nekaterih držav poročajo o večjem pritisku ter nasilju in nadlegovanju na delovnem mestu; to 

je povezano s spremembami na delovnem mestu, ki jih je povzročila gospodarska kriza 

(Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 2015a, 1). 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v temi »Psihosocialna tveganja in stres« 

poudarja, da psihosocialna tveganja izhajajo iz slabega načrtovanja, organizacije in vodenja 

dela ter slabih socialnih okoliščin dela ter da imajo negativne psihične, fizične in socialne 

posledice, kot so stres, povezan z delom, izgorelost ali depresija. Primeri delovnih razmer, ki 

vodijo do psihosocialnih tveganj, so čezmerna delovna obremenitev, nasprotujoče si zahteve in 

nerazjasnjene vloge, nesodelovanje pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na delavca, in 

pomanjkanje vpliva na način opravljanja dela, slabo vodene organizacijske spremembe, 

negotovost zaposlitve, neučinkovito komuniciranje, pomanjkanje podpore vodstva ali 

sodelavcev ter psihično in spolno nadlegovanje, nasilje tretje osebe. 

Nadalje ugotavljajo, da je stres druga najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava v 

Evropi. V evropski raziskavi javnega mnenja, ki jo je opravila agencija EU-OSHA, je bilo 

ugotovljeno, da več kot polovica vseh delavcev meni, da je stres, povezan z delom, na njihovem 
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delovnem mestu pogost. Najpogostejši vzroki stresa, povezanega z delom, so bili reorganizacija 

delovnih mest ali negotovost zaposlitve (približno 7 od 10 anketirancev), dolg delovni čas ali 

čezmerna delovna obremenitev in ustrahovanje ali nadlegovanje na delovnem mestu (približno 

6 od 10 anketirancev). Iz iste raziskave je razvidno, da približno 4 od 10 delavcev menijo, da 

se stres na njihovem delovnem mestu ne obravnava primerno (Evropska agencija za varnost in 

zdravje pri delu 2015b, 1–2). 

Univerzitetno raziskovalno središče Novo Mesto, ki se je leta 2010 v okviru projekta 

»Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju 

varovanja zdravja v gradbeništvu« osredotočilo na ugotovitev vzrokov stresa med 330 

zaposlenimi v gradbeništvu, je ugotovilo, da stanje delovnega okolja v proučevanih 

organizacijah ni zelo problematično (Univerzitetno raziskovalno središče Novo Mesto 2010, 

3). 

Rezultati raziskave »Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih 

in srednje velikih podjetij«, ki jo je izvedla Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 

središče Koper, leta 2011, kažejo, da so psihosocialnim tveganjem na delovnem mestu 

izpostavljeni vsi zaposleni, od delavcev v proizvodnji do vodstvenih delavcev, prav tako so 

prisotna v vseh podjetjih, ne glede na njihovo velikost ali dejavnost (Univerzitetni 

rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 2011, 4). Ugotavljajo, da je najpogostejši 

dejavnik stresa odgovornost, ki mu sledita pomanjkanje razumevanja in podpore na delovnem 

mestu in nezmožnost odločanja o svojem delu. Sledijo jim nezmožnost vplivanja na svoje delo 

in strah pred izgubo zaposlitve ter vpliv dela na posameznikovo zasebno in družabno življenje 

(Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 2011, 30–31). 

Univerza v Mariboru je skupaj s socialnima partnerjema Združenjem delodajalcev Slovenije in 

Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije sodelovala v projektu »Program podpore za delodajalce 

in zaposlene pri odpravljanju stresa, povezanega z delom, in pri zmanjševanju njegovih 

škodljivih posledic«, ki je trajal od marca 2010 do junija 2012. Predmet proučevanja so bili 

stres na delovnem mestu, izostajanje z delovnega mesta, zmanjševanje produktivnosti na 

delovnem mestu, fluktuacija zaposlenih, izgorevanje na delovnem mestu ter usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja (Strmecki in Kobal 2012, 8-10). Rezultati analize 

odgovorov 163 zaposlenih iz 5 izbranih podjetij so pokazali, da je z vidika izraženosti 

posameznih pojavov, povezanih s stresom pri delu, najbolj pereč vidik pri vseh poklicnih 

skupinah izgorelost, še posebno je bil prisoten vidik umika, tj. odtujenosti od dela in 

negativnega odnosa do dela. Pri vseh poklicnih skupinah skupaj, z izjemo tistih v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota, se je izkazalo kot precej zaskrbljujoče tudi stanje na področju 

fluktuacije, kjer je skoraj tretjina zaposlenih v poklicnih skupinah iz proizvodnega sektorja 

izražala namero po zamenjavi delovnega mesta zunaj delovne organizacije v krajšem časovnem 



 

14 

obdobju. Nasprotno pa je pri vseh poklicnih skupinah celokupni poklicni stres zmerno izražen, 

podobni sta bili tudi izguba delovnih ur (absentizem) in izgubljena delovna učinkovitost zaradi 

zdravstvenih ali drugih razlogov majhna (Novak idr. 2012, 38–39). 

Iz pregleda literature izhaja, da so najpogosteje proučevane posledice psihosocialnih tveganj 

pri delu stres, depresija, izgorelost, absentizem, prezentizem, fluktuacija na delovnem mestu in 

usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 

2.3.1 Stres 

Stres na delovnem mestu povzročajo zahteve po povečani produktivnosti, tako relativno kot 

absolutno podaljševanje delovnega časa in intenzivnosti, povečane zahteve za povišanje 

kakovosti, slaba kontrola, slaba družbena podpora, slabe možnosti osebnega napredovanja, 

nestalnost zaposlitve, ki se kaže v vedno večji prekarizaciji zaposlenih, nadlegovanje, nasilje 

ali mobing na delovnem mestu itd. Ko te zahteve začno presegati posameznikove zmožnosti, 

pride do fizioloških, psiholoških in vedenjskih odzivov. Fiziološki odzivi vključujejo na primer 

odziv živčnega in hormonalnega sistema, ki sčasoma pripelje do sprememb v delovanju srčno-

žilnega sistema, dihalnega sistema, mišičnega sistema, imunskega sistema, skratka, stres vpliva 

na vse vitalne življenjske funkcije in sisteme. Psihološki odzivi pa vključujejo – če naštejemo 

samo najbolj očitne – negativna čustva, kot so jeza, tesnoba, depresija in razdražljivost. Vsi ti 

odzivi se povezujejo z dojemanjem dejanskosti in z umovanjem človekove samopodobe, 

samozaznave, družbeni svet pa se kaže kot sovražen do posameznika. Poleg vseh teh odzivov 

pa posameznik začne odklanjati naloge, ki so mu dodeljene, zniža se njegova produktivnost, 

povečevati se začno napake in nesreče med delom, zlorabljati lahko začne droge in zdravju 

škodljive substance, ne nazadnje pa se poveča tudi izostajanje z dela, če naštejemo samo nekaj 

vedenjskih odzivov, ki jih sproži stres (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike 

Slovenije - Soča 2011, 11). 

Stres vpliva na zdravje po dveh poteh – neposredno zaradi fizioloških sprememb in posredno 

prek vedenja (Selič 1999, 131). Blag stres pri človeku povzroča povečanje vneme, spodbuja 

ustvarjalnost in delavnost. Prevelik stres pa lahko preobremeni in poruši človekov fiziološki in 

mentalni sistem. Posledice takšnega zloma se kažejo v bolezenskem stanju, nezadovoljstvu, 

neetičnem vedenju, napakah, zmanjšanem delovanju in odsotnosti z dela (Traven 2005, 43–44). 

Stres ugotavljamo na osnovi kazalnikov, ki so lahko fiziološki (sprememba krvnega tlaka, 

zvišana raven določenih hormonov v krvi ali drugih telesnih tekočinah), doživljajski (različna 

čustva, kot so jeza, strah, nemoč in podobno) ali vedenjski (izražanje čustvovanja ali čustvene 

spremembe) (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 2011, 11). 

Delavci doživljajo stres, kadar menijo, da zahteve na njihovem delovnem mestu presegajo 

njihove zmogljivosti. Pri delavcih, ki so dalj časa izpostavljeni stresu, se lahko poleg težav z 
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duševnim zdravjem pojavijo tudi resne težave s telesnim zdravjem, kot so bolezni srca in ožilja 

ali kostno-mišična obolenja. Negativni učinki za organizacijo vključujejo slabo splošno 

poslovno uspešnost, povečano odsotnost z dela, prezentizem (delavci pridejo na delo kljub 

bolezni, zaradi česar pri delu niso učinkoviti) ter višje stopnje nesreč in poškodb. Odsotnosti so 

običajno daljše kot pri drugih vzrokih, stres, povezan z delom, pa lahko prispeva tudi k višjim 

stopnjam upokojevanja, zlasti med pisarniškimi delavci. Ocenjeni stroški za podjetja in družbo 

so visoki in na nacionalni ravni znašajo že milijarde evrov (Evropska agencija za varnost in 

zdravje pri delu 2015a, 1). 

2.3.2 Depresija 

Depresija ali bolje depresivna motnja (opomba: če se depresivna motnja pojavlja, jo opredelimo 

kot unipolarno ali ponavljajočo se depresivno motnjo, za razliko od bipolarne, pri kateri se ista 

motnja izmenjuje z manično) je motnja razpoloženja in čustvovanja s sočasnimi spremembami 

videza, vedenja, mišljenja in drugih duševnih funkcij. Tvori jo cela paleta znakov in 

simptomov, od izrazito individualnih telesnih in duševnih sprememb do sprememb 

posameznikove povezanosti z družbo (Marušič in Temnik 2009, 34). 

Med biološkimi simptomi in znaki so pomembni: 

– dnevno spreminjanje razpoloženja (slabše zjutraj); 

– motnje spanja (zlasti jutranja nespečnost), apetita in želje po spolnosti; 

– izguba volje in motivacije; 

– pomanjkanje energije in utrujenost ter nezmožnost uživanja; 

– odsotnost ali občuten upad hrepenenja, entuziazma oziroma življenjskega navdušenja. 

Med psihološkimi simptomi in znaki velja poudariti: 

– potrtost in tesnobo ter občutek notranje praznine; 

– občutek krivde, manjvrednosti in obupanost; 

– znižano strpnost, izrazitejši impulzivnost in napadalnost; 

– motnje koncentracije in spomina. 

Nič manj pomembni niso socialni znaki:  

– izguba zanimanja za druge ljudi in na splošno za svet okoli sebe; 

– zmanjšana učinkovitost pri delu zaradi utrujenosti, znižane samozavesti, neodločenosti in 

upada komunikativnosti. 
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2.3.3 Izgorelost  

Izraz burnout (ang.), v slovenščini izgorelost, izpraznjenost, tudi poklicni stres, je prvi uporabil 

klinični psiholog Freudenberger, ki je raziskoval duševne težave pri osebju nekonvencionalne 

agencije za socialno delo (Bilban in Pšeničny 2007, 22). 

Stres je neizogibna reakcija organizma na določeno nevarnost. Tega ne moremo trditi za 

izgorelost, ki je pravzaprav negativna reakcija na stres in je odvisna od posameznikovih 

sposobnosti za obvladovanje stresa. Najbolj so izgorelosti izpostavljeni poklici, ki se ukvarjajo 

s pomočjo ljudem. V literaturi pogosto citirajo definicijo, ki jo je podala Christine Maslach, 

pionirka na področju raziskovanja izgorelosti, kot jo povzemata Faber in Heifetz: izgorelost je 

sindrom telesne in duševne izčrpanosti, ki obsega razvoj negativne predstave o sebi, negativni 

odnos do dela, izgubo občutka zaskrbljenosti in izostajanje čustev do strank (Bilban in Pšeničny 

2007, 22).  

Na osnovi izsledkov obširne študije so prepričani, da izgorelost ni samo problem ljudi, marveč 

družbenega okolja, v katerem ljudje delajo. Zgradba in delovanje okolja, v katerem ljudje 

opravljajo delo, oblikujeta odnos medsebojne interakcije in način izvrševanja delovnih nalog. 

Če delovno mesto ne priznava človeške plati opravljanja dela, tveganje zaradi izgorevanja raste 

in s seboj prinaša visoko ceno zanj (Maslach in Leiter 2002, 17–18). 

Izgorelost je kumulativen proces in se razvije postopno v daljšem časovnem obdobju. 

Razdelimo ga v več faz (Bilban in Pšeničny 2007, 22):  

1. faza – velik delovni entuziazem: prevladuje izrazita potreba po potrjevanju. Zanjo 

je značilen intenziven napor, ki ga vlagamo v doseganje ciljev. To pripelje do 

utrujenosti in posledično do upada delovne učinkovitosti. 

2. faza – faza stagnacije: narašča frustriranost, ker vloženemu naporu ne sledi 

pričakovana nagrada. Prihaja do dvomov v lastno kompetentnost, negotovosti pri 

delu, preutrujenosti, nezadovoljstva, kronične anksioznosti, motnje koncentracije. 

Motiviranost za delo upada, pojavljajo se tudi telesne težave ter psihosomatske 

bolezni (glavoboli, dispneja – težko dihanje, motnje srčnega ritma, zvišan krvni 

tlak, motnje prebave, spanja, prehranjevanja). Zaradi zmanjšane odpornosti se 

zvišuje tudi pojavnost malignih obolenj. Kronična utrujenost pa izpostavlja človeka 

tudi k nezgodam in poškodbam. Oseba težave dolgo zanemarja in jih doživlja kot 

moteče elemente pri izpolnitvi delovnih zahtev. Zaradi tega se distancira od drugih 

vsebin življenja (druženje, hobiji). Ker nima časa in energije za gojenje medosebnih 

odnosov, narašča netolerantnost do ljudi, nastajajo motnje v komunikaciji in prihaja 

do socialne izoliranosti. 

3. faza – socialna izolacija: izražena je že depersonalizacija, ko oseba izgubi stik z 

notranjim svetom in se v stikih s stranko empatija zamenja z brezosebnim odnosom, 

nestrpnostjo, cinizmom. Prihaja tudi do vedenjskih odklonov, kar še bolj ruši 
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odnose s sodelavci, strankami … Depersonalizacija poglablja občutek notranje 

praznine, ki jo oseba poskuša nadomestiti z zlorabo alkohola, psihoaktivnih zdravil 

… To povzroča še dodaten upad storilnosti in veča pritiske delodajalca. Prihaja tudi 

do izgub prijateljev in do razdora zakonov. 

4. faza – apatija oziroma skrajna izgorelost: jasni so znaki depresivnosti in 

samomorilnih misli. 

2.3.4 Absentizem 

Strah pred izgubo zaposlitve vpliva na to, da postane bolniški stalež vse bolj izhod takrat, ko se 

človek počuti tako slabo, da ne more več delati (Molan 2012, 4). Zdravstveni absentizem 

(začasna zadržanost od dela zaradi bolezenskih razlogov oziroma tako imenovani bolniški 

stalež) predstavlja v Sloveniji resen družbeni, organizacijski in pravni problem, ki ima tudi 

občutne ekonomske posledice za delavce, delodajalce, narodno gospodarstvo in področje 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na višino 

zdravstvenega absentizma. Ti v pretežni meri izvirajo iz delovnega in socialnega okolja in le v 

manjši meri iz zdravstvenega stanja zaposlenih (Fakin 2010, 7).  

2.3.5 Prezentizem 

Prezentizem je relativno nov koncept in posledično pomanjkljivo raziskan. Kaže se kot 

zmanjšana učinkovitost posameznika na delovnem mestu, kar pomeni, da delavec dela manj in 

manj učinkovito, kakor bi lahko. Sama prisotnost na delovnem mestu namreč ne pomeni, da bo 

posameznik tudi motiviran za delo in učinkovit pri svojem delu. Prezentizem se tesno povezuje 

s pogoji dela, ključni vzroki za njegov pojav pa so stres in izgorevanje na delovnem mestu, 

slaba organizacija dela, monotonost oziroma repetitivnost delovnih opravil in nezadostno 

nagrajevanje dela ter prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni (Univerzitetni rehabilitacijski 

inštitut Republike Slovenije - Soča 2011, 14). 

2.3.6 Fluktuacija na delovnem mestu 

Pri ocenjevanju fluktuacije zaposlenih moramo ugotavljati vzroke zanjo. Dokler so vzroki zanjo 

le tisti, ki povzročajo normalno fluktuacijo, v podjetju ni treba ukrepati. Normalno fluktuacijo 

povzročajo upokojitve zaposlenih, nesreče vseh vrst, poklicne bolezni, ki povzročajo invalidsko 

upokojevanje, pa tudi zahteve po drugačnem delu in končno vse tiste opustitve dela, ki izvirajo 

iz vzrokov, ki niso vezani na podjetje (Pučko 1998, 70). 

Ustaljenost kadra je za organizacijo izredno pomembna, saj visoka fluktuacija zaposlenih v 

podjetju neposredno vpliva na kakovost delovnega procesa, zvišuje stroške in kaže na potrebo 
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po reorganizaciji razmer v podjetju. Večja stopnja fluktuacije se običajno pojavlja v podjetjih, 

kjer obstajajo visoka zaposlitvena negotovost (zaposlovanje za določen čas), pomanjkanje 

motivacijskih, transparentnih sistemov nagrajevanja, omejevanje napredovanja in možnosti 

dodatnega izobraževanja in usposabljanja, slabi medosebni odnosi in omejevanje svobode pri 

delu (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 2011, 15). 

2.3.7 Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja  

Analitiki strategij mladih glede odločanja za starševstvo in načrtovanja družinskega življenja 

ugotavljajo, da sta področji dela in družine neločljivo povezani. Uspešno usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja tako pomembno vpliva na kakovost življenja in 

zadovoljstvo zaposlenih moških in žensk in je zato v interesu tako podjetij kakor socialnih 

partnerjev (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 2011, 16). 

Možnost usklajevanja delovnega časa z družinskimi obveznostmi in rekreacijskimi ali 

družbenimi dejavnostmi ima pozitivne posledice za skrb za otroke ter spodbuja trg dela in 

omogoča ljudem, da ostanejo zaposleni. Raziskava pa kaže, da je težje usklajevati delo in 

zasebno življenje, kadar je objektivna negotovost zaposlitve visoka, kot je bilo izmerjeno z 

dejavnikom kombinacij negotovosti (Eurofound 2008, 2). 

V Sloveniji sicer obstaja paleta pravno zagotovljenih možnosti za usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja, ki pa se različno pogosto in uspešno uporablja v praksi. Uspešnost 

usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je namreč odvisna od prepletanja dejavnikov 

na treh ravneh: družbena raven (nacionalna zakonodaja in institucionalni okvir), organizacijska 

raven (praksa in politika delodajalcev) in individualna raven (strategije zaposlenih) 

(Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 2011, 16). 
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3 NEGOTOVOST ZAPOSLITVE 

Gallie idr. (2012, 1) strah pri delu prepoznavajo v obliki strahu pred izgubo zaposlitve,  

nepravičnim ravnanjem in izgubo zaposlitvenega statusa. De Witt (2005, 1) ugotavlja, da je 

definicija negotovosti zaposlitve ali grožnja brezposelnosti v literaturi opredeljena na različne 

načine. Veliko definicij se nanaša na neprostovoljnost negotovosti zaposlitve (npr. Greenhalgh 

in Rosenblatt 1984, 440; Sverke in Hellgren 2002, 27). Greenhalgh in Rosenblatt (1984, 438) 

definirata negotovost zaposlitve kot nemočno dojemanje ohranjanja želenega trajanja 

zaposlitve v tveganih delovnih razmerah, Hartley idr. (1991, 7) pa kot razliko med stopnjo 

varnosti, ki jo zaposleni občuti, in stopnjo, ki bi jo on ali ona želela. Heaney idr. (1994, 1431) 

jo prepoznavajo kot zaznavanje zaposlenega glede potencialne grožnje nadaljevanju njegove 

ali njene trenutne zaposlitve in bi morala biti ločeno definirana od dejanske izgube zaposlitve 

in brezposelnosti. Rosenblatt in Ruvio (1996, 587) jo opredeljujeta kot skupno skrb glede 

prihodnega obstoja zaposlitve, Davy idr. (1997, 323) pa jo opisujejo kot pričakovanje 

zaposlenega glede kontinuitete delovnih pogojev.  

Sverke idr. (2002, 243) so zaposlitveni negotovosti dodali definicijo subjektivnega občutenja 

možnosti neprostovoljne izgube zaposlitve. Glede na to, da zaposlitvena negotovost odseva 

strah pred izgubo zaposlitve, ima lahko to subjektivno občutenje negativne psihološke 

posledice. V nasprotju z dejansko izgubo zaposlitve se občutenje negotovosti zaposlitve nanaša 

na predvidevanje stresnega dogodka na tak način, da sta narava in nadaljnji obstoj zaposlitve 

negotova (Sverke in Hallgreen 2002, 27).  

 
 

 

        

 

 

           

      

 

    

  

  

  

 

    

           

     
 

     

  

 

        
 

          

           

           

           

           

           

Slika 1: Integrirani model negotovosti zaposlitve 

Vir: Sverke in Hellgren 2002, 37. 

Sverke in Hellgren (2002, 37) sta po pregledu literature s tega področja združila svoje zaključke 

v integriranem modelu zaposlitvene negotovosti (Slika 1), ki predstavlja negotovost zaposlitve 

Objektivna situacija: 

 - značilnosti trga dela, 
 - organizacijske spremembe, 

 - pogodba o zaposlitvi, 

 - negotova prihodnost  

  organizacije.  

Subjektivne značilnosti: 
- občutek zaposljivosti, 
- občutek nadzora, 
- družinska odgovornost, 
- potreba po varnosti. 

Negotovost zaposlitve: 

- grožnja izgube zaposlitve, 

- grožnja zaposlitvi. 

Moderatorji: 

- individualne razlike, 

- pravično ravnanje, 
- podpora družbe. 

Posledice: 

- dobro počutje, 
- odnos do zaposlitve, 

- odnos do organizacije. 
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kot subjektivno občuten, večdimenzionalen fenomen, ki lahko pridobi funkcijo povezave med 

objektivno situacijo in subjektivnimi značilnostmi, fenomen, ki ima lahko troje posledic na 

odnos zaposlenega in njegovo počutje, te posledice pa lahko ublažijo številni morebitni 

moderatorji. 

Po De Wittu (2005, 1) je negotovost zaposlitve subjektivno občutena. Isto objektivno situacijo 

različni zaposleni različno doživljajo. Lahko sproži občutke negotovosti pri nekaterih, čeprav 

njihova zaposlitev (objektivno rečeno) ni ogrožena. Nasprotno pa se lahko drugi čutijo posebej 

varno glede svoje zaposlitve, čeprav bodo kmalu odpuščeni. Podrejeno subjektivna opredelitev 

negotovosti zaposlitve je v tem, da se nanaša na negotovost glede prihodnosti. Negotovi 

zaposleni niso prepričani, ali bodo obdržali ali izgubili sedanjo zaposlitev. 

Borg in Elizur (1992) razlikujeta med kognitivno negotovostjo zaposlitve (verjetnost izgube 

zaposlitve – »Mislim, da bom odpuščen«) in afektivno negotovostjo zaposlitve (strah pred 

izgubo zaposlitve – »Skrbi me, da bom postal nezaposlen«). Borgovo lestvico afektivne in 

kognitivne negotovosti zaposlitve sta preverjala Staufenbiel in König (2011, 1), ko sta s 

primerjavo rezultatov istih spremenljivk med obema korelacijskima vzorcema dokazala 

neodvisnost afektivne in kognitivne negotovosti zaposlitve in pomembno razlikovanje 

korelacijskih vzorcev afektivne in kognitivne negotovosti.  

Hellgren idr. (1999) ločijo med kvantitativno (skrb pred izgubo zaposlitve) in kvalitativno 

negotovostjo zaposlitve (skrb pred izgubo pomembnih dejavnikov zaposlitve). De Witte (2005, 

2) še dodatno pojasnjuje, da se kvantitativna negotovost zaposlitve nanaša na trajanje ali izgubo 

zaposlitve: ljudje so negotovi, ali bodo zmogli obdržati svojo zaposlitev ali bodo postali 

nezaposleni. Kvalitativna negotovost zaposlitve pa se nanaša na negotovost nadaljnjega obstoja 

želenih vidikov zaposlitve, kot so plača, delovnik, sodelavci in vsebina dela, kot sta 

samostojnost in odgovornost. 

3.1 Strah pred izgubo zaposlitve 

Iz teoretičnih izhodišč torej izhaja, da je strah pred izgubo zaposlitve subjektivno občutenje 

afektivne in kvantitativne negotovosti zaposlitve. 

Strah pred izgubo zaposlitve je eden izmed osebnih stresorjev, ki močno vplivajo na duševno 

stanje zaposlenega. Po ocenah mreže Mental Health Economics European Network (MHEEN) 

se vsako leto kar eden od štirih (132 milijonov) Evropejcev sooča s težavami v duševnem 

zdravju. To stane vsako evropsko gospodinjstvo več kot 2.200 EUR na leto. Stroški se kažejo 

na različnih področjih, vendar je daleč najpomembnejša izgubljena produktivnost na delovnem 

mestu (Turk in Albreht 2010, 531). 

Intenzivnost strahu in kako se bomo nanj odzivali, je odvisna od tega, kako pomemben del naše 

identitete je poklicna vloga in kako močno je povezana z našim samovrednotenjem, do tega, 
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kako se sicer prilagajamo na spremembe. Če je strah zmeren, je spodbuden in po navadi pripelje 

do večje učinkovitosti, saj angažiramo dodatno energijo in sposobnosti. Lahko bi rekli, da nas 

zmeren strah, ki ne povzroči občutka, da smo izgubili nadzor nad položajem ali življenjem, 

spodbudi k boju. Premočan strah pa nas fizično ali psihično ohromi, zmanjša sposobnost 

racionalnega presojanja in poveča subjektivnost mišljenja. Manjša je učinkovitost, večje je 

število napak, dolgotrajen občutek nemoči in brezupa pa lahko pripeljeta celo do depresije ali 

bolezni (Pšeničny 2010). 

Jenko Gregor (2009) poudarja, da je od zaposlenih odvisno, ali bodo aktivno zainteresirani za 

lasten razvoj. V kritičnih situacijah, kot so finančne krize, to pomeni, da so posamezniki, pri 

katerih podjetja ne prepoznavajo potenciala, naenkrat odvečni. Zato je pomembno, da se 

zaposleni aktivno ukvarjajo z iskanjem in razvojem lastnih potencialov. Fokus na nemoč glede 

prihodnosti je bolj smiselno preusmeriti k aktivnemu pristopu sprejemanja prihajajoče situacije 

in iskanja poti, kako se prilagoditi. 

3.1.1 Dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve 

Pionirja v raziskavah negotovosti zaposlitve Greenhalgh in Rosenblatt (1984, 440) pa 

poudarjata, da lahko individualni občutki potencialne izgube stalne zaposlitve izvirajo vse od 

stalne izgube zaposlitve do izgube samo nekaterih subjektivno pomembnih značilnosti 

zaposlitve. Zaposlitvena negotovost se pojavi samo v primeru neprostovoljne izgube. Na 

primer, če zaposleni namerno zapusti zaposlitev in se s tem odreče vsem vrednotam, ki jih je ta 

zaposlitev prinašala, še vedno lahko občuti neko izgubo, vendar pa to ne pomeni, da občuti 

nemoč pri ohranjanju trajanja zaposlitve. 

Greenhalgh in Rosenblatt (1984, 440) zato delita strah pred izgubo zaposlitve na dve osnovni 

dimenziji: stopnjo resnosti ogroženosti in občutek nemoči (glej sliko 2). Ta definicija 

negotovosti zaposlitve predstavlja subjektivno in afektivno komponento (Van Wyk in Pienaar 

2008, 55).  
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Slika 2: Povzetek vzrokov, narave, učinkov in posledic strahu pred izgubo zaposlitve 

Vir: Greenhalgh in Rosenblatt 1984, po Trebše 2006, 15. 

Stopnja resnosti ogroženosti je odvisna od obsega in pomembnosti potencialne izgube in od 

subjektivno zaznane verjetnosti izgube službe. Postavljajo se vprašanja, ali je pričakovana 

izguba službe začasna ali permanentna in ali bo sprememba v organizaciji prinesla s seboj 

izgubo službe ali spremembo službe in njenih značilnosti.  

Občutek nemoči v ogrožajoči situaciji dodatno poveča strah pred izgubo zaposlitve, saj še 

poveča občutek izgube, zamegli jasnost pričakovanj v primeru nezadostnih informacij o stanju 

v podjetju in možnostih za naprej ter zamaje občutek pravičnosti, če je videti, da nadrejeni 

sprejemajo pristranske odločitve.  

Na strah pred izgubo zaposlitve pa vplivajo tudi individualne razlike. Posameznike, ki imajo 

višji interni lokus kontrole, bo občutek nemoči bolj motil, medtem ko bodo imeli konservativni 
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posamezniki večji odpor do izgube kontinuitete. Pri ljudeh, ki jim delo pomembno osmišlja 

življenje, je strah pred izgubo zaposlitve močnejši. Tiste, ki potencialno izgubo službe 

pripisujejo zunanjim okoliščinam, izguba službe manj prizadene kot tiste, ki bi krivdo za izgubo 

službe pripisali sebi. 

Na strah pred izgubo zaposlitve pomembno vpliva tudi stopnja odvisnosti od službe. Če 

zaposleni opravlja tak tip poklica, s katerim lahko zase relativno hitro najde novo primerno 

zaposlitev, je njegov strah pred izgubo službe manjši, kot če nima veliko alternativ. Nekateri 

zaposleni so tudi ekonomsko odvisni od službe. Izguba službe pomeni zanje izgubo vira 

dohodkov in nesposobnost pokrivanja življenjskih stroškov. Strah pred izgubo zaposlitve lahko 

omili zaznana družbena podpora, saj se zaposleni zavedajo, da bodo ob izgubi službe vseeno 

deležni neke pomoči.  

Zaposleni, ki jih je strah, da bodo izgubili službo, se odzivajo z zmanjšanim vlaganjem truda v 

delo, z večjo pripravljenostjo, da odidejo drugam, in z odporom do sprememb. Vse to pa se 

pokaže v zmanjšani organizacijski uspešnosti: upadu produktivnosti, povečanju fluktuacije ter 

zmanjšanem prilagajanju spremenjenim okoliščinam (Trebše 2006, 15).  

Trebše (2006, 12) v okviru študije »Vloga HRM v kriznem menedžmentu« navaja, da 

preliminarni rezultati njene raziskave, v kateri je do tedaj sodelovalo 12 podjetij, ki so bila iz 

različnih razlogov prisiljena odpustiti večje število zaposlenih, zgornje ugotovitve podpirajo in 

kažejo, da je dobra praksa na področju razreševanja presežnih delavcev odvisna predvsem od 

primerne kombinacije delovanja managementa, kadrovsko-pravne službe ter ugodnih zunanjih 

dejavnikov. 

V intervjujih so kadroviki namreč navajali, da so zaposleni organizacijske spremembe in 

pričakovano odpuščanje negativno sprejemali. Pojavil se je občutek negotovosti in strahu. 

Veliko je bilo govoric, ugibanj, neformalnih pogovorov in sestankov. Oblikovale so se 

neformalne vodje skupin. Načelno si je vsak zaposleni našel vir, ki mu bo zaupal, in ta vir je bil 

vedno preplet formalnih in neformalnih informacij. Govorice so ljudem vzele veliko časa, 

koncentracija pri delu je bila manjša, posledično se je zmanjšala učinkovitost pri opravljanju 

delovnih nalog, saj ljudje niso bili več stoodstotno pri stvari in tudi skupina ni bila več tako 

homogena (Trebše 2006, 15). V primeru proizvodnih podjetij se je padec produktivnosti 

pokazal skozi povečan izmet in naraslo število reklamacij. Pojavile so se tudi kritike interne 

komunikacije, poslabšan odnos do vodstva, občutek, da prihaja do nepravičnosti pri 

nagrajevanju in napredovanju, ipd.  

Takšni odzivi so se pojavili ne glede na to, kako dobro je bila vodena interna komunikacija. To, 

kar je ločilo dobro prakso od slabe, je bila predvsem možnost, ki jo je vodstvo ponudilo 

zaposlenim: 
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– da sprašujejo na skupnih sestankih (ali individualnih, če jim je lažje),  

– da jim je vodstvo vseskozi razlagalo in argumentiralo potrebnost odpuščanja in  

– jim zagotavljalo, da išče, glede na spremenjeno situacijo, najboljšo možno rešitev.  

Takšen način je pomagal razreševati napetost in strahove v podjetjih. 

V podjetjih s slabšo prakso se sodelavci niso odzvali na odhod presežnih zaposlenih. Bili so 

tiho in so še naprej delali enako dobro, saj so se bali za svoja delovna mesta. Marsikomu je tudi 

odleglo, da ni bil med izbranimi za odpust, pa čeprav so se kmalu po tem negativni občutki spet 

razrasli, še zlasti, če je odpuščanje potekalo v več valovih, saj stvarem ni bilo videti ne konca 

ne kraja. Drugod so se pojavili obratni občutki. Nekateri sodelavci so rekli presežnim: »Blagor 

tebi, ki greš ...«, saj so sami občutili zelo veliko negotovost zaradi spremenjenih okoliščin 

delovanja podjetja (Trebše 2006, 16). 

Brockner idr. (1992) so ugotovili, da se produktivnost zaposlenih giblje kot narobe obrnjena U-

krivulja – odvisno od strahu pred izgubo zaposlitve. Če je strah pred izgubo službe zmeren, je 

produktivnost zaposlenih celo nekoliko večja, vendar samo pri tistih, ki imajo veliko 

ekonomsko potrebo po delu. Če pa je te negotovosti preveč, produktivnost zaposlenih vseeno 

pade (Brockner  idr. 1992, po Trebše 2008, 74).  

Probst idr. (2007) so prav tako ugotovili, da zmeren strah pred izgubo službe izboljšuje 

produktivnost in zmanjšuje pogostost kontraproduktivnega vedenja (kraja, sabotaža, nesmotrno 

ravnanje z delovnimi sredstvi, klepetanje, nasilno vedenje, absentizem, zamujanje itd.) na 

delovnem mestu. Ugotovili pa so tudi, da že majhna stopnja negotovosti zaposlitve, ki jo 

občutijo zaposleni, zelo zmanjša sposobnost kreativnega reševanja delovnih problemov (Probst 

idr. 2007, po Trebše 2008, 74). 

3.1.2 Simptomi strahu pred izgubo zaposlitve 

Strah pred izgubo službe se kaže na najrazličnejše načine. Lahko kot tekmovalnost, ki spodbudi 

v nas opravljivost in očrnitev drugih, negativna samopodoba, kot jeza in odpor, ki sta v resnici 

odziv na občutek nemoči in frustriranosti in se kažeta skozi prepirljivost in grobost, zmanjšano 

ali pretirano povečano storilnost ali pa kot žalost in depresija. Strah pa se lahko kaže tudi 

neposredno kot strah, povezan z občutkom, da je ogrožena varnost (Pšeničny 2010).  

Krizno stanje lahko opredelimo kot porušenje duševnega ravnovesja, ki nastane zaradi izgube 

ali zaradi grožnje pred njo ter ju človek zaznava kot neznosni do mere, ki presega njegove 

zmožnosti obvladovanja. Krizno stanje samo po sebi še ni bolezen, lahko pa vodi do hudih in 

nepovratnih sprememb, ki prestopijo mejo bolezenskega, ko je ogrožena integriteta osebnosti. 

Stopnja človekove prizadetosti je odvisna od teže stresnega dogodka in od njegovih osebnostnih 

lastnostih s poudarkom na sposobnostih prilagajanja in obvladovanja različnih situacij ter 

socialnih okoliščin. Travmatska krizna stanja pa so naključni dogodki, ki ogrozijo človekovo 
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duševno ravnovesje. Med njimi so najpogostejši smrt bližnje osebe, huda bolezen, nenadna 

invalidnost, ločitev, izguba službe in druga katastrofična doživetja. Travmatske krize so 

nepredvidljive in se človek nanje ne more pripraviti (Novak Šarotar 2009).  

Z občutenjem negotovosti zaposlitve se poslabšata tako fizično kot duševno zdravje (Sverke 

idr. 2002, 245), zato so simptomi strahu pred izgubo zaposlitve in negotovosti zaposlitve 

predmet raziskav številnih raziskovalcev. Močnejšo povezanost negotovosti zaposlitve s 

psihičnimi težavami v primerjavi s fizičnimi v svojih raziskavah ugotavljajo tako Sverke idr. 

(2002, 251) kot Burgard idr. (2012, 1101). Slednji ugotavljajo predvsem močno povezanost 

občutenja negotovosti zaposlitve z depresijo in s tesnobnostjo.  

Poročilo o zdravju in zaposlitvah (Bristol City Council 2012, 1) ugotavlja, da ima negotovost 

zaposlitve vpliv na psihično in fizično zdravje ter splošno počutje zaposlenih. Med posledicami 

za posameznika navaja pozitivno povezavo s primeri koronarnih srčnih bolezni, z visoko 

stopnjo absentizma, visoko stopnjo obstoječe in potencialne živčne nervoze, visoko stopnjo 

prekomerne uporabe zdravil, pozitivno povezavo z manjšimi in večjimi primeri depresije, zelo 

pomembno povezavo s samoocenjenim splošnim zdravjem in povezavo z utrujenostjo, 

nespečnostjo in apatijo. Med negativnimi posledicami negotovosti zaposlitve za organizacijo 

pa navaja zmanjšanje zaupanja v organizacijo, visoko stopnjo nezadovoljstva, poslabšanje 

pripadnosti organizaciji, nižjo stopnjo vključevanja v organizacijo, poslabšanje odnosa do 

organizacije in želje ostati v organizaciji kljub nizki produktivnosti. 

3.2 Vzroki negotovosti zaposlitve 

Negotovost zaposlitve je postala precejšen socialen fenomen, povzročen s temeljnimi 

spremembami v ekonomskih sistemih večine evropskih držav in Združenih držav Amerike (v 

nadaljevanju ZDA), kot sta zaprtje tovarn in prestrukturiranje, in v povečanem številu 

zaposlitvenih pogodb za določen čas. Posledično so področja kot psihologija bila primorana 

analizirati in dokumentirati njene vzroke in posledice (De Witte 2005, 1).  

Sverke in Hellgren (2002, 25) temu po pregledu svetovne literature dodajata, da je intenzivna 

svetovna konkurenčnost prisilila podjetja k zmanjšanju stroškov in večji prožnosti. 

Gospodarska kriza je povzročila zaprtje podjetij po vsem svetu, nove tehnologije so utrle pot 

manjši delovno intenzivni proizvodnji in s tem omejile možnost zaposlitve manj kvalificiranim 

delavcem. Vera v tržno naravnano ekonomijo je spremenila mnoge vladne politike in v veliko 

državah pripomogla k manj omejeni zaposlitveni zakonodaji. 



 

26 

3.3 Posledice negotovosti zaposlitve in strahu pred izgubo zaposlitve – teoretična 

izhodišča in raziskave 

Sverke idr. (2002, 243) poudarjajo, da glede na to, da negotovost zaposlitve odseva skrb glede 

izgube sedanje zaposlitve, ima lahko ta subjektivna izkušnja močan psihološki vpliv. Slika 3 

prikazuje tipe posledic negotovosti zaposlitve glede na trajanje odziva in fokus odziva. 

Posledice negotovosti zaposlitve na spremenljivke kot sta posameznikov odnos do zaposlitve 

in odnos do organizacije so lahko vidne takoj, medtem ko so posledice negotovosti zaposlitve 

na spremenljivke kot sta zdravje in vedenje pri delu opazne šele po daljšem času izpostavitve. 

   

                                
                            Fokus odziva 

   Posameznikov Organizacijski 

   Odnos do zaposlitve Odnos do organizacije 

 Takojšen  Zadovoljstvo pri delu Pripadnost organizaciji     
  
  
  
 

  Zavzetost pri delu Zaupanje  

  Zdravje Vedenje pri delu 

O
d

zi
v
 

Dolgotrajen Fizično zdravje Delo 

   Psihično zdravje Namera o zamenjavi 

Slika 3: Tipi posledic negotovosti zaposlitve (vključuje primere spremenljivk) 

Vir: Sverke idr. 2002, 244. 

Heaney idr. (1994, 1431) v svoji študiji ugotavljajo, da je negotovost zaposlitve kroničen 

stresor, katerega učinki z daljšim časom trajanja postanejo močnejši. 

Tudi De Witte (2002, 2) po pregledu literature ugotavlja, da so intenzivne raziskave negotovosti 

zaposlitve v zadnjih desetletjih dokumentirale njene negativne posledice na zdravje in splošno 

počutje posameznega zaposlenega. Iz raziskav so razvidne tudi negativna povezava z 

zadovoljstvom pri delu, višja stopnja izgorelosti, vznemirjenosti in živčne napetosti ter nekatere 

psihosomatske fizične težave, kot so povišan krvni tlak in težave s srcem. 

Avtorji po pregledu raziskav pri odnosu posameznika do zaposlitve ugotavljajo, da se moč 

povezave med negotovostjo zaposlitve in zadovoljstvom pri delu pri različnih raziskavah 

razlikuje, pri nekaterih je povezava med spremenljivkama celo nepomembna. Le nekaj 

raziskav, ki so proučevale odnos med negotovostjo zaposlitve in zavzetostjo pri delu, ugotavlja 

povezavo, od nepomembne in zmerne celo do močno negativne. Pri negotovosti in pripadnosti 

organizaciji ugotavljajo zmerno negativno povezavo ali celo nobene povezave, v primerjavi z 
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negotovostjo z zaupanjem pa so ugotovili zmerno ali močno negativno povezavo, 

dokumentirali so celo  nepomembno povezavo (Sverke idr. 2002, 245). 

Van Wyk in Pienaar (2008) sta v raziskavi trendov zaposlitvene negotovosti v Južni Afriki v 

primerjavi z mednarodnimi študijami ugotovila, da so bile v 28 južnoafriških študijah nekatere 

spremenljivke nenehno proučevane, druge pa zanemarjene. Z izjemo 5 študij so vse ostale 

uporabile De Wittov »Job Insecurity Survey Inventory (JISI)« iz leta 2000, kar pomeni, da je 

bila večina študij opravljena z vidika, da je negotovost zaposlitve v južnoafriških organizacijah 

kognitivna in afektivna in je lahko opredeljena kot delovni stresor. Študije so pokazale 

pozitivno povezavo zaposlitvene negotovosti s psihološkim zdravjem, z zdravjem na splošno 

ter izgorelostjo in povezavo visoke stopnje zaposlitvene negotovosti z nizko stopnjo pripadnosti 

organizaciji. Kot največja posledica zaposlitvene negotovosti na posameznika je bil ugotovljen 

stres, sledila je izguba zadovoljstva pri delu, največja posledica za organizacijo pa so bile visoke 

stopnje absentizma, izguba sposobnosti in namere o odhodu iz podjetja.  

Študija, ki so jo med 207 zaposlenimi v avtomobilski industriji v srednje velikem mestu v ZDA 

izvedli Burgard idr. (2009, 778), poudarja, da občutenje negotovosti zaposlitve ni družbeno 

viden dogodek kot izguba zaposlitve in brezposelnost, ampak kot notranje občutenje.  

Reisel idr. (2010, 15) so v svoji raziskavi, ki so jo opravili med 320 ameriškimi managerji, 

ugotovili, da je negotovost zaposlitve negativno povezana z zadovoljstvom pri delu, ta pa je 

pozitivno povezana z vedenjem v dobrobit organizacije, toda negativno povezana z deviantnim 

obnašanjem, s tesnobo, z jezo in izgorelostjo. Vpliv negotovosti zaposlitve na vedenje v 

dobrobit organizacije so proučevali tudi Lam idr. (2015, 499), ki so v svoji raziskavi potrdili 

odnos med spremenljivkami v obliki U-krivulje. 

Neposredno povezavo med občutkom negotovosti, stresom pri delu in zadovoljstvom pri delu 

so ugotovili tudi Yaşhoğlu idr. (2013), ki so proučevali odnos med negotovostjo zaposlitve in 

zadovoljstvom pri delu med predstavniki turške mednarodne prevozniške industrije iz 

Istanbula, od katerih so prejeli 19 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Ker pa je bil vzorec 

raziskave premajhen, ugotovitev raziskave niso mogli posplošiti na celotno logistično industrijo 

v Turčiji. Ključna ugotovitev raziskave je bila, da zaposleni, ki občutijo negotovost zaposlitve, 

lahko v pričakovanju težav, ki se pojavijo zaradi izgube zaposlitve, občutijo stres in občutek 

nemočnega položaja ter dvom glede prihodnosti, kar vpliva na zadovoljstvo zaposlenega. Ker 

pa je ta ključen element delovanja in delovne produktivnosti, je potrebno, da nadrejeni 

poskrbijo, da se zaposleni na delu počutijo varne. Rezultat bo v nižji stopnji stresa pri delu in 

kmalu v zadovoljstvu pri delu. 

Pri proučevanju raziskav odnosa med zaposlitveno negotovostjo in fizičnim ter psihičnim 

zdravjem ugotavljajo, da do poslabšanje zdravja pride pri povišani stopnji negotovosti. Čeprav 
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je kar nekaj študij ugotovilo močno negativen odnos med negotovostjo zaposlitve in fizičnim 

zdravjem, so povezave variirale od šibke do zmerne, nekatere pa niso ugotovile omembe vredne 

povezave med spremenljivkama. Približno enako je bilo ugotovljeno pri povezavi med 

negotovostjo zaposlitve in psihičnim zdravjem. Nekaj študij je našlo zmerno negativen, nekaj 

pa močno negativen odnos, pri določenih študijah pa niso ugotovili omembe vredne povezave 

med spremenljivkama (Sverke idr. 2002, 246).  

Baran idr. (2009, 971) so ugotavljali povezavo med negotovostjo zaposlitve in zdravjem in 

varnostjo med 125 zaposlenimi v turški ladjedelnici, ki je bila v času raziskave v postopku 

odpuščanja presežnih delavcev. Ugotovili so pozitivno in pomembno povezavo negotovosti 

zaposlitve s psihičnimi in fizičnimi simptomi. Povezanosti negotovosti zaposlitve s tveganim 

obnašanjem zaposlenih niso ugotovili. 

Splošno velja, da visoka stopnja negotovosti zaposlitve prispeva k zmanjšani produktivnosti in 

nameri zaposlenega, da zapusti organizacijo. V nekaterih raziskavah je moč najti dokaz zmerno 

negativnega odnosa med negotovostjo zaposlitve in produktivnostjo, večina pa ugotavlja 

nepomembno povezavo teh dveh spremenljivk, pa če upoštevamo oceno zaposlenega samega 

ali pa ocene produktivnosti od nadrejenih. Raziskave kot posledico negotovosti ugotavljajo tudi 

prostovoljno zapustitev zaposlitve in pa dejstvo, da najbolj kvalificirani delavci – tisti, ki so 

najbolj zaželeni na trgu dela – po navadi prvi zapustijo negotovo zaposlitev. Večina študij v 

odnosu med negotovostjo in namero o zamenjavi zaposlitve ugotavlja občutno pozitivno 

povezavo, vendar se moč povezave med študijami razlikuje. Nekatere poročajo o zmerni, druge 

o močno pozitivni povezavi (Sverke idr. 2002, 246).  

Sora idr. (2010, 67) so v raziskavi med 942 zaposlenimi v 47 organizacijah v Španiji ugotovili, 

da zaposleni, ki so občutili negotovost zaposlitve, poročajo o manjšem zadovoljstvu pri delu in 

pripadnosti organizaciji in večji stopnji namere zapustiti organizacijo. Rezultati prav tako 

potrjujejo, da zaposleni, ki občutijo negotovost zaposlitve in imajo visoko stopnjo odvisnosti 

od zaposlitve, poročajo o nizki stopnji zadovoljstva pri delu, pripadnosti organizaciji in 

močnem namenu zapustiti organizacijo. 

Goksoy (2012, 102) je v študiji, ki je zajemala 464 zaposlenih, ki so izkusili vsaj eno 

reorganizacijo v svoji organizaciji v predhodnem letu, ugotovil, da negotovost zaposlitve in 

dvom glede vloge v organizaciji negativno vplivata na posameznikovo pripravljenost na 

spremembe, medtem ko imata samoocenjevanje in občutek pravičnosti predhodnih sprememb 

pozitiven vpliv na pripravljenost zaposlenega na spremembe.  

Yusuff idr. (2014, 28) so v kvantitativni raziskavi, ki je zajemala 141 malezijskih bančnih 

uslužbencev, ugotovili, da je negotovost zaposlitve pozitivno povezana z morebitno izgubo 

zaposlitve, negativno z afektivno pripadnostjo organizaciji ter pozitivno z namero iskanja druge 

zaposlitve. Upravičenost predhodnih sprememb in notranja izguba kontrole sta negativno 
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povezani z negotovostjo zaposlitve, odvisnost od zaposlitve je pozitivno povezana z 

negotovostjo zaposlitve in negativno povezana z namero iskanja nove zaposlitve. 

Wang idr. (2015, 1249) so proučevali vpliv negotovosti zaposlitve in pravičnosti v organizaciji 

na delovanje zaposlenih in vlogo delovanja s stališča teorije negotovega managementa (angl. 

uncertainty management theory). Vzorec drugega opazovalnega obdobja je obsegal 140 

kitajskih zaposlenih v veliki zavarovalni družbi s podružnicami po vsej Kitajski iz leta 2012 in 

vzorec tretjega opazovalnega obdobja 125 kitajskih zaposlenih v drugi kitajski zavarovalni 

družbi. Ugotovili so, da je bila zaposlitvena negotovost, kadar zaposleni občutijo nizko raven 

pravičnosti v organizaciji, močno negativno povezana z delovanjem zaposlenih, medtem ko 

zaposlitvena negotovost ni bila povezana z delovanjem zaposlenih, ko so ti občutili visoko 

raven pravičnosti v organizaciji.  

Pomembno povezavo pravičnosti organizacije, čustvene inteligence, negotovosti zaposlitve in 

zadovoljstva pri delu so ugotovili tudi Ouyang idr. (2015, 147), ki so opravili raziskavo med 

420 zaposlenimi v kitajskih računalniških organizacijah. Čustvena inteligenca je imela 

pomemben vpliv na zadovoljstvo pri delu, na njun odnos pa delno vplivata tudi pravičnost 

organizacije in negotovost zaposlitve. 

Karkoulian idr. (2015, 55) so leta 2009 preiskovali odnos med negotovostjo zaposlitve in 

občutkom nemoči, zaupanjem vodstvu, zaupanjem med sodelavci in zadovoljstvom pri delu 

med 100 zaposlenimi v Libanonu. V raziskavo je bilo zajetih 75 veljavnih anketnih 

vprašalnikov, iz katerih so ugotovili pozitiven vpliv med negotovostjo zaposlitve in občutkom 

nemoči ter negativne odnose med negotovostjo zaposlitve in zaupanjem vodstvu ter 

zadovoljstvom pri delu. Ugotovljen ni bil noben pomemben odnos med negotovostjo zaposlitve 

in zaupanjem med sodelavci. 

Pri proučevanju literature in raziskav odnosa med zaposlitveno negotovostjo in fizičnim ter 

psihičnim zdravjem Sverke idr. (2002, 246) ugotavljajo, da do poslabšanja zdravja pride pri 

povišani stopnji negotovosti. Čeprav je kar nekaj študij ugotovilo močno negativen odnos med 

negotovostjo zaposlitve in fizičnim zdravjem, so povezave variirale od šibke do zmerne, 

nekatere pa niso ugotovile omembe vredne povezave med spremenljivkama. Približno enako je 

bilo ugotovljeno pri povezavi med negotovostjo zaposlitve in psihičnim zdravjem. Nekaj študij 

je našlo zmerno negativen, nekaj pa močno negativen odnos, pri določenih študijah pa niso 

ugotovili omembe vredne povezave med spremenljivkama.  

Vpliv delovnih vrednot na odnos med negotovostjo zaposlitve in psihološko stisko 202 

zaposlenih v izbranih zasebnih in javnih organizacijah v Gani sta preverjala Kekesi in 

Agyemang (2014, 18), ki sta ugotovila, da obstaja pozitiven odnos med negotovostjo zaposlitve 

in psihološko stisko, kadar na njih vplivajo delovne vrednote. 
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Ferrie idr. (2002b, 450) so v okviru raziskave »Whitehall II study« – vpliv kronične negotovosti 

zaposlitve in sprememb v varnosti zaposlitve na samoocenjeno zdravje, psihiatrično 

obolevnost, fiziološke meritve in z zdravjem povezanih ravnanj med britanskimi javnimi 

uslužbenci, ki so jo opravili med 931 ženskami in 2.429 moškimi v obdobju med 1995 in 1996 

ter nato še med 1997 in 1999, ugotovili najvišjo samoocenjeno psihiatrično obolevnost pri 

udeležencih, ki so bili izpostavljeni kronični negotovosti zaposlitve. Spremembe fizioloških 

meritev so bile omejene na povišanje krvnega tlaka med ženskami z občutkom izgube varnosti 

zaposlitve in padec indeksa telesne teže med ženskami s kronično negotovostjo zaposlitve. V 

katerikoli skupini udeležencev ni bila ugotovljena nobena pomembna razlika glede uživanja 

alkohola preko priporočenih mej in kajenja.  

V okviru iste študije so Ferrie idr. (2002a, 922) za isto obdobje ugotovili, da je premalo dokazov 

o povečanju neenakosti za večino merjenj obolevnosti in kardiovaskularnih dejavnikov 

tveganja med britanskimi javnimi uslužbenci. Neenakosti so občutno porastle pri manjših 

psihiatričnih obolenjih pri obeh spolih in holesterolu pri moških. 

Do podobnih zaključkov so prišli tudi Virtanen idr. (2013, 1), ki so v okviru sistematičnega 

pregleda literature in s podatki meta analize ugotovili skromno povezavo med občutkom 

negotovosti zaposlitve in pojavnostjo koronarne obolevnosti srca. Povezavo so delno pripisali 

slabšim socialno-ekonomskim okoliščinam in manj ugodnim profilom dejavnikov tveganja pri 

ljudeh z negotovostjo zaposlitve. 

Močno povezavo kvalitativne in kvantitativne zaposlitvene negotovosti z občutki tesnobe in 

depresije med 426 medicinskimi sestrami zaposlenimi v zasebnem sektorju v Izmirju, Turčija, 

so ugotovili tudi Boya idr. (2008, 618), ki so raziskavo opravili leta 2005 v obdobju 

preoblikovanja turškega zdravstvenega sistema. 

Kieselbach idr. (2011, 114) poudarjajo, da sta med najbolj pogosto identificiranimi čustvenimi 

odzivi na vsak poskus prestrukturiranja strah pred izgubo dela ali strah pred večjo intenziteto 

dela. V obeh primerih pride do povečane ravni stresa, ki lahko vodi v izgorelost ter težave s 

srcem in ožiljem. Ti nenadni odgovori lahko sprožijo spremembe v obnašanju, tako v 

zadovoljstvu z delom kot v zaupanju (predvsem vodilnim) in predanosti organizaciji, kar lahko 

poveča težnje zaposlenih, da organizacijo zapustijo.  

Vpliv zaposlitvene negotovosti na afektivnost, izgorelost in delovno zavzetost med 500 

vladnimi uslužbenci v Gautengu, Južnoafriška republika, so proučevali tudi Bosman idr. (2005, 

54). Ugotovili so, da posamezniki z zaposlitveno negotovostjo občutijo manj delovne zavzetosti 

in več izčrpanosti in delovne nezavzetosti. Posamezniki z nizko stopnjo pozitivne in višjo 

stopnjo negativne afektivnosti občutijo nizko stopnjo delovne zavzetosti in visoko stopnjo 

izčrpanosti/nezavzetosti. 
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Giannetti idr. (2014, 219) so ugotovili, da višja stopnja negotovosti zaposlitve zviša verjetnost 

finančne stiske zaposlenega podobno kot drugi delovni statusi, kot je na primer brezposelnost, 

v nekaterih primerih celo bolj, kot je to na primer pri zaposlenih za določen čas. 

Tudi Reichert in Tauchmann (2012, 5) sta na podlagi proučevanja podatkov German 

Socioeconomic Panel (SOEP), nemške dolgoročne raziskave gospodinjstev (več kot 37.000 

individualnih opazovanj) v obdobju od 2002 do 2008, ugotovila, da ima strah pred 

brezposelnostjo močan in škodljiv vpliv na psihično zdravje zaposlenih, predvsem pa na tiste, 

ki so že v preteklosti imeli težave s psihičnim zdravjem. Ugotovili so tudi, da so moški boljšega 

psihičnega zdravja kot ženske ter da domači zaposleni v primerjavi s priseljenci in mladi bolj 

poročajo o težavah v psihičnem zdravju ter potrjujejo vpliv zadovoljstva pri delu in stresa pri 

delu na psihološko zdravje zaposlenih. Pri predhodno brezposelnih zaposlenih je bilo 

ugotovljeno boljše psihično zdravje, kar najverjetneje odraža pozitiven vpliv ponovne 

zaposlitve. 

Bhagat (2014, 10) je tudi med 200 indijskimi strokovnjaki, zaposlenimi v industrijski, bančni, 

zdravstveni in izobraževalni panogi v Mangalore Karnataka, ugotovil tesno povezavo med 

čustveno stabilnostjo zaposlenih moških in negotovostjo njihove zaposlitve. 

Chirumbolo in Areni (2005, 65–67) sta v raziskavi vpliva negotovosti zaposlitve na dva 

pokazatelja organizacijskega obnašanja – delovno produktivnost in absentizem – med 425 

italijanskimi zaposlenimi (219 moških in 203 ženske) jeseni 2003 ugotovila negativno 

povezavo zaposlitvene negotovosti in pripadnosti organizaciji ter delovne produktivnosti in 

pozitivno povezavo z absentizmom.  

Raziskava med 18.454 finskimi javnimi uslužbenci, ki so jo opravili Heponiemi idr. (2010, 

830), je ugotovila, da je subjektivna negotovost zaposlitve mogoče še bolj pomembna kot 

pogodbena negotovost; zaposleni za določen čas so namreč manj verjetno poročali o 

prezentizmu kot zaposleni za nedoločen čas. 

Lu idr. (2013, 406) so v raziskavi med 245 kitajskimi zaposlenimi za nedoločen čas na Tajvanu 

ugotovili, da je prezentizem negativno povezan s fizičnim in psihičnim zdravjem zaposlenih ter 

z zadovoljstvom pri delu, medtem ko je bil pozitivno povezan z izčrpanostjo. 

Piccoli in Bellotto (2015, 1080) sta med 322 italijanskimi fizičnimi delavci ugotovila večjo 

čustveno izčrpanost kot posledico občutka prekršitve psihološke pogodbe z delodajalci, ki je 

vodila k občutkom nepravičnosti, ta pa je nato povišala čustveno izčrpanost. 

Domenighetti idr. (2009, 491) so z raziskavo med 7.247 švicarskimi zaposlenimi za določen ali 

nedoločen čas ugotovili, da je povišana stopnja strahu pred izgubo zaposlitve v povezavi z 

zmanjšanjem želje po spolnosti med zaposlenimi, starimi 20–49 let. Tveganje je za 53 % višje 
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pri moških in 47 % med ženskami. Med zaposlenimi, starimi od 50 do 64 let, niso našli 

povišanega tveganja.  

Silla idr. (2005, 107) so med 383 španskimi delavci za določen čas proučevali vpliv negotovosti 

zaposlitve na splošno počutje in zadovoljstvo v življenju glede na različne tipe zaposlenih za 

določen čas1. Ugotovili so, da je stopnja negotovosti v primerjavi z zaposlenimi za nedoločen 

čas pomembno višja pri vseh štiri tipih zaposlenih za določen čas. Pri tradicionalno zaposlenih 

za določen čas so ugotovili pomembno najnižjo stopnjo tako pri splošnem počutju kot pri 

zadovoljstvu v življenju.  

Lee idr. (2013, 15) so s pomočjo podatkov iz First Korean Working Conditions Survey iz leta 

2006, ki je obsegala 7.071 zaposlenih,  proučevali povezavo med zaposlitveno negotovostjo in 

z delom povezanimi zdravstvenimi težavami stalno zaposlenih delavcev in začasnih delavcev. 

Kot zdravstvene težave so opredelili bolečine v hrbtenici, trebuhu, mišicah, glavobole, stres, 

utrujenost, nespečnost, tesnobo in depresijo. Ugotovili so močno povezanost negotovosti z 

zdravstvenimi težavami zaposlenih, predvsem tistih s stalno zaposlitvijo. 

Glede na to, da je na Japonskem od leta 2004 zakonsko dovoljeno zaposlovanje agencijskih 

začasnih delavcev v proizvodnji, je Kuroki (2012, 560) v svoji raziskavi proučeval, ali je 

zaposlovanje agencijskih začasnih delavcev v proizvodnji med obstoječimi zaposlenimi v 

proizvodnji povzročilo negotovost zaposlitve. Ugotovil je visoko pomembno stopnjo 

negotovosti zaposlitve med obstoječimi proizvodnimi delavci z nizko stopnjo spretnosti. 

Povezavo vpliva negotovosti na zdravje s stališča začasnih zaposlitev so v obdobju 12 let 

preverjali tudi Virtanen idr. (2011, 570), ki so med 1.071 začasnimi švedskimi zaposlenimi v 

starosti od 30 do 42 let ugotovili, da negotovost zaposlitve vpliva tako na začasne kot na 

zaposlene za nedoločen čas. 

Ünsal-Akbiyik idr. (2012, 14) so preverjali povezavo negotovosti zaposlitve in afektivne 

zavezanosti organizaciji med 161 sezonskimi in 107 trajno zaposlenimi turškimi delavci, 

zaposlenimi v turistični panogi. Ugotovili so, da sezonski delavci v primerjavi s trajno 

zaposlenimi občutijo višjo stopnjo negotovosti in so tudi manj afektivno zavezani svoji 

organizaciji ter da negotovost ne vpliva na odnos med tipom zaposlitve in afektivno 

zavezanostjo. 

                                                 

1 Marler idr. (2008, 9) glede na željo po začasnem delu in spretnostih razlikujejo med štirimi tipi 

zaposlenih za določen čas: neomejeno začasni delavci (angl. boundaryless) so zaposleni z veliko željo 
po začasnem delu in visoko stopnjo spretnosti, prehodno začasni (angl. transitional) so zaposleni z 

majhno željo po začasnem delu in visoko stopnjo spretnosti, karierno začasni (angl. carieer temporary) 

so zaposleni z veliko željo po začasnem delu in nizko stopnjo spretnosti, tradicionalno začasni (angl. 

traditional temporary) so zaposleni z majhno željo po začasnem delu in nizko stopnjo spretnosti. 
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Debus idr. (2013, 329) so ugotovili, da imata osebnostni spremenljivki, kot sta negativna 

učinkovitost in izguba kontrole, večjo težo pri zmanjšanju napake pri napovedi pojava 

negotovosti zaposlitve v primerjavi z okoljskimi spremenljivkami, delovanjem podjetja in 

tipom pogodbe. Ugotovili so tudi, da je v primerjavi s trajno zaposlenimi zunanja izguba 

kontrole med začasno zaposlenimi bolj močno povezana z občutki negotovosti zaposlitve. 

Larson idr. (1994, 138) so med 111 poročenimi pari proučevali povezavo med stresom zaradi 

zaposlitvene negotovosti in odnosi med zakonci ter družinskimi odnosi, od katerih je bil 

najmanj eden od zakoncev zaposlen v negotovi zaposlitvi. Regresijska analiza je pokazala, da 

je stres zaradi zaposlitvene negotovosti v povezavi z motnjami v odnosu med zakoncema in v 

družini, zabeležili so tudi večje število družinskih težav. 

Gallie idr. (2013, 3) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je bila stopnja zaposlitvene negotovosti v 

Britaniji še posebno visoka med letoma 2006 in 2012, ko je bila leta 2012 11 % v primerjavi z 

7 % leta 2006. Trendi so bili podobni tako za moške kot za ženske. Kljub dejstvu, da so bili 

moški bolj zaskrbljeni glede izgube trenutne zaposlitve kot ženske, je bil porast strahu med 

letoma 2006 in 2012 višji pri ženskah. 

3.4 Merjenje negotovosti zaposlitve in strahu pred izgubo zaposlitve v Evropski uniji 

in Sloveniji 

Eurofound je že v okviru četrte Evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS), ki je bila 

izvedena leta 2005, ugotavljala, da se objektivna negotovost zaposlitve posameznika zmanjšuje 

z zviševanjem stopnje izobrazbe in starosti; v tem pogledu ni razlik med moškimi in ženskami. 

Subjektivna negotovost zaposlitve pa se je merila tako, da so bili zaposleni neposredno 

vprašani, kako dojemajo stabilnost svoje sedanje zaposlitve. Medtem ko ni bilo razlik med 

spoloma pri stopnji kazalnika subjektivne negotovosti zaposlitve, pa se je pokazalo, da se 

negotovost manjša z zvišanjem izobrazbe, s starostjo in z večjimi dohodki (Eurofound 2008, 

1). 

Delavci, ki imajo pogodbe za določen čas, ali tisti, ki nimajo pogodbe, poročajo o nižji stopnji 

zadovoljstva pri delu v primerjavi z delavci, ki delajo na podlagi pogodbe za nedoločen čas ali 

okvirnega sporazuma, sklenjenega za nedoločen čas. Samozaposleni in delavci, ki delajo na 

podlagi začasne agencijske pogodbe, na splošno poročajo o enaki stopnji zadovoljstva pri delu 

kot zaposleni za določen čas. Nekoliko presenetljivo je, da delavci, ki nimajo pogodbe o 

zaposlitvi, in delavci, ki delajo na podlagi začasne agencijske pogodbe, poročajo o manj 

zdravstvenih težavah kot delavci, ki imajo pogodbe za nedoločen čas. Ena razlaga bi bila 

»manjša vezanost na delo«. Velika fluktuacija in kratka obdobja dela zmanjšujejo časovno 

izpostavljenost in dojemanje tveganj za zdravje, povezanih z nekim delom. Po drugi strani pa 
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v zvezi z zdravjem ne bi smeli pozabiti, da je časovni dejavnik ključni element; težave z 

zdravjem se lahko razvijejo pozneje, ko se je pogodba o zaposlitvi že iztekla. Druga možna 

razlaga bi lahko bila, da so ti delavci mlajši in so zato manj dovzetni za težave z zdravjem 

(Eurofound 2008, 2). 

Poročilo »Vpliv krize na delovne razmere v Evropi«, ki je del širšega Eurofoundovega projekta, 

v okviru katerega se primerjajo informacije o vplivu krize na delovnem razmere v Evropi pri 

uporabi podatkov za obdobje od začetka krize do sredine leta 2012, v eni izmed ključnih 

ugotovitev ugotavlja, da se je v zvezi z večjo brezposelnostjo, novimi družbenogospodarskimi 

razmerami in verjetnostjo, da so spremembe delovne zakonodaje oslabile varnost zaposlitve 

(čeprav je to treba še potrditi s študijami), povečala tudi negotovost zaposlitve. Število 

delavcev, ki menijo, da bodo verjetno izgubili delo, se je povečalo v večini evropskih držav, 

zlasti v Sloveniji, Grčiji in na Cipru, sledijo Irska, Latvija, Češka republika, Portugalska, 

Španija, Slovaška in Italija (Eurofound 2013, 1). 

Študije so pokazale, da višje ravni negotovosti zaposlitve, zlasti v kriznih obdobjih, povzročijo 

znižanje ravni dobrega počutja. V tej študiji je bilo ugotovljeno, da je ravnovesje med poklicnim 

in zasebnim življenjem prizadeto na Irskem in v Španiji pa tudi v državah, v katerih učinki krize 

niso tako hudi, na primer v Avstriji, Nemčiji in na Švedskem. Pri nekaterih kazalnikih so bile 

ugotovljene pozitivne spremembe. Majhna zvišanja je mogoče opaziti pri ravneh zadovoljstva 

z delom, celo v državah, ki jih je kriza močno prizadela – v Estoniji, na Portugalskem, v Španiji 

in na Irskem. Zdi se, da negativni vpliv vse večje negotovosti zaposlitve odtehta to, da imajo 

posamezniki (še vedno) zaposlitev. V večini evropskih držav so se stopnje nezgod pri delu 

znižale, zlasti med letoma 2008 in 2009, razen na Irskem in Portugalskem, čeprav so se v 

nekaterih državah med letoma 2009 in 2010 spet zvišale. To je morda posledica morebitnega 

zmanjšanja delovne dejavnosti na začetku krize in dejstva, da so zaposlitev ohranili delavci z 

več izkušnjami. Podatki o trendih poklicnih bolezni so mešani. Ne glede na to so bile v Grčiji, 

ki jo je kriza hudo prizadela, ugotovljene višje ravni samomorov (Eurofound 2013, 2). 

Po pregledu podatkov iz 28 evropskih držav v obdobju od 2008 do 2012 so Arampatzi idr. 

(2014, 1) ugotovili, da so manj ugodne makroekonomske razmere negativno povezane z 

zadovoljstvom z življenjem zaposlenih. Ugotovili so tudi, da so višje stopnje regionalne 

brezposelnosti in inflacije pretežno povezane z nižjimi stopnjami zadovoljstva z življenjem 

zaposlenih, ki so v slabi finančni situaciji ali pričakujejo, da se bo njihova prihodna finančna 

situacija poslabšala. Nasprotno zaposlenih, ki so bili finančno bolje preskrbljeni in imajo dobre 

možnosti v prihodnje, ni prizadela kriza. 

Poročilo »Vpliv krize na odnose med delodajalci in delojemalci ter delovne razmere v Evropi«,  

objavljeno leta 2014, ugotavlja, da se je negotovost zaposlitve zaradi krize povečala, negativne 

posledice te negotovosti na dobro počutje in zdravje pa so bile znanstveno potrjene. Na splošno 

kriza povzroča višje ravni stresa, škodljivo socialno vedenje in druge psihosocialne motnje. 
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Poroča se o povečanju stresa na delovnem mestu, čeprav tega ni mogoče vedno povezati s krizo. 

Delavci imajo zaradi krize manj izbire. Nestandardna oblika zaposlitve (delo s skrajšanim 

delovnim časom ali delo za določen čas) se izbira neprostovoljno, ker ni drugih zaposlitev 

(Eurofound 2014b, 2).  

Rezultati »Šeste evropske študije o delovnih razmerah za Evropo in Slovenijo« bodo znani šele 

konec leta 2015 (MDDSZ 2015).  

Avguštin Avčin idr. (2011, 145) v internetni raziskavi »Psihološki vidiki gospodarske krize«, 

ki je bila izvedena v Sloveniji med junijem in decembrom 2009 med 1.592 v finalno analizo 

vključenimi zaposlenimi, katere namen je bilo raziskati vpliv sedanje gospodarske krize na 

depresijo in stanje živčne napetosti, ugotavljajo, da je bila stopnja negotovosti zaposlitve 

prisotna kar pri 40,9 % zaposlenih v zasebnem sektorju in 35,7 % zaposlenih v javnem sektorju. 

Ključna ugotovitev je bila, da so se simptomi depresije in tesnobe zaradi vpliva gospodarske 

krize občutno povišali kar med 46,6 % zaposlenih. Raven simptomov depresije je bila občutno 

povezana z vplivom krize, bolniško odsotnostjo, s prijavami delovnih nezgod, z uporabo 

benzodiazepinov2 in analgetikov, s pomanjkanjem čustvene podpore in z zaupanjem v krizne 

telefone. 

Iz podatkov, pridobljenih s »Peto evropsko študijo o delovnih razmerah za Slovenijo«, in v 

primerjavi s povprečjem v EU-27 je razvidno, da je zaposlitvena negotovost v Sloveniji očitno 

veliko večja (27,0 %) od povprečja v EU-27 (16,4 %): več od četrtine moških (27,4 %) in žensk 

(26,5 %) se boji, da bodo v naslednjih šestih mesecih izgubili delo. Moških, ki mislijo, da bodo 

po izgubi dela zlahka našli podobno, je v Sloveniji več (38,6 %) od povprečja v EU-27 (31,2 

%). Delež žensk, ki razmišlja enako, je v Sloveniji manjši (29,9 %) od povprečja v EU-27 (32,7 

%) (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012, 13). 

Delež tistih, ki poročajo, da se njihov delovnik ne ujema dobro z družinskim življenjem oziroma 

življenjem zunaj zaposlitve ali se sploh ne ujema, je v Sloveniji mnogo višji (25,1 %) od 

povprečja v EU-27 (18,5 %). Med tistimi, ki niso zadovoljni s tem, kako se njihov delavnik 

ujema z družinskim življenjem oziroma življenjem zunaj zaposlitve, je bistveno več moških 

(28,8 %, EU-27 20,6 %) kakor žensk (20,7 %, EU-27 15,8 %) (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 

2012, 12). 

Delavci v Sloveniji ne glede na zdravstveno stanje veliko pogosteje (59,2 %) hodijo na delo 

kakor v povprečju delavci v EU-27 (39,2 %). Kar 63,1 % žensk in 55,9 % moških v Sloveniji 

                                                 

2 Benzodiazepini so zdravila, ki jih poleg ob nespečnosti uporabljamo tudi pri anksioznosti (nemiru) ter 

drugih stanjih. V možganih delujejo na določene živčne prenašalce in posledično zmanjšajo vzdraženost 

številnih možganskih celic (Madjar 2014, 3).  
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poroča o prezentizmu (prisotnosti na delovnem mestu kljub bolezni). V primerjavi s 

povprečjem v EU-27 (56,9 %) je v Sloveniji tudi več delavcev, ki v zadnjih 12 mesecih niso 

bili na bolniškem dopustu (60,7 %) (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012, 13). 

Skoraj polovica moških (48,4 %) in 40,0 % žensk v Sloveniji meni, da delo večinoma slabo 

vpliva na njihovo zdravje, kar je v primerjavi z EU-27 (27,4 % za moške in 22,0 % za ženske) 

skoraj dvakrat več. 33,2 % žensk in kar 40,6 % moških v Sloveniji meni, da sta njihovo zdravje 

in varnost pri delu ogrožena, kar je bistveno višje od povprečja v EU-27 (18,8 % za ženske in 

28,7 % za moške) (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012, 14). 

Le majhen delež slovenskih delavcev (1,5 %, v EU 27 1,9 %) je poročal o doživljanju fizičnega 

nasilja na delovnem mestu. Več jih je poročalo o različnih oblikah psihičnega nasilja/zlorab: 

8,5 % (EU-27 10,8 %) jih je poročalo o besednih žalitvah; 6,8 % (EU-27  

6,2 %) o diskriminaciji; 6,6 % (EU-27 5,0 %) o grožnjah in poniževalnem obnašanju; 4,8 % 

(EU-27 4,1 %) pa o zastraševanju/nadlegovanju (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012, 15). 



 

37 

 

4 ZAPOSLENI V ZAVAROVALNIŠTVU 

4.1 Vpliv gospodarske krize na trg dela Slovenije v obdobju 2008–2013 

Kriza, ki se je začela v ZDA kot nepremičninska in se prenesla na finančno področje, se je širila 

v dveh smereh: prek ZDA v Evropo in druge dele sveta in s finančnih trgov nazaj v realno 

gospodarstvo, kjer se je z razraščanjem hipotekarnih posojil tudi začela (Štiblar 2008, 86). Prvo 

znamenje krize se je pojavilo aprila 2007, ko je ob poku hipotekarnega balona v ZDA 

bankrotirala prva večja hipotekarna ustanova v ZDA. To je bil znak za zaostritev pogojev 

poslovanja in posojanja denarja na finančnem trgu, kar je pobralo vso dodatno likvidnost, ki je 

bila vbrizgana v sistem po 11. septembru 2001 in je ustvarjala pogoje za napihovanje balona. 

Začetek padanja cen nepremičnin je povzročil začetek finančne krize (Štiblar 2008, 92). 

Slovenija se od začetka krize neprekinjeno oddaljuje od povprečne razvitosti EU in zmanjšuje 

blaginjo prebivalstva, prav tako ni vidnega napredka pri izkoriščenju sinergij med okoljskim in 

gospodarskim razvojem. Padec gospodarske aktivnosti v obdobju krize je bil v Sloveniji med 

najvišjimi v EU. Večletne slabe gospodarske razmere so močno zaostrile stanje na trgu dela, 

kar je skupaj z zmanjšanjem pokojnin in socialnih transferjev v letu 2012 še poglobilo 

nekajletno zmanjševanje razpoložljivega dohodka in s tem materialne blaginje prebivalstva 

(UMAR 2013, 9). 

Zaradi gospodarske krize se je zaposlenost v Sloveniji v obdobju 2008–2013 zmanjšala, 

predvsem v zasebnem sektorju. Zaradi padca gospodarske aktivnosti v letu 2009 in 

posledičnega prilagajanja trga dela nižji gospodarski aktivnosti v nadaljnjih letih se je število 

delovno aktivnih močno zmanjšalo. Leta 2013 je bilo njihovo število (po statističnem registru) 

za okoli 85.000 oseb ali 9,7 % manjše kot leta 2008. Do zmanjševanja števila delovno aktivnih 

je prišlo le v dejavnostih zasebnega sektorja, kjer je bilo leta 2013 delovno aktivnih 93.000 

oziroma 13,1 % manj oseb kot v letu 2008. Na drugi strani pa se zaposlenost v dejavnostih 

javnih storitev večino obdobja 2008–2013 ni prilagajala gospodarskim razmeram, saj se je 

povečala. Zmanjševati se je sicer nekoliko začela šele v letu 2013, zlasti zaradi ukrepov 

javnofinančne konsolidacije, v celotnem obdobju pa se je število delovno aktivnih povečalo za 

okoli 8.000 oseb oziroma za 5,0 %. Na to je vplivalo tudi usmerjenost ukrepov za obvladovanje 

mase plač v sektorju države na višino plač in ne tudi na zmanjševanje zaposlenosti (Kajzer idr. 

2014, 53). 

Padec delovne aktivnosti je bil v Sloveniji večji kot v povprečju EU, kar je posledica večjega 

padca gospodarske aktivnosti in strukturnih slabosti gospodarstva. Stopnja delovne aktivnosti 

se je v obdobju 2009–2011 zniževala hitreje kot v povprečju EU. Medtem ko stopnja delovne 

aktivnosti v EU od leta 2011 ostaja nespremenjena, se je v Sloveniji nadalje zmanjševala. Od 
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leta 2008, ko je dosegla svojo najvišjo raven (68,6 % v starostni skupini 15–64 let) in precej 

presegala povprečje EU, se je do leta 2013 znižala na 63,3 %, kar je nekoliko manj kot v 

povprečju EU (64,1 %). Podobno kot v EU je bilo tudi v Sloveniji zaradi velike prizadetosti 

gradbeništva in predelovalnih dejavnosti zmanjšanje stopnje delovne aktivnosti večje za moške 

kot za ženske. Stopnja delovne aktivnosti moških (15–64 let) se je od leta 2008, ko je dosegla 

72,7 % (blizu povprečja EU), znižala na 67,1 % (pod povprečje EU). Stopnja delovne aktivnosti 

žensk pa je leta 2013 znašala 59,2 %, kar je za 5 odstotnih točk manj kot leta 2008 (Kajzer idr. 

2014, 54). 

Stopnja delovne aktivnosti se je v obdobju 2008–2013 močno znižala med nizko izobraženimi. 

Stopnja delovne aktivnosti nizko izobraženih, ki je v letu 2008 znašala 42,9 %, se je do leta 

2013 znižala na 33,7 %, kar je v veliki meri posledica padca aktivnosti v predelovalnih 

dejavnostih in gradbeništvu, kjer je zaposlena skoraj polovica nizko izobražene delovne sile. 

Podobno veliko je bilo znižanje stopnje delovne aktivnosti srednje izobraženih, ki je bila v letu 

2008, ko je bila tudi nad povprečjem EU (72,0 %), do leta 2013 pa se je znižala na 64,6 % in 

padla pod evropsko povprečje. Stopnja delovne aktivnosti visoko izobraženih se je v 

omenjenem obdobju znižala najmanj, deloma tudi zaradi manjšega padca aktivnosti v panogah, 

ki zaposlujejo visoko izobraženo delovno silo (javne storitve, strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti) in zaradi večje verjetnosti »kopičenja delovne sile« oziroma ohranjanja zaposlitev 

v teh panogah. Njihova stopnja delovne aktivnosti se je od leta 2008 s 87,5 % do leta 2013 

znižala na 82,4 % (Kajzer idr. 2014, 54). 

Poslabšanje položaja na trgu dela je bilo tudi pri nas najbolj izrazito pri mladih. Stopnja delovne 

aktivnosti mladih (15–24 let) v Sloveniji se je v obdobju 2008–2013 zmanjšala za 11,9 odstotne 

točke. Na drugi strani se je stopnja brezposelnosti mladih podvojila in bila dvakrat višja kot 

med odraslimi. Delež mladih v starosti 15–24 let, ki so brezposelni, se je povečal s 4,5 % v letu 

2008 na 7,3 % v letu 2013. Ob padcu gospodarske aktivnosti so mladi velikokrat tisti, ki se jim 

položaj na trgu dela poslabša bolj kot ostalim starostnim skupinam. V Sloveniji se je položaj 

mladih poslabšal bistveno bolj kot v povprečju EU. To je posledica strukturnih težav 

slovenskega trga dela kot je velika razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi, ki jih podjetja 

v času krize niso podaljševala. Na poslabšanje položaja mladih je vplivalo tudi splošno skromno 

povpraševanje po delu in majhno število prostih delovnih mest, kjer imajo mladi zaradi 

pomanjkanja delovnih izkušenj pogosto tudi manjše možnosti za zaposlitev. Zmanjšal se je tudi 

obseg študentskega dela, ki predstavlja pomemben del delovne aktivnosti mladih (a zelo prožno 

in manj varno obliko dela), saj je bil leta 2013 za 36,4 % manjši kot leta 2008 (Kajzer idr. 2014, 

54–55). 

Po daljšem obdobju neuspešnih poskusov strukturnih reform na trgu dela in v sistemih socialne 

zaščite je v zadnjem obdobju prišlo do več pomembnih sprememb. Konec leta 2012 je bila 

sprejeta nova pokojninska zakonodaja, ki podaljšuje obdobje delovne aktivnosti, zaustavlja 

padanje pokojnin in v srednjeročnem obdobju stabilizira izdatke zanje. V letu 2013 so bile 
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sprejete spremembe v regulaciji trga dela za zmanjševanje segmentacije in povečanje prožnosti 

trga dela. Začela se je izvajati reforma sistema socialnih transferjev, ki je znatno spremenila in 

v nekaterih primerih zaostrila pogoje za upravičenost do socialnih prejemkov ter znižala izdatke 

zanje (UMAR 2013, 12). 

Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini 55–64 let je bila leta 2008 32,8 %, do leta 2010 

pa se je povišala na 35,0 % kot posledica strukturnega demografskega učinka in pokojninske 

reforme iz leta 2000 (predvsem pri ženskah). Stopnja delovne aktivnosti starejših se je v letu 

2011 precej znižala (na 31,2 %), kar bi lahko bilo povezano z velikim zmanjšanjem zaposlenosti 

starejših konec leta 2010 zaradi pokojninske reforme, ki je bila sprejeta leta 2010 in potem 

razveljavljena na referendumu. V zadnjih dveh letih se je stopnja ponovno povišala in tako leta 

2013 (33,5 %) presegala raven pred krizo. V letu 2013, ko je prvo leto veljala nova pokojninska 

reforma, se je stopnja povečala za 0,6 odstotne točke, vendar je bila še vedno najnižja v EU 

(Kajzer idr. 2014, 56).  

Zaradi nizke gospodarske aktivnosti in posledično manjših možnosti za zaposlitev vedno večji 

delež aktivnega gospodarstva dlje časa ostaja v brezposelnosti. Stopnja dolgotrajne 

brezposelnosti se je v obdobju 2008–2013 več kot podvojila in v letu 2013 znašala 5,2 %. Tudi 

stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (več kot 24 mesecev) se je v tem času več kot podvojila 

in bila leta 2013 2,9 % in se izenačila s povprečjem EU, za katerim je pred krizo precej 

zaostajala (Kajzer idr. 2014, 56). 

Zasebni sektor se je na krizo naprej odzval z manjšim obsegom opravljenih nadur in s 

skrajševanjem delovnega časa, temu je sledilo občutno zmanjševanje zaposlenosti, v letu 2009 

pa tudi upočasnitev rasti plač, ki je bila izrazitejša in hitrejša v industriji kot tržno-storitvenih 

dejavnostih. Kljub temu sta na precejšnjo okrepitev rasti plač v zasebnem sektorju v letih 2010 

in 2011 v pogojih nizke gospodarske aktivnosti, naraščajoče brezposelnosti in sorazmerno 

nizke inflacije vplivala predvsem dvig minimalne plače in spremenjena sestava zaposlenih 

zaradi odpuščanj zaposlenih s pretežno nizkimi plačami. V letu 2012 in prvi polovici leta 2013 

je bruto plača v zasebnem sektorju, ob ponovnem zastoju gospodarske aktivnosti in težnjah 

podjetij po ohranjanju konkurenčnega položaja, ostala nominalno skoraj nespremenjena, od 

sredine leta 2013 pa se znova krepi, še lasti v industriji (Kajzer idr. 2014, 56). 

4.2 Značilnosti slovenskega zavarovalnega trga v obdobju 2008–2014 

Slovensko zavarovalništvo je od začetka 90. let do leta 2008 dosegalo visoke stopnje rasti, ki 

so bile višje od splošne rasti v gospodarstvu. Z nastopom finančne krize pa so zavarovalnice 

izkazovale slabše poslovne rezultate, vendar je zaradi relativno majhnega deleža življenjskih 

zavarovanj zbrana premija še naprej rastla (Slovensko zavarovalno združenje 2014, 9). 
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Štiblar (2008, 163) poudarja, da se morajo tudi zavarovalnice vrniti k osnovnemu poslu (angl. 

back to the core business) zavarovanja potencialnih tveganj: zbiranju premij in izplačilu škod, 

pri tem pa slediti merilu solidnega in ne maksimalnega dobička. Slednji jih je vedno znova 

vodil v naložbe zbranih premij v špekulativne oblike izvedenih finančnih inštrumentov, postale 

so vse bolj tudi investicijske banke. 

4.2.1 Zbrana bruto obračunana premija in škodni rezultat 

 

Slika 4: Zbrana bruto obračunana premija in škodni rezultat, 2008–2014 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2015, 6. 

V Sloveniji je ob koncu leta 2008 delovalo 15 zavarovalnic in dve pozavarovalnici, od tega so 

bile štiri podružnice tujih zavarovalnic (Banka Slovenije 2009, 122). Najpomembnejši 

dejavniki, ki so v letu 2008 zaznamovali slovenski zavarovalni trg, so bili: vse večja 

konkurenca, številne škode zaradi vremenskih ujm in posledice sprememb na finančnih trgih. 

Zavarovalnice, ki so leta 2008 kot članice združenja delovale na slovenskem zavarovalnem 

trgu, so uspešno zaključile poslovno leto. Do konca leta jim je uspelo zbrano bruto obračunano 

premijo v primerjavi z letom 2007 povečati za 6,6 %. Kljub posameznim ugodnim panožnim 

rezultatom pa moramo priznati, da so se nekateri kazalniki poslabšali. Delež bruto obračunanih 

zavarovalnih premij v BDP se je od leta 2007 znižal na 5,4 %, vrednost izplačanih odškodnin 

pa se je povečala kar za 18,2 %, in sicer na 1,2 milijarde EUR. Poslabšan škodni rezultat (59,6 

%) je posledica katastrofalnih vremenskih pojavov, ki so prebivalcem in državi povzročili 

ogromno škodo, manj pa je nanj vplivala akutna gospodarska kriza, ki je Slovenijo zajela šele 

ob koncu leta 2008. Relativno skromen delež naložb zavarovalnic v vrednostne papirje ni 

pomembno poslabšal likvidnostnih razmer v zavarovalnicah (Slovensko zavarovalno združenje 

2009, 7). 
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Leta 2009 je na poslovanje zavarovalnic vplivala negotovost na kapitalskih trgih, ki je zniževala 

zanimanje za zavarovalne produkte z naložbenim tveganjem (Banka Slovenije 2010, 122). 

Trend rasti na slovenskem zavarovalnem trgu se je nadaljeval, pri čemer se je potrdila vitalnost 

in v določeni meri tudi odpornost tega trga na posledice globalne finančne krize. Res je, da so 

zavarovalnice v primerjavi z letom poprej zbrale le za 2,7 % več bruto zavarovalne premije, 

vendar je ob pomembnem padcu splošne gospodarske rasti tudi ta rezultat spodbuden. Najbolj 

so krizo občutile zavarovalnice, ki prodajajo življenjska zavarovanja, saj se je obseg teh v 

primerjavi z letom 2008 zmanjšal za 2 %, obenem pa se je v primerjalnem obdobju za 4,8 % 

povečal obseg bruto zavarovalne premije pri premoženjskih zavarovanjih. Ob manjšem porastu 

škod v primerjavi z letom 2008 so zavarovalnice ohranile ali celo izboljšale finančno stabilnost 

(Slovensko zavarovalno združenje 2010, 7). 

V letu 2010 so poslovanje zavarovalniškega sektorja omejevale negotove razmere na 

kapitalskih trgih, nizka gospodarska rast, nizka kupna moč prebivalstva in v manjšem obsegu 

vremenske ujme (Banka Slovenije 2011, 118). Dinamična rast slovenskega zavarovalnega trga, 

ki je bila značilna za zadnjih 20 let, se je v letu 2010 upočasnila in je v primerjavi z letom 2009 

znašala le 1 %. Zanimiv je padec celotne bruto premije premoženjskih zavarovanj za slab 1 % 

pod raven, doseženo v leto 2009, kar gre pripisati zelo močni cenovni konkurenci (najbolj pri 

zavarovanjih avtomobilske odgovornosti) in poslabšanju gospodarskih razmer v nekaterih 

gospodarskih panogah. K ohranitvi pozitivne rasti skupne premije je pripomogla skoraj 4 % 

rast premij življenjskih zavarovanj. Ob razmeroma skromni splošni gospodarski rasti 

zavarovalstvo kljub vsemu ne izgublja značaja propulzivne gospodarske dejavnosti. Tako 

zavarovalnice kot pozavarovalnice ohranjajo stabilen gospodarski položaj. Ob iskanju 

odgovorov na vprašanje, kako povečati zaupanje potrošnikov finančnih storitev, so se 

zavarovalnice vključile v nacionalni program osveščanja prebivalcev. To v določeni meri 

predstavlja tudi odziv na direktivo Solventnost II, ki postavlja v ospredje potrošnika in njegovo 

zaščito (Slovensko zavarovalno združenje 2011, 7). 

V letu 2011 je slovensko zavarovalstvo kljub zmanjšani gospodarski rasti pokazalo svojo 

žilavost, ki izhaja iz dolgoročne usmerjenosti in značaja, ter uspešno zaključilo še eno poslovno 

leto (Slovensko zavarovalno združenje 2012, 7). Zbrana bruto premija se je v letu 2011 glede 

na preteklo leto zvišala za 0,5 %. Glavni vzrok nizke rasti zbrane bruto premije so poslabšane 

gospodarske razmere, ki zmanjšujejo obseg sklenjenih zavarovanj. Škodni rezultat 

zavarovalnic, razmerje med bruto izplačanimi odškodninami in bruto zbranimi premijami, se je 

leta 2011 zvišal za 0,01 indeksne točke na vrednost 0,63. Škodni rezultat se je izboljšal pri 

premoženjskih zavarovanjih, in sicer zaradi ustreznih pozavarovanj in višjega zmanjšanja škod 

od zavarovalne premije. Škodni rezultat se je poslabšal pri življenjskih zavarovanjih za 0,15 

indeksne točke. Ključni razlog je poslabšanje rezultata pri pokojninskih zavarovanjih, kjer je 

izrazito zvišanje škod zaradi doživetja in predčasnega prenehanja zavarovanj (Banka Slovenije 
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2012, 110–113). V kriznem času zavarovalnicam ni lahko povečati premije niti tržnega deleža. 

Zavarovanci namreč postajajo previdnejši in zahtevnejši. Iščejo več informacij o zavarovanju 

in racionalnejše rešitve. Upada število dodatnih zavarovanj k osnovnemu kritju. Zmanjšuje se 

število zavarovanj z večjim tveganjem, povečuje pa se zanimanje za zavarovanja z zajamčenim 

donosom. Vse pomembnejša spet postajajo klasična življenjska zavarovanja, vendar v 

sodobnejši preobleki. Zaradi pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov z veliko posledično 

škodo, povzročeno premoženju, postajajo zavarovanci glede svojega premoženja bolj 

gospodarni in za svoj denar zahtevajo vse bolj kakovostno zavarovanje premoženja. Zato si 

zavarovalnice prizadevajo prenoviti svoje zavarovalne produkte, jih usmerjati na potrebe 

posameznega zavarovanca, iščejo inovativne prijeme pri oglaševanju, odpravljajo elemente 

nelojalne konkurence (nerazumno velike popuste), izboljšujejo in skrajšujejo obdelavo škodnih 

zahtevkov itd. (Slovensko zavarovalno združenje 2012, 50). 

Leto 2012 je bilo za slovenske zavarovalnice še eno v vrsti uspešnih poslovnih let. 

Zavarovalnice so ostale najuspešnejši del slovenskega finančnega sektorja, primerjalno z letom 

poprej pa se čutijo posledice krize tudi v tej dejavnosti, predvsem pri življenjskih zavarovanjih. 

Skupna premija teh je bila manjša za slab 1 %, vendar je obseg skupne obračunane premije 

ostal na ravni iz leta 2011 in še vedno presega 2 milijardi EUR. Razlog za praktično ničelno 

rast zbranih zavarovalnih premij gre gotovo pripisati številnim stečajem podjetij in porastu 

nezaposlenosti. Zaostreno stanje na trgu zavarovanj je povzročilo tudi močno cenovno 

konkurenco, ki drugače kot do zdaj ni navzoča le pri zavarovanjih avtomobilske odgovornosti, 

temveč tudi pri drugih. Leto 2012 je bilo za slovensko zavarovalništvo leto številnih 

racionalizacij, reorganizacij in priprav na izvajanje direktive Solventnost II (Slovensko 

zavarovalno združenje 2013, 7). 

Leta 2013 so se nadaljevale zahtevne razmere v gospodarstvu, ki so vplivale tudi na slovensko 

zavarovalništvo. Povečana nelikvidnost, številni stečaji podjetij in povečana brezposelnost že 

nekaj let vodijo v vse manjše povpraševanje. Zavarovanje pa je storitev, ki se ji potrošniki 

razmeroma hitro odpovejo. Sprva se je to odražalo le na področju življenjskih zavarovanj, v 

letu 2013 pa bolj opazno tudi pri premoženjskih. V celoti so zavarovalnice zbrale 3,7 % manj 

premije kot leto prej (Slovensko zavarovalno združenje 2014, 9). Neugodne gospodarske 

razmere so z zamikom vplivale tudi na zavarovalno dejavnost. Ob dejstvu, da je delujočih in 

plačilno sposobnih gospodarskih subjektov vse manj ter je slabša kupna moč prebivalstva, je 

postopno upadanje zbrane zavarovalne premije pričakovano. Ta je v letu 2013 znašala 1.978 

mio EUR, kar je 3,7 % manj kot leto prej in po letu 2007 prvič manj kot 2 milijardi EUR 

(Slovensko zavarovalno združenje 2014, 48). 

Blaginja potrošnika je pomembna za zavarovalni sektor, visoka nezaposlenost in velik delež 

revnega prebivalstva v povezavi s številnimi stečaji podjetij v zadnjih nekaj letih negativno 

vplivajo na povpraševanje po zavarovanju. Slovenski zavarovalni trg zato že od leta 2009 

zaznava negativne stopnje rasti premijskih prihodkov ali minimalno okrevanje v posameznih 
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letih. Enako sliko izkazuje tudi statistika za poslovno leto 2014. Premije iz naslova 

premoženjskih zavarovanj, ki so jih zbrale članice Slovenskega zavarovalnega združenja, so v 

letu 2014 padle za 1,6 % v primerjavi s preteklim letom, premije življenjskih zavarovanj pa so 

se znižale celo za 3,2 % (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 9).  

4.2.2 Zavarovalna penetracija in zavarovalna gostota 

Preglednica 1: Zavarovalna penetracija v slovenskih zavarovalnicah, 2008– 2014 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zavarovalna penetracija  

v % 5,40 5,90 5,78 5,57 5,70 5,47 5,20 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2009, 7; 2010, 46; 2015, 503. 

Zavarovalna penetracija ali delež zavarovalnih premij v BDP4 je bil v letu 2008 manjši kot leto 

prej (5,4 %), saj je bila rast slovenskega gospodarstva v tem letu rekordna kljub krizi, ki se je 

pojavila ob koncu poslovnega leta. Zavarovalna gostota, tj. vrednost premij na prebivalca, pa 

se je povečala na 5,6 %. Slovenec je leta 2008 za vse vrste zavarovanj porabil 990 EUR 

(Slovensko zavarovalno združenje 2009, 46). 

V letu 2009 je bila stopnja rasti zavarovalne gostote sicer manjša kot leto prej, a vrednost 

kazalnika še nikoli do zdaj ni bila tako visoka. Slovenec je namreč leta 2009 v povprečju za vse 

vrste zavarovanj porabil 1.015 EUR. Rekordna je bila tudi zavarovalna penetracija. BDP se je 

leta 2009 zmanjšal za 7,8 %, zavarovalna penetracija pa se je zaradi tega povečala na  

5,9 % (Slovensko zavarovalno združenje 2010, 46). 

Ne glede na šibko rast dejavnosti se je stopnja zavarovalne gostote od leta 2009 povečala. Vsak 

prebivalec Slovenije je leta 2010 za zavarovanje porabil 1.022 EUR. Stopnja zavarovalne 

penetracije (5,81 %) se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšala, saj je bila enoletna rast BDP 

višja od rasti zavarovalne dejavnosti (Slovensko zavarovalno združenje 2011, 49). 

Ob prikazanem skrčenju zavarovalnega trga in ob povečanju števila prebivalcev se je premija 

na prebivalca zmanjšala na 1.000 EUR. Zavarovalna penetracija za leto 2011 pa je bila 5,8 % 

(Slovensko zavarovalno združenje 2012, 49). 

                                                 

3 Pri izračunu zavarovalne penetracije od leta 2010 do 2014 je upoštevan BDP po prenovljeni evropski 

metodologiji (Evropski sistem nacionalnih računov 2010) (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 50). 

4 Zavarovalna penetracija je delež zavarovalne dejavnosti ali bruto obračunane zavarovalne premije v 
BDP (Slovensko zavarovalno združenje 2009, 46). 



 

44 

V slabih časih slovenskega gospodarstva zavarovalništvo že nekaj let ohranja svoj delež v BDP 

v višini 5,8 %. Na enaki ravni ostaja tudi zavarovalna gostota, ki je leta 2012 znašala 999 EUR 

na prebivalca (Slovensko zavarovalno združenje 2013, 7). 

Leta 2013 so zavarovalne premije prestavljale 5,6 % BDP, kar je najmanj v 5 letih. Prebivalec 

Slovenije je za zavarovanje povprečno porabil 960 EUR ali 39 EUR manj kot leto prej. S tem 

je zavarovalna gostota nazadovala na raven med letoma 2007 in 2008 (Slovensko zavarovalno 

združenje 2014, 48). 

V letu 2014 je upadanje zavarovalne dejavnosti ob rahlem izboljšanju stanja v gospodarstvu 

vplivalo na zmanjšanje njenega deleža v BDP. Zavarovalne premije v letu 2014 so v preteklem 

letu obsegale 5,2 % BDP, kar je vrednost, ki je bila presežena vse od leta 2003. Nadaljnja rast 

prebivalstva je pripomogla k temu, da je prebivalec Slovenije za zavarovanje svojega 

premoženja in življenja v povprečju porabil 940,1 EUR ali 20,4 EUR manj kot leto prej. S tem 

je zavarovalna vsota nazadovala na raven iz leta 2007 (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 

49). 

4.2.3 Podatki iz bilanc stanja in uspeha zavarovalnic 

Preglednica 2: Pregled izbranih kazalnikov uspešnosti poslovanja v mio EUR 2008–2013  

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bilančna vsota 4604,8 5090,5 5434,7 5692,8 6090,7 6177,7 

Kapital 744,8 802,9 878,8 1007 1176,5 1159,4 

Čisti dobiček 2,9 23,1 77,9 99,4 117,3 101,8 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor (2010, 18, 25); Agencija za zavarovalni nadzor (2012, 24, 28), 

Agencija za zavarovalni nadzor (2014, 29, 33). 

Iz preglednice 2 je razvidno, da so zavarovalnice opazovano obdobje leta 2008 začele z 2,9 mio 

EUR čistega dobička, kar je za 96,8 % manj kot za leto 2007, ko so ustvarile čisti dobiček v 

višini 95,1 mio EUR. Na neugodne poslovne rezultate zavarovalnic za leto 2008 je vplivala 

globalna kriza, ki je zajela vsa področja in tako znižala izid iz naložb ter posledično končni 

poslovni izid zavarovalnic. Na premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih, so dodatno 

vplivale katastrofalne škode, ki so bile posledica naravnih nesreč in neurij po vsej državi (toča) 

(Agencija za zavarovalni nadzor 2009, 14–15). Tudi kapital se je v letu 2008 močno znižal, in 

sicer za 200,5 mio EUR oziroma za 21,3 % (Agencija za zavarovalni nadzor 2009, 20). 

Na ugodne poslovne rezultate zavarovalnic v letu 2009 je v veliki meri vplivalo izboljšanje 

razmer na kapitalskih trgih, kar se kaže v znatnem izboljšanju izida iz financiranja oziroma 

naložb, predvsem zaradi zmanjšanja odhodkov od naložb. Na premoženjska zavarovanja, razen 

zdravstvenih, so tudi v letu 2009, vendar v manjši meri kot v letu 2008, vplivale katastrofalne 

škode, ki so bile posledica naravnih nesreč in neurij po vsej državi (toča)  (Agencija za 

zavarovalni nadzor 2010, 19). Na porast kapitala je v največji meri vplivalo povečanje 
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osnovnega kapitala v 6 zavarovalnicah, kar je posledica dokapitalizacij (Agencija za 

zavarovalni nadzor 2010, 25).   

Medtem ko so se v letu 2010 le malenkost povišale kosmate zavarovalne premije, je bilo na 

drugi strani znižano izplačilo odškodnin. Zavarovalnice so skupaj izkazale 77,9 mio EUR 

čistega dobička, kar je dobre trikrat več kot v letu prej. Bilančna vsota se je povečala predvsem 

iz naslova povečanja naložb (Agencija za zavarovalni nadzor 2011, 56). 

Pozitiven trend opazovanih bilančnih postavk se je nadaljeval tudi v letu 2011, ko so 

zavarovalnice kljub neugodnim razmeram na trgu dosegle boljši poslovni izid kot v 

predhodnem letu, kar je posledica gospodarnejšega poslovanja zavarovalnic, ponudbe novih 

storitev in izbiranja zavarovancev (Agencije za zavarovalni nadzor 2012, 53). 

Tudi v letu 2012 so zavarovalnice izboljšale poslovanje kljub poslabšanju gospodarskih razmer. 

Zavarovalnice so leta 2012 ustvarile 117,6 mio EUR čistega dobička, za 18,4 % več kot v letu 

2011 (Banka Slovenije 2013, 102). 

Na poslovni rezultat zavarovalniškega sektorja je leta 2013 vplivalo dogajanje v bančnem 

sektorju. Zaradi ukrepov Vlade RS in Banke Slovenije za stabilizacijo bančnega sistema je 

moral zavarovalniški sektor opraviti odpise in slabitve podrejenih obveznic in lastniških 

finančnih inštrumentov nekaterih slovenskih bank. Odpisi so se odražali v znižanju bilančne 

vrednosti naložb zavarovalnic; v povišanju finančnih odhodkov, ki so znižali poslovni izid in 

otežili zagotavljanje zadostne donosnosti zavarovalnih produktov z zajamčenim donosom. 

Najpomembnejše tveganje za zavarovalniški sektor pa je predstavljalo nadaljevanje obdobja 

nizkih obrestnih mer, ki pa je povezano s šibkim makroekonomskim okoljem, ki negativno 

vpliva na povpraševanje po zavarovalnih produktih (Banka Slovenije 2014, 82). 

V letu 2013 sta bili oblikovani dve zavarovalniški skupini. Sava RE, d. d., je postala večinska 

lastnica Zavarovalnice Maribor, d. d., in KD Življenje zavarovalnica, d. d. se je združila z 

Adriatic Slovenico, Zavarovalno družbo, d. d. V Sloveniji se je število zavarovalnic znižalo na 

14. Pozavarovalnici sta ostali 2 (Banka Slovenije 2014, 82). 

Postopno okrevanje domačega gospodarstva se je deloma odsevalo tudi v poslovanju 

zavarovalniškega sektorja, ki je v letu 2014 ob siceršnjem nadaljevanju upadanja zbranih bruto 

premij zabeležil obrat v negativnem trendu. Kljub temu se nadaljuje okolje nizkih obrestnih 

mer, kar predstavlja najpomembnejše tveganje za zavarovalniški sektor. Nizka donosnost 

glavnega naložbenega razreda zavarovalnic, naložbe v dolgoročne vrednostne papirje s fiksnim 

donosom, predstavlja za zavarovalnice tveganje, zaradi oteženega doseganja zadostne 

donosnosti zavarovalnih produktov z zajamčenim donosom in tveganje reinvestiranja prejetih 

kuponov in zapadlih obveznic (Banka Slovenije 2015, 81). 
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Bilančna vsota zavarovalnic se je v letu 2014 povečala za 6,6 % na 6,6 milijard EUR. 

Zavarovalnice so ustvarile 133,8 mio EUR čistega dobička in dosegle rast v višini 31,4 %, 

donosnost kapitala je znašala 10,7 %, leto pred tem pa 8,7 % (Banka Slovenije 2015, 82).  

4.3 Zaposleni v zavarovalnicah v obdobju 2008–2014 

Pri zavarovanju, tako kot pri denarju, posel sloni na zaupanju, kar pomeni, da so človeški odnosi 

s partnerji v poslu in strankami ključni (angl. relationship insurance). Zato so zaposleni in 

njihovo znanje, izkušnje, spretnosti, sposobnosti in veščine največja vrednost vsake 

gospodarske in finančne družbe, tudi zavarovalnice. Ker gre v zavarovalniški industriji 

predvsem za delo z ljudmi, ki ga opravljajo zaposleni in ne stroji, to drži še toliko bolj. Uspešne 

zavarovalnice poudarjajo pomen kakovostnega dela z zaposlenimi ter nenehnega izobraževanja 

in urjenja. Velik poudarek se daje tudi zadovoljstvu zaposlenih, ki pa ni nujno vezano le na 

plačo, ampak je pogosto povezano tudi z drugimi ugodnostmi, ki se nudijo zaposlenim, z  

medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, z vzdušjem v delovnem okolju ter z možnostjo 

napredovanja (Štiblar in Šramel 2008, 202). 

Kadrovski management je v zadnjem času postal vse pomembnejši tudi v zavarovalništvu. 

Vedno več vodilnih delavcev v gospodarskih ali tudi negospodarskih družbah se zaveda, da so 

zaposleni resnično človeški kapital družbe. Njihovo delo in ideje so ključni za razvoj in 

uspešnost družbe (Štiblar in Šramel 2008, 201). 

Kadrovanje v gospodarskih družbah, tudi finančnih, kot so zavarovalnice, lahko razdelimo na 

dve fazi (Štiblar in Šramel 2008, 201):  

– pridobiti nove, kakovostne kadre, ki jih družba potrebuje za svoj razvoj;  

– obdržati pridobljene, v družbi izobražene kadre, da je ne zapustijo. 

Na uspešnost pri pridobivanju novih kadrov vplivajo predvsem plača, ugled družbe in možnosti 

napredovanja. Na to, da zavarovalnica obdrži svoje zaposlene, pa vpliva veliko dejavnikov. 

Vodstvo zavarovalnice mora biti pozorno, da: 

– delavci zaupajo in so naklonjeni razvojni viziji zavarovalnice; 

– delavci razumejo strategijo in cilje zavarovalnice; 

– se delavci identificirajo z vrednotami zavarovalnice in so aktivno vključeni v proces 

razvoja vrednostne orientacije; 

– je urejeno notranje komuniciranje tako med prirejenimi delavci kot tudi med nadrejenimi 

in podrejenimi; 

– skrbi za nenehno izobraževanje in urjenje zaposlenih, saj se moderno poslovno okolje zelo 

hitro spreminja in od zaposlenih zahteva hitre prilagoditve; 

– zaposlenim omogoči razvoj kariere in primerno napredovanje; pogoji za standardno 

napredovanje (na primer leta izkušenj, uspešnost pri opravljanju dela) bi morali biti 

zaposlenim vnaprej znani; 
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– so zaposleni motivirani za dobro opravljanje svojega dela, tako s fiksnim plačilom kot z 

ustreznim stimulativnim nagrajevanjem; 

– delavci razvijejo pripadnost zavarovalnici, v kateri delajo; 

– so zaposleni pri opravljanju svojega dela zadovoljni. 

Zadovoljstvo strank zavarovalnice je v veliki meri odvisno od zadovoljstva zaposlenih 

zavarovalničarjev, saj njihova nemotiviranost ne prinaša dobrih poslovnih in prodajnih 

rezultatov. Pomembna vloga, s katero se srečuje vsak kadrovski manager, posredno pa tudi 

uprava zavarovalnice, je zagotoviti, da bo čim več delavcev dovolj motiviranih za uspešno 

opravljanje svojega dela. Motiviranost zaposlenih se lahko zagotovi z različnimi ukrepi, ki jih 

uporabljajo uspešne zavarovalnice, ter s kombinacijo vseh teh ukrepov. Ti ukrepi so (Štiblar in 

Šramel 2008, 203): 

– primerno osnovno plačilo za opravljeno delo; 

– ustrezno nagrajevanje oziroma stimuliranje, ko delavec preseže povprečne prodajne ali 

poslovne rezultate; 

– različne ugodnosti, ki delavcu pomagajo v določenih življenjskih obdobjih (na primer 

ustrezno zdravstveno, pokojninsko ter nezgodno zavarovanje, vrtec v družbi, štipendiranje 

otrok zaposlenih, gibljiv ali skrajšan delovni čas v času vzgoje otrok); 

– jasna, transparentna in delavcu natančno poznana možnost napredovanja. 

4.3.1 Pregled zaposlenih v zavarovalništvu v obdobju od leta 2008 do 2014 

18 članicam Slovenskega zavarovalnega združenja, g. z. i. (v nadaljevanju SZZ), v letu 2008 

sta se naslednje leto pridružili še Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, in 

Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana (Slovensko zavarovalno združenje 2009, 15). Leta 

2010 se je število povečalo na 21, ko je bila med članice sprejeta še življenjska zavarovalnica 

Ergo Zavarovalnica, d. d. (Slovensko zavarovalno združenje 2011, 15), nato pa se ni 

spreminjalo do leta 2013, ko je SZZ imelo na dan 6. 6. 2014 20 članic, od tega 17 zavarovalnic, 

2 pozavarovalnici in 1 drugo družbo, ki prav tako prodaja zavarovanja. V primerjavi z letom 

2013 je bila ena članica manj, čemur je botrovala združitev zavarovalnic Adriatic Slovenica, 

Zavarovalna družba, d. d., in KD Življenje, zavarovalnica, d. d. (Slovensko zavarovalno 

združenje 2014, 17). 

Preglednica 3: Število redno zaposlenih v zavarovalnicah, 2008–2014 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Število zaposlenih 6331 6306 6128 6099 6152 6079 6058 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 45; 2013, 47; 2015, 45. 



 

48 

Iz preglednice 3 je razvidno, da zaposlenost v zavarovalni panogi ob splošni gospodarski 

recesiji v zadnjih nekaj letih počasi upada. V članicah SZZ je bilo v letu 2013 zaposlenih 6.079 

oseb, kar je za 73 oseb ali 1,2 % manj kot leto prej in 4 % manj kot leta 2008, ko je bilo 

zabeleženo največje število zaposlenih doslej – 6.311 (Slovensko zavarovalno združenje 2014, 

43). Na dan 31. 12. 2014 je bilo zaposlenih 6.058, kar je 21 oseb ali 0,3 % manj kot leto prej, 

število pa je primerljivo s tistim iz leta 2007 (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 44).  

Preglednica 4: Število redno zaposlenih v izbranih zavarovalnicah, 2008–2014 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zavarovalnica Triglav, d. d. 2507 2514 2441 2400 2405 2373 2365 

Zavarovalnica Maribor, d. d. 909 907 874 875 881 866 814 

Adriatic Slovenica, d. d. 1033 1006 951 998 1010 1050 1027 

Generali Zavarovalnica, d. d. 324 322 337 330 381 377 396 

Zavarovalnica Tilia, d. d. 438 398 387 382 372 382 386 

Grawe zavarovalnica, d. d. 211 179 166 176 190 177 186 

KD Življenje, d. d. 156 178 182 177 130 0 0 

Triglav, Zdravstvena zav., d. d. 82 82 78 78 77 81 84 

Wiener Stӓdtische, podr. Slov. 0 18 22 26 27 29 29 

Ergo zavarov., d. d., podr. v Lj. 6 6 6 9 44 58 77 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2009, 19; 2010, 17; 2011, 19; 2012, 19; 2013, 21; 2014, 21; 

2015, 22. 

Iz preglednice 4 je razvidno, da je število redno zaposlenih v letu 2014 v večini največjih 

zavarovalnic, ki so v slovenski lasti, to je Zavarovalnici Triglav d. d., Zavarovalnici Maribor d. 

d., Adriatic Slovenici, Zavarovalni družbi, d. d.5, Zavarovalnici Tilia, d. d., v primerjavi z letom 

2008 padlo, medtem ko v manjših, predvsem tujih zavarovalnicah s podružnicami v Sloveniji, 

kot so Generali Zavarovalnica, d. d., Grawe Zavarovalnica, d. d., Wiener Stӓdtische 

zavarovalnica, d. d., podružnica v Ljubljani, in Ergo Zavarovalnica, d. d., podružnica v 

Ljubljani, skozi celotno proučevano obdobje beležijo rast redno zaposlenih.  

Preglednica 5: Fluktuacija redno zaposlenih v zavarovalnicah, 2010–2014 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 

Prihodi 611 506 782 625 622 

Odhodi 786 469 725 560 658 

Stopnja bruto fluktuacije v 

% 2,28 15,99 24,03 19,7 21,6 

Stopnja neto fluktuacije v % –2,79 0,61 0,91 1,08 –0,6 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 44; 2012, 44; 2013, 46; 2014, 44; 2015, 45. 

                                                 

5 Zavarovalna družba KD Življenje Zavarovalnica, d. d., je 1. 10. 2013 ves portfelj zavarovanj in 

zaposlenih prenesel na Adriatic Slovenico, Zavarovalno družbo, d. d. 
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Iz preglednice 5 je razvidno, da je v opazovanem obdobju v večini let število novo zaposlenih 

presegalo število odhodov, razen v letih 2010 in 2014. 

Slika 5: Število zaposlenih v zavarovalnicah po spolu, 2008–2014 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 45; 2013, 47; 2015, 45. 

Iz slike 5 je razvidno, da med zaposlenimi v zavarovalnicah vse od leta 2005, odkar SZZ 

spremlja tovrstno statistiko, prevladujejo ženske. Ob koncu leta 2013 jih je bilo 3.529 (58 %) 

in 2.550 moških (42 %) (Slovensko zavarovalno združenje 2014, 43). V primerjavi z letom 

2008, ko je delež zaposlenih žensk znašal 58,1 % in zaposlenih moških 41,9 % (Slovensko 

zavarovalno združenje 2009, 41), ugotavljamo, da je razmerje zaposlenih med spoloma v 

obdobju od leta 2008 do konca leta 2013 ostalo na isti ravni. Ob koncu leta 2014 je bilo v 

zavarovalnicah zaposlenih 57,7 % žensk in 42,3 % moških (Slovensko zavarovalno združenje 

2015, 44). 

Prodaja kompleksnejših zavarovalnih produktov in predvsem življenjskih zavarovanj zahteva 

primerno izobraženega prodajalca, ki bo zmožen stranki razložiti vse vidike neke zavarovalne 

rešitve. Predhodna in razumljiva predstavitev lastnosti in prednosti nekega zavarovalnega 

produkta v medijih (tisk, radio ali televizija, internet) zagotovo pomaga pri uspešnosti njegove 

prodaje. Tovrstno nagovarjanje potencialnih strank lahko predstavlja prvi stik stranke z 

zavarovalnico in začetek procesa ustvarjanja zaupanja v zavarovalno institucijo. Povečuje tudi 

povpraševanje po določenem produktu in omogoča ljudem, da se vnaprej seznanijo z bistvenimi 

informacijami, ki jih potrebujejo (Štiblar in Šramel 2008, 201). 
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Slika 6: Število redno zaposlenih po stopnji formalne izobrazbe, 2008–2014 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 45; 2013, 47; 2015, 456. 

Iz slike 6 je razvidno, da se izobrazbena struktura zaposlenih izboljšuje, saj je vsako leto več 

kadra z najmanj višješolsko izobrazbo. Ti so v opazovanem obdobju predstavljali že več kot 

polovico (53 %) zaposlenih, večina od njih ima visokošolsko, to je VII. stopnjo izobrazbe 

(2.103 ali 35 % vseh zaposlenih). V prid boljši izobrazbi kaže tudi stalno najvišja stopnja rasti 

števila oseb z magisterijem glede na ostale formalne stopnje izobrazbe – v zadnjem letu je 

število teh naraslo kar za 16 % (Slovensko zavarovalno združenje 2014, 43). V letu 2014 je bila 

izobrazbena struktura zaposlenih podobna, vendar pa je očiten manjši delež žensk z magistrsko 

in doktorsko izobrazbo. Kadri z najmanj višješolsko izobrazbo so v opazovanem letu 

predstavljali kar 53,6 % zaposlenih, večina od njih ima VI. stopnjo (1.814 ali 29,9 % vseh 

zaposlenih) in VII. stopnjo izobrazbe (1.210 ali 20 % vseh zaposlenih). Pri navedenih ravneh 

izobrazbe je zaradi prehoda na nov način evidentiranja izobrazbe zaposlenih prišlo do 

spremembe v razvrščanju, kar se kaže v primerjavi števila oseb v zadnjih 2 letih in posledično 

z izstopajočim indeksom rasti. Do zdaj stalno najvišjo stopnjo rasti glede na formalno stopnjo 

izobrazbe je beležilo število oseb z magisterijem, vendar je v letu 2014 njihovo število prvič 

upadlo za 6,7 % (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 44). 

                                                 

6 Ob prehodu na nov sistem prikazovanja ravni izobrazbe je visokošolski strokovni program iz 7. ravni 

po prejšnjem programu razvrščen v 6. raven po bolonjskem programu, zato podatki med letoma 2013 in 

2014 med seboj niso primerljivi, kar se odraža tudi pri indeksu rasti (Slovensko zavarovalno združenje 
2015, 45). 
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Slika 7: Število redno zaposlenih v zavarovalnicah po poslovni funkciji 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 45; 2013, 47; 2015, 45. 

Iz slike 7 je razvidno, da se je s prodajo zavarovanj v letu 2013 ukvarjalo 53 % vseh zaposlenih 

ali 3.218 oseb, kar je v absolutni vrednosti največ doslej, delež pa se v zadnjih letih (z izjemo 

leta 2012) vztrajno zmanjšuje. Prodajo prek prodajnega okenca ter preko telefona ali interneta 

opravljajo večinoma ženske, medtem ko so zaposleni zavarovalni zastopniki predvsem moški. 

Število zaposlenih v prodaji je v letu 2013 prvič od začetka opazovanja tega pojava preseglo 

število ostalih zaposlenih. To je sicer nazadovalo že drugo leto zapored in se tokrat ustavilo pri 

2.861 osebah (Slovensko zavarovalno združenje 2014, 43). Število zavarovalnih delavcev, ki 

se ukvarjajo s prodajo zavarovanj, je v preteklem letu precej upadlo in tako ponovno zaostalo 

za številom ostalih zaposlenih. Prodajni delavci so tako predstavljali 44,6 % vseh zaposlenih. 

Od tega je bilo 60,1 % internih zavarovalnih zastopnikov, 11,1 % zaposlenih na prodajnem 

okencu in le 2,1 % zaposlenih za trženje na daljavo. Prodajo prek okenca in po telefonu ali 

internetu opravljajo večinoma ženske, medtem ko so zaposleni zavarovalni zastopniki 

predvsem moški (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 44). 
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Slika 8: Redno zaposleni v zavarovalnicah po vrsti pogodbe o zaposlitvi, 2008–2014 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 45; 2012, 47; 2013; 2015, 45. 

Iz slike 8 je razvidno, da so delavci v zavarovalnicah in pozavarovalnicah pretežno zaposleni 

za nedoločen čas in so večinoma zvesti svojemu delodajalcu. V letu 2013 je zavarovalnice 

zapustilo 560 delavcev ali 9,3 %, število odhodov se je v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 

22,8 %. Novo zaposlenih je bilo 625 oseb, koeficient fluktuacije prihodov je znašal 10,4 % 

(Slovensko zavarovalno združenje 2014, 43). V letu 2014 je bila večina delavcev v 

zavarovalnicah in pozavarovalnicah zaposlena za nedoločen čas, gibanje zaposlenosti pa je 

skozi daljše obdobje precej enakomerno. V letu 2014 je zavarovalnice sicer zapustilo 10,9 % 

delavcev, število odhodov pa se je v primerjavi z letom prej povečalo za 17,5 %. Novo 

zaposlenih je bilo 0,5 % manj v primerjavi z letom 2013, njihov delež v povprečnem številu 

zaposlenih pa je znašal 10,3 % (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 44). 
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Slika 9: Redno zaposleni v zavarovalnicah po tipu delovnega časa, 2011–2014 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 43; 2013, 44; 2015, 45. 

Iz slike 9 sta razvidna postopen upad števila zaposlenih za polni delovni čas in postopna rast 

števila zaposlenih za krajši delovni čas. 

Da bi zavarovalnica lahko trajno povečevala svojo vrednost in poslovala družbeno odgovorno, 

je treba zaposlene ustrezno izobraževati ter jim omogočati, da pridobivajo znanje in z urjenjem 

razvijajo svoje sposobnosti. Moderna družba se zelo hitro razvija in temu morajo slediti tudi 

zavarovalniški produkti in storitve, ki postajajo vedno bolj kompleksni in zapleteni. Zato je 

nenehno izobraževanje delavcev v zavarovalniški industriji tako pomembno: neuki prodajalec 

stranki ne more prodati produkta, ki ga ne pozna do popolnosti, tako kot tudi ne more pripraviti 

ustrezne, po meri oblikovane zavarovalne rešitve za zahtevnejše stranke, če ne pozna vseh 

vidikov in podrobnosti posameznih skupin produktov (Štiblar in Šramel 2008, 203).  
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Slika 10: Število pedagoških ur funkcionalnega izobraževanja zaposlenih, 2008–2013 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 45; 2013, 47. 

Iz slike 10 je v primerjavi števila pedagoških ur funkcionalnega izobraževanja zaposlenih v 

obdobju od leta 2008 do 2013 zaradi neugodnih gospodarskih razmer opazen trend 

zmanjševanja izobraževalnih dejavnosti zavarovalnic, saj se je število pedagoških ur znižalo 

kar za 26 %. 

Preglednica 6: Podatki o izobraževanju zaposlenih v zavarovalnicah, 2008–2012 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 

Število zaposlenih, ki so bili vključeni v izobraževanje vsaj enkrat v 
koledarskem letu 5302 5258 5297 5281 5540 

Število internih predavateljev 290 320 328 242 867 

Stroški za izobraževanje zaposlenih v 1.000 EUR 3.085 2.661 2.838 2.563 2.838 

Povprečni strošek izobraževanja na zaposlenega v EUR v 

koledarskem letu 505 420 453 420 460 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 45; 2014, 47. 

Iz preglednice 6 je razvidno, da število zaposlenih, ki so bili vključeni v izobraževanje vsaj 

enkrat v koledarskem letu, raste skozi celotno opazovano obdobje, število internih 

predavateljev se je samo v letu 2012 v primerjavi s predhodnim letom povečalo skoraj za trikrat. 

Pri stroških za izobraževanje zaposlenih in povprečnem strošku na zaposlenega je v letu 2012 

v primerjavi z letom 2008 moč opaziti padec. 
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Slika 11: Absentizem zaposlenih v zavarovalnicah, 2008–2014 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2011, 45; 2013, 47; 2015, 45. 

Iz slike 11 je razvidno, da se skupaj s številom zaposlenih zmanjšuje tudi skupno število 

opravljenih delovnih ur vseh zaposlenih v zavarovalnicah. Ob upoštevanju vseh izgubljenih ur 

zaradi bolezni in poškodb je število efektivnih ur še manjše. Leta 2013 je bilo zaradi bolezni in 

poškodb 437.000 izgubljenih ur, kar predstavlja 3,62 % vseh delovnih ur. Njihov delež zadnji 

2 leti upada, to pa je ravno nasprotno kot v pozavarovalnicah. V teh je naraščalo tudi skupno 

število opravljenih delovnih ur (Slovensko zavarovalno združenje 2014, 43). Ob dejstvu, da se 

že vrsto let zmanjšuje število zaposlenih, se pri tem zmanjšuje tudi skupno število delovnih ur 

vseh zaposlenih v zavarovalnicah. Pri tem je v zadnjih treh letih manjši delež izgubljenih ur 

zaradi bolezni in poškodb kot v preteklosti. Lansko leto je bilo iz tega naslova skoraj 448.000 

izgubljenih ur, kar predstavlja 3,7 % vseh delovnih ur (Slovensko zavarovalno združenje 2015, 

44). Po pregledu podatkov opazovanega obdobja ugotavljamo, da se trend absentizma oziroma 

delež izgubljenih ur zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni in drugih vzrokov vztrajno 

zmanjšuje, predvsem po letu 2011, ko večji del stroškov za izgubljene odsotnosti prevzemajo 

zavarovalnice, delež Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je tudi iz leta v leto nižji.  

4.3.2 Poslovna učinkovitost zavarovalnic 

Poslovno učinkovitost zavarovalnic v obdobju od leta 2008 do 2014 lahko razberemo iz 

podatkov o skupni bruto obračunani premiji po zavarovalnicah in bruto obračunani premiji na 

zaposlenega. 
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Preglednica 7: Bruto obračunana premija v mio EUR, 2008–2014 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zavarovalnica Triglav, d. d. 752,7 743 719,9 695 645,6 603,8 591,2 

Zavarovalnica Maribor,  

d. d. 251,8 266 259,6 263,2 263,2 252 250 

Adriatic Slovenica, d. d. 256,7 260,6 261,2 265,3 268,9 306,2 297,5 

KD Življenje, d. d. 69,1 68,7 70,1 62,5 51,3 0 0 

Zavarovalnica Tilia, d. d. 68,2 72,1 73,8 78,9 82,5 86,1 83,7 

Triglav, Zdravstvena zav., d. d. 59,3 67,3 72,7 80,2 91,4 104 107,4 

Generali Zavarovalnica,  

d. d. 61,6 69,3 80,2 86,2 88,1 85,2 87,8 

Grawe zavarovalnica, d. d. 36,4 35,4 34,9 34,4 33,7 32,5 32,4 

Wiener Stadtische, podr. v Slo. 0 12 19,3 20,9 23,2 24,4 25,7 

Ergo zavarov. d. d., podr. v Lj. 0,9 2,3 2,9 3,9 4,5 8,1 7 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2009, 19; 2010, 17; 2011, 19; 2012, 19; 2013, 21; 2014, 21; 

2015, 20. 

Iz preglednice 7 je razvidno, da je v letu 2014 v primerjavi z letom 2008 največji upad zbrane 

bruto obračunane premije utrpela Zavarovalnica Triglav, d. d., rahel upad sta zabeležili  

Zavarovalnica Maribor, d. d., in Grawe zavarovalnica, d. d., medtem ko so opazen porast 

dosegle Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d., Zavarovalnica Tilia, d. d., Triglav, 

Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Generali Zavarovalnica, d. d., Wiener Städtische 

zavarovalnica, d. d., podružnica v Ljubljani, in Ergo zavarovalnica, d. d., podružnica v 

Sloveniji. KD Življenje, Zavarovalnica, d. d., je do pripojitvi k Adriatic Slovenici, Zavarovalni 

družbi, d. d., v letu 2013 utrpela upad zbrane bruto obračunane premije. 
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Preglednica 8: Bruto obračunana premija na zaposlenega v 1.000 EUR, 2008–2014 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zavarovalnica Triglav, d. d. 300 296 295 290 268 254,4 250 

Zavarovalnica Maribor, d. d. 277 293 297 301 299 291 307,1 

Adriatic Slovenica, d. d. 248 259 275 266 266 291,6 289,6 

KD Življenje, d. d. 442 386 385 353 394 0 0 

Zavarovalnica Tilia, d. d. 156 181 191 207 222 225,5 216,9 

Triglav, Zdravstvena zav., d. 

d. 723 821 932 1028 1188 1284,5 1278,2 

Generali Zavarovalnica, d. d. 190 215 238 261 231 225,9 221,6 

Grawe zavarovalnica,  

d. d. 173 198 210 195 177 183,8 174,4 

Wiener Stadtishe, podr. v Lj. 0 670 880 804 861 842,6 886,3 

Ergo zavarov., podr. v Slo. 149 388 484 432 104 140,4 90,8 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje 2009, 19; 2010, 17; 2011, 19; 2012, 19; 2013, 21; 2014, 21; 

2015, 22. 

Iz preglednice 8 je razvidno, da je največji upad bruto obračunane premije na zaposlenega v 

letu 2014 v primerjavi z letom 2008 utrpela Zavarovalnica Triglav, d. d., medtem ko so ostale 

zbrale več. KD Življenje, Zavarovalnica, d. d., je v opazovanem obdobju do pripojitve k 

Adriatic Slovenici, d. d., utrpela postopen upad zbrane premije na zaposlenega. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA  

Empirični del raziskave v dveh podpoglavjih predstavlja analizo dejavnikov in simptomov 

strahu pred izgubo zaposlitve v zavarovalništvu.   

5.1 Opis postopka spletnega anketiranja 

Po temeljitem pregledu domače in tuje literature smo na spletni strani http://www.mojaanketa.si 

izdelali spletno anketo, ki je obsegala 26 vprašanj. Povabilo k sodelovanju in dostop do ankete 

je bilo septembra 2013 prek elektronske pošte poslano na elektronske naslove kadrovskih služb 

vseh zavarovalnic, ki delujejo na področju RS. Zaradi neodzivnosti oziroma nepripravljenosti 

vabljenih zavarovalnih družb k sodelovanju smo se odločili, da raziskavo opravimo po tehniki 

neverjetnostnega vzorčenja, imenovani »snežna kepa«. Tratnik (2002, 71) pravi, da se za 

metodo snežne kepe odločimo, ko želimo v obravnavo vključiti posameznike, ki nas bodo 

informirali o temi, ne vemo pa, kdo so in kje bi jih poiskali. Vzorec začnemo z enim 

posameznikom in ga prosimo, naj nas usmeri k drugim, ki jih prosimo enako. Meseca januarja 

2014 smo vabilo k sodelovanju in dostop do ankete poslali na nam znane elektronske naslove 

sodelavcev, ki smo jih zaprosili, da anketo izpolnijo, nato pa jo pošljejo svojim sodelavcem in 

vsem ostalim zaposlenim v različnih zavarovalnicah, s katerimi poslovno sodelujejo. Zaradi 

želje po pridobitvi čim večjega števila odgovorov zaposlenih v zavarovalništvu je bila anketa v 

istem obdobju dostopna tudi na forumu Fakultete za management in spletnem portalu Cekin.si. 

Podatke iz anketnih vprašalnikov, ki jih je pravilno izpolnilo 132 zaposlenih v zavarovalništvu, 

smo vnesli v statistični program SPSS in program Excel ter jih statistično obdelali.    

5.2 Anketni vprašalnik 

Spletni anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 4 sklopov vprašanj glede: 

– dolžine in vrste trenutne zaposlitve, naziva zavarovalne družbe in njenega gospodarskega 

okolja (vprašanja od 1 do 6), 

– dejavnikov strahu pred izgubo zaposlitve7 (vprašanja od 7 do 10), 

– trenutnega duševnega in fizičnega zdravja, obstoja in trajanja bolniškega staleža, jemanja 

zdravil in pitja alkoholnih pijač, iskanja laične ali strokovne pomoči (vprašanja od 11 do 

19), 

– opisne statistike: spol, starost, izobrazba, družinski status, število otrok, mlajših od 18 let, 

stanovanjski status, nameravani prošnji za kredit ali lizing (vprašanja od 20 do 26). 

V prvem sklopu vprašanj smo spraševali po nazivu zavarovalnice, v kateri so anketiranci 

trenutno zaposleni, dolžini in tipu njihove sedanje zaposlitve in ali občutijo strah pred izgubo 

                                                 

7 Dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve so povzeti po Greenhalgh in Rosenblatt (1984, 440). 
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zaposlitve. Stopnjo strinjanja s trditvami glede sedanje zaposlitve so anketiranci podali s 

pomočjo petstopenjske Likertove lestvice od 1 (popolnoma se strinjam) do 5 (popolnoma se ne 

strinjam).  

Z enako lestvico so v drugem sklopu vprašanj ocenjevali svojo stopnjo strinjanja s trditvami, ki 

se nanašajo na dejavnike strahu pred izgubo zaposlitve: stopnja resnosti ogroženosti, občutek 

nemoči v ogrožajoči situaciji, stopnja odvisnosti od službe in individualne razlike zaposlenega. 

Petstopenjsko Likertovo lestvico od 1 (vedno) do 5 (nikoli) smo uporabili tudi v tretjem sklopu, 

kjer so vprašani ocenjevali svojo stopnjo strinjanja s trditvami glede simptomov svojega 

fizičnega in duševnega zdravja, ali so v zadnjih 3 mesecih zaradi zdravstvenih težav obiskali 

zdravnika, ali so bili v zadnjih 3 mesecih v bolniškem staležu in njegovo trajanje. S 

štiristopenjsko Likertovo lestvico od 1 (nikoli) do 4 (pogosto) smo spraševali po njihovem 

trenutnem fizičnem počutju v zadnjih 3 mesecih in pogostosti uporabe zdravil za določene 

simptome, ki so značilni za strah pred izgubo zaposlitve. Zanimala nas je tudi pogostost pitja 

alkoholnih pijač ter komu najpogosteje zaupajo svoj strah pred izgubo zaposlitve. 

5.3 Rezultati opisne statistike 

5.3.1 Demografske značilnosti vzorca 

Slika 12: Anketirani zaposleni po spolu 

Iz slike 12 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 132 zaposlenih v zavarovalništvu, in sicer 

40 žensk (30,3 %) in 92 moških (69,7 %).  
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Slika 13: Anketirani zaposleni po starosti 

Iz slike 13 je razvidno, da največ vprašanih sodi v starostno skupino od 31 do 40 let (45,8 %, n 

= 69), sledi starostna skupina od 41 do 50 let (30,5 %, n = 40), nato starostna skupina od 18 do 

30 let (15,3 %, n = 20). Zadnja je starostna skupina od 51 do 60 let (8,4 %, n = 11), en odgovor 

pa je manjkajoč. 

Slika 14: Anketirani zaposleni po izobrazbi 

Iz slike 14 izhaja, da ima skoraj dve tretjini vprašanih višjo/visoko izobrazbo (62,1 %, n = 82), 

27,3 % (n = 36) jih ima srednješolsko izobrazbo, 9,1 % (n = 12) specializaci-

jo/magisterij/doktorat ter 1,5 % poklicno izobrazbo. Nihče od anketiranih ni zaključil samo 

osnovne šole. 
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Slika 15: Anketirani zaposleni po družinskem statusu 

Iz slike 15 je razvidno, da je največ anketiranih v zvezi z otroki (68,2 %, n = 90), sledijo samski 

brez otrok (12,9 %, n = 17) in zaposleni v zvezi brez otrok (11,4 %, n = 15). Manj je razvezanih 

z otroki (4,5 %, n = 6) ter najmanj vdov/vdovcev (3 %, n = 4).  

Slika 16: Anketirani zaposleni po številu otrok, mlajših od 18 let 

Iz slike 16 je razvidno, da je v vzorcu največ zaposlenih brez otrok, mlajših od 18 let (34,9 %, 

n = 45), drugo mesto si delijo zaposleni z 1 in 2 otroka (26,4 %, n = 34), sledijo zaposleni s 3 

12,9

68,2

11,4

4,5

3,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

samski brez otrok

v zvezi z otroki

v zvezi brez otrok

razvezan z otroki

vdova / vdovec

Odstotek

34,9

26,4

26,4

10,9

,8

,8

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Odstotek



 

62 

otroki (10,9 %, n = 14), na zadnjem mestu so zaposleni s 4 in 5 otroki (0,8 %, n = 1). Na to 

vprašanje niso odgovorili 3 zaposleni. 

Slika 17: Anketirani zaposleni po stanovanjskem statusu 

Iz slike 17 je razvidno, da največ udeležencev raziskave živi v lastnem stanovanju ali hiši (60,6 

%, n = 80), sledijo zaposleni, ki živijo v domu staršev ali pri sorodnikih (18,9 %, n = 25), ter 

vprašani, ki živijo v solastniškem stanovanju ali hiši (11,4 %, n = 15). Najmanj je tistih, ki živijo 

v najetem stanovanju ali hiši (9,1 %, n = 12). 75 % (n = 99) vprašanih v bližnji prihodnosti ne 

bo zaprosilo za kredit ali lizing, 25 % (n = 33) pa jih je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno. 
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5.3.2 Zaposlitvene značilnosti vzorca 

 

Slika 18: Anketirani zaposleni po nazivu zavarovalnice 

Iz slike 18 je razvidno, da je v anketi sodelovalo največ zaposlenih v Adriatic Slovenici, 

Zavarovalni družbi, d. d. (36,4 %, n = 48), sledijo tisti, ki zavarovalne družbe, v kateri so 

trenutno zaposleni, ne želijo imenovati (23,5 %, n = 31), drugo (13,6 %, n = 18) in zaposleni v 

Wiener Städtische zavarovalnici, d. d., podružnica v Ljubljani (6,8 %, n = 9). Peto mesto si s 

3,8 % (n = 5) delijo zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d., in KD Življenje, Zavarovalnica, 

d. d.8, šesto mesto si s 3 % (n = 4) delijo zaposleni v Zavarovalnici Maribor, d. d., Generali 

Zavarovalnici, d. d., in Grawe Zavarovalnici, d. d. Na zadnjih dveh mestih sta Zavarovalnica 

Tilia, d. d., z 1,5 % (n = 2) in Ergo zavarovalnica, d. d., podružnica v Sloveniji, z 0 %. 

                                                 

8 V času raziskave je bila KD Življenje, Zavarovalnica, d. d., še samostojna zavarovalna družba, ki se je 
meseca oktobra 2013 pridružila Adriatic Slovenici, Zavarovalni družbi, d. d. 
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Slika 19: Anketirani zaposleni po dolžini sedanje zaposlitve 

Iz slike 19 je razvidno, da je skoraj tretjina anketiranih v sedanji zaposlitvi zaposlenih od 0 do 

5 let (31,8 %, n = 41), sledijo tisti, ki so zaposleni od 16 do 20 let (27,1 %, n = 35) in od 11 do 

15 let (19,4 %, n = 25). 18,6 % vprašanih (n = 24) je zaposlenih od  6 do 10 let, 2,3 % (n = 3) 

od 21 do 25 let in 0,8 % (n = 1) od 26 do 30 let. Na to vprašanje niso odgovorili 3 zaposleni. 

 

Slika 20: Anketirani zaposleni po vrsti zaposlitve  

Iz slike 20 je razvidno, da je največ zaposlenih v vzorcu (81,8 %, n = 108) zaposlenih za 

nedoločen čas, sledijo jim tisti s prožnimi oblikami zaposlitve, in sicer je 12,1 % (n = 16) 
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zaposlenih za določen čas, 4,5 % (n = 6) jih dela po pogodbi, 0,8 % (n = 1) pa jih dela s krajšim 

delovnim časom in prek študentskega servisa.  

 

Slika 21: Anketirani zaposleni po tipu zaposlitve  

Iz slike 21 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 40,2 % (n = 53) strokovnih delavcev, 35,6 

% (n = 47) administrativnih uslužbencev, 12,1 % (n = 16) zastopnikov, osebnih svetovalcev za 

zavarovanja, 11,4 % (n = 15) vodstvenih delavcev (oddelka, sektorja, družbe) in 0,8 % (n = 1) 

študentov. 

 

Slika 22: Strah pred izgubo sedanje zaposlitve 

Iz slike 22 je razvidno, da je na vprašanje, ali občutijo strah pred izgubo sedanje zaposlitve, 

največ anketiranih (59,1 %, n = 78) odgovorilo pritrdilno, 40,9 % (n = 54) pa jih tega strahu ne 

občuti.  
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V zadnjem vprašanju prvega sklopa anketnega vprašalnika smo spraševali po stopnji strinjanja 

s trditvami, ki se nanašajo na sedanjo zaposlitev vprašanih. Lestvice pri trditvah so zastavljene 

tako, da višje povprečje pomeni višjo stopnjo strinjanja. 

 

Slika 23: Analiza trditev, ki se nanašajo na sedanjo zaposlitev anketiranih 

Iz slike 23 je razvidno, da je analiza stopnje strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na sedanjo 

zaposlitev, pokazala, da je najvišjo povprečno vrednost strinjanja (4,00) dosegla izjava, da je 

gospodarska kriza vplivala na poslovanje njihovega podjetja, s povprečno stopnjo strinjanja 

3,73 ji tesno sledi trditev, da ima njihovo podjetje dober poslovni in finančni rezultat, in trditev, 

da bo zaradi združitve/prevzema zavarovalnice je/bo prišlo do podvojenega števila zaposlenih 

na istih delovnih mestih, ki je dosegla povprečno vrednost 3,36. Najmanj (2,99) pa so se strinjali 

s  trditvijo, da njihovo podjetje ne odpušča, ampak prerazporeja. 

5.3.3 Analiza dejavnikov strahu pred izgubo zaposlitve 

Drugi sklop vprašalnika je vseboval trditve, ki se nanašajo na dejavnike strahu pred izgubo 

zaposlitve. 

Prvi analizirani dejavnik je bila ocena stopnje resnosti ogroženosti. Lestvice so zastavljene tako, 

da višje povprečje pomeni večjo resnost ogroženosti.  

4,00

3,73

3,09

3,17

3,34

2,99

3,36

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Gospodarska kriza je vplivala na poslovanje

mojega podjetja.

Naše podjetje ima dober poslovni in finančni
rezultat.

Zaposleni smo podrobno seznanjeni o poslovanju

družbe in odločitvah vodstva.

Vodstvo podjetja dobro sodeluje s svetom

delavcev, sindikatom in zaposlenimi.

Sprememba lastništva/vodstva podjetja bo/je
vodila do drastične spremembe v številu

zaposlenih.

Naše podjetje ne odpušča, ampak prerazporeja.

Zaradi združitve/prevzema zavarovalnice je/bo
prišlo do podvojenega števila zaposlenih na istih

delovnih mestih.

Povprečje



 

67 

 

 

Slika 24: Analiza trditev glede stopnje resnosti ogroženosti 

Iz slike 24 je razvidno, da je najvišjo stopnjo strinjanja (4,02) dosegla izjava, da bi bil vprašani 

zaradi strahu pripravljen sprejeti delovno mesto, ki zahteva nove veščine in znanja, tesno ji 

sledita pripravljenost opravljati dodatno delo (3,56) in trditev, da je v njihovem podjetju že 

prišlo do odpuščanj (3,47). Zelo visoko vrednost imata tudi pripravljenost sprejeti delovno 

mesto v drugem kraju (3,34) in za določen čas (3,33). Najmanj (2,95) pa se strinjajo z izjavo, 

da je do odpuščanj v njihovem podjetju prišlo iz utemeljenih razlogov. 

Drugi analizirani dejavnik je bila ocena stopnje občutka nemoči v ogrožajoči situaciji. Lestvice 

so zastavljene tako, da višje povprečje pomeni večji občutek nemoči. 
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Slika 25: Analiza občutka nemoči v ogrožajoči situaciji 

Iz slike 25 je razvidno, da je najvišjo povprečno vrednost strinjanja (3,67) dosegla izjava, da je 

vprašane strah, da bi bili nadrejeni pri reorganizaciji poslovanja pristranski in nepravični, sledi 

izjava, da zaradi pomanjkanja informacije ne vedo, kaj naj pričakujejo (3,42). Najmanj (2,82) 

se strinjajo z izjavo, da zaradi strahu ne opozarjajo na nepravilnosti na delovnem mestu. Na 

osnovi slike 25 ocenjujemo, da je občutek nemoči v ogrožajoči situaciji kar močan, saj je med 

najvišjo in najnižjo povprečno vrednostjo zelo majhna razlika (0,85).  

Tretji analizirani dejavnik je stopnja odvisnosti od zaposlitve. Lestvice so zastavljene tako, da 

višje povprečje pomeni višjo stopnjo odvisnosti. 
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Slika 26: Analiza stopnje odvisnosti od zaposlitve 

Iz slike 26 je razvidno, da se je največ vprašanih (3,64) strinjalo z izjavo, da jih je zelo strah, 

ker je sedanja zaposlitev njihov edini vir dohodka. Zelo blizu so ji izjava, da doma pogosto 

razmišljajo o razmerah v službi (3,45), izjava, da bi izguba zaposlitev imela velik vpliv na 

njihovo samozavest (3,39), in izjava, da bi bila izguba zaposlitve njihova osebna tragedija 

(3,29). Najmanj (2,55) se jih je strinjalo z izjavo, da jih je zelo strah, ker je partner brez 

zaposlitve.  

Zadnji analizirani dejavnik drugega sklopa vprašanj je bilo ugotavljanje individualnih razlik. 

Lestvice so obrnjene tako, da višje povprečje pomeni večji občutek kontrole. 
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Slika 27: Analiza ugotavljanja individualnih razlik 

Iz slike 27 je razvidno, da so si povprečne vrednosti prvih štirih trditev pri ugotavljanju 

individualnih razlik vprašanih zelo blizu. Najvišjo povprečno vrednost (3,99) ima izjava, da se 

vprašani izogibajo negativnemu mišljenju sodelavcev in nadrejenih. Zelo tesno ji sledijo izjava, 

da se vprašani ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih veselijo (3,98) in obkrožajo s pozitivnimi ljudmi 

(3,95), ter da izguba zaposlitve ni povezana z njihovim znanjem in sposobnostmi (3,91). 

Najmanj (2,01) se vprašani strinjajo s trditvijo, da jih ni strah, ker že aktivno iščejo novo 

zaposlitev.  

5.3.4 Analiza simptomov psihičnega in fizičnega počutja zaposlenih v zavarovalništvu 

Že iz teoretičnega dela raziskovalne naloge je razvidna pomembnost zavedanja vpliva strahu 

pred izgubo zaposlitve na psihično in fizično počutje zaposlenih, zato se tretji sklop vprašanj 

našega anketnega vprašalnika nanaša na analizo stopenj strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na 

simptome psihičnega in fizičnega počutja kot posledico strahu pred izgubo zaposlitve 

zaposlenih v zavarovalništvu. 

Prvi analizirani simptomi strahu so psihične narave, lestvice so zastavljene tako, da višja 

vrednost povprečja pomeni večji strah. 
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Slika 28: Analiza psihičnih simptomov strahu pred izgubo zaposlitve 

Iz slike 28 je razvidno, da ima najvišjo povprečno vrednost strinjanja (3,14) izjava, da se 

vprašani ob koncu delovnega dne počutijo izčrpane. Zelo blizu ji sledita izjavi, da se v službi 

čuti napetost (3,03) in da v službo hodijo samo zaradi plače (2,80). Najmanjšo povprečno 

vrednost strinjanja (1,90) si delita izjavi, da se počutijo osamljeno in depresivno.  

Drugi analizirani simptomi so fizične narave, lestvice so zastavljene tako, da višja stopnja 

strinjanja s trditvijo pomeni višjo stopnjo strahu.  
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Slika 29: Analiza fizičnih simptomov strahu pred izgubo zaposlitve 

Iz slike 29 je razvidno, da je najvišjo povprečno vrednost (2,15) strinjanja dosegla izjava, da 

vprašanega pogosto boli v hrbtu ali v križu, tesno ji sledijo bolečine v rami ali v vratu (2,13) ter 

motnje v spanju (2,04). Najmanjšo povprečno vrednost pa sta dosegli izjavi, da jih boli celo 

telo (1,53) in da imajo motnje v spolnosti (1,55).    

Slika 30: Obisk zdravnika v zadnjih treh mesecih zaradi zdravstvenih težav (razen 
predhodnih okužb) 

V okviru tretjega sklopa vprašanj nas je zanimala tudi pogostost obiskov vprašanih pri 

zdravniku v zadnjih 3 mesecih. Iz slike 30 je razvidno, da jih je kar 73,5 % vprašanih (n = 97) 

odgovorilo nikalno, 26,5 % (n = 35) pa pritrdilno.   
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Slika 31: Bolniški stalež v zadnjih treh mesecih 

Iz slike 31 sledi, da jih je na vprašanje, ali so bili v zadnjih treh mesecih v bolniškem staležu, 

54,5 % vprašanih (n = 72) odgovorilo, da ne, ker ni bilo potrebno, sledi odgovor »da«, zaradi 

moje bolezni/nezgode (18,9 %, n = 25), in »da, zaradi nege družinskega člana« (16,7 %, n = 

22). Najmanj (9,8 %, n = 13) jih je odgovorilo z »ne, čeprav bi bilo potrebno«.  

 

Slika 32: Analiza trajanja bolniškega staleža v zadnjih treh mesecih  

Iz slike 32 je razvidno, da je 61,4 % (n = 81) vprašanih odgovorilo, da je bolniški stalež v 

zadnjih 3 mesecih trajal 0 tednov, sledi 24,2 % (n = 32) anketiranih z odgovorom, da je bolniški 
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stalež trajal do 1 tedna, in 9,8 % (n = 13) z odgovorom, da je trajal do 2 tedna. Najmanj 

odgovorov (2,3 %, n = 3) si delita bolniški stalež do in nad 4 tedne. 

 

Slika 33: Analiza uporabe zdravil v zadnjih treh mesecih 

Iz slike 33 je razvidno, da so pri analizi uporabe zdravil v zadnjih 3 mesecih lestvice zastavljene 

tako, da višja povprečna vrednost pomeni višjo stopnjo uporabe bolniškega staleža. Najvišjo 

povprečno vrednost (1,96 %) je dosegla uporaba zdravil proti glavobolu, najmanjšo pa (1,09) 

odgovor, da uporabljajo zdravila za spanje. 
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Slika 34: Analiza porabe alkoholnih pijač 

Iz slike 34 je razvidno, da je na vprašanje, kako pogosto pijejo alkoholne pijače, največ 

vprašanih (37,9 %, n = 50) odgovorilo, da 1-krat mesečno ali manj, 28,8 % (n = 38) jih pije 2- 

do 4-krat mesečno in 23,5 % (n = 31) nikoli. 6,1 % (n = 8) jih pije alkoholne pijače 2- do 3-krat 

tedensko, 3,8 % (n = 5) pa 4- ali večkrat tedensko. 

 

Slika 35: Način razmišljanja zaradi strahu pred izgubo zaposlitve 

Iz slike 35 je razvidno, da jih je pri analizi odgovorov na vprašanje, ki je poleg ponujenih 

odgovorov, ali so zaradi strahu pred izgubo zaposlitve že razmišljali o samomoru, ga poskušali 
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narediti ali imeli živčni zlom, največ (74,2 %, n = 98) odgovorilo, da nič od tega, sledi 21,2 % 

(n = 28) odgovorov, da ne premišljujejo o samomoru. 3,0 % (n = 4) anketiranih je že imelo 

živčni zlom, 0,8 % (n = 1) pa jih je že razmišljalo o in poskušalo narediti samomor. Odgovorov, 

da so zaradi strahu pred izgubo zaposlitve že imeli nezgodo ali pa samomorilski načrt, ni izbral 

nihče. 

Na zadnje vprašanje tretjega sklopa je bilo možnih več odgovorov, zato je skupno število 

odgovorov in ne vprašanih. 

 

Slika 36: Pogovor o strahu pred izgubo zaposlitve 

Iz slike 36 je razvidno, da se največji delež vprašanih (27,7 %, n = 59) najpogosteje zaupa 

svojemu partnerju, s 23,0 % sledijo prijatelji in z 19,2 % odgovor nikomur. Iz rezultatov je 

razvidno, da vprašani najmanj zaupajo strokovni pomoči psihiatrov in psihologov, saj jih je ta 

odgovor izbralo le 0,9 %, ter osebnemu zdravniku (1,4 %). Nihče od vprašanih pa se ni odločil 

za naslednje možnosti: strah zaupati sindikatu podjetja, kriznemu telefonu in varuhu človekovih 

pravic. To vprašanje je imelo tudi možnost dodatnega opisnega odgovora; najpogosteje so se 

odločili za opisa »ni me strah« in »ni bilo potrebe«.  

5.3.5 Primerjava dejavnikov in simptomov strahu pred izgubo zaposlitve 

Na koncu opisne statistike smo opravili tudi primerjavo povprečnih vrednosti dejavnikov in 

simptomov strahu pred izgubo zaposlitve, lestvice so zastavljene tako, da višja povprečna 

vrednost pomeni višjo stopnjo dejavnika ali simptoma. 
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Slika 37: Primerjava dejavnikov in simptomov strahu pred izgubo zaposlitve 

Iz slike 37 je razvidno, da smo pri primerjavi dejavnikov in simptomov strahu pred izgubo 

zaposlitve ugotovili, da imajo višje povprečne vrednosti dejavniki strahu pred izgubo 

zaposlitve, in sicer najvišjo (3,37) stopnja resnosti ogroženosti, tesno ji sledijo individualne 

razlike (3,30), občutek nemoči v ogrožajoči situaciji (3,24) in stopnja odvisnosti od zaposlitve 

(3,13). Najmanjšo povprečno vrednost imajo fizični simptomi strahu (1,85) in psihični 

simptomi strahu (2,32). 

5.4 Preverjanje hipotez 

Za potrebe empirične analize smo v magistrski nalogi oblikovali 6 hipotez. 

5.4.1 Preverjanje hipoteze H1 

H1: V zavarovalništvu obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti dejavnikov strahu pred 

izgubo zaposlitve med redno zaposlenimi in zaposlenimi s prožnimi oblikami zaposlitve. 

Ker so dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve 4, je preverjanje hipoteze za vsak dejavnik 

potekalo v dveh fazah. V prvi fazi smo razdelili dejavnike strahu pred izgubo zaposlitve na 

redno zaposlene in zaposlene s prožnimi oblikami zaposlitve. Iz preglednice 9 je razvidno, da 

smo nove spremenljivke dobili tako, da smo sešteli trditve posameznih dejavnikov strahu in jih 

delili s številom vprašanj, da smo dobili povprečje na lestvici 1–5, kot je v anketnem 

vprašalniku. Ta povprečja smo nato primerjali glede na obliko zaposlitve (odvisno 

spremenljivko). 
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Preglednica 9: Vzorčna statistika glede na vrsto zaposlitve in dejavnike strahu pred 

izgubo zaposlitve 

Vrsta zaposlitve N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Vrsta 

zaposlitve – 

stopnja resnosti 

ogroženosti 

Redna oblika 

zaposlitve 
107 3,34 0,64 0,06 

Prožna 

oblika 

zaposlitve 
24 3,49 0,75 0,15 

Vrsta 

zaposlitve –  

občutek nemoči 
v ogrožajoči 
situaciji 

Redna oblika 

zaposlitve 
107 3,24 0,52 0,05 

Prožna 

oblika 

zaposlitve 
24 3,24 0,51 0,10 

Vrsta 

zaposlitve –  

stopnja 

odvisnosti od 

zaposlitve 

Redna oblika 

zaposlitve 
108 3,11 0,55 0,05 

Prožna 

oblika 

zaposlitve 
24 3,25 0,57 0,12 

Vrsta 

zaposlitve –  

ugotavljanje 

individualnih 

razlik 

Redna oblika 

zaposlitve 
108 3,31 0,49 0,05 

Prožna 

oblika 

zaposlitve 
24 3,26 0,54 0,11 

 

Slika 38: Dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve glede na vrsto zaposlitve 

Iz slike 38 je razvidno, da ima najvišji povprečni vrednosti dejavnik stopnja resnosti ogroženosti 

pri prožni obliki zaposlitve (3,49) in pri redni obliki zaposlitve (3,34). Najnižjo povprečno 

vrednost (3,11) ima dejavnik stopnja odvisnosti od zaposlitve pri redni obliki zaposlitve. Iz 
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primerjave povprečnih vrednosti glede na vrsto zaposlitve je razvidno tudi, da imajo pri vseh 

dejavnikih strahu pri prožni obliki zaposlitve višjo povprečno vrednost od redne oblike 

zaposlitve, razen pri dejavniku ugotavljanja individualnih razlik, ko je povprečna vrednost višja 

pri redni obliki zaposlitve (3,31). 

Iz preglednice 10 je razvidno, da smo za preverjanje hipoteze H1 po posameznih dejavnikih 

uporabili t-preizkus za neodvisne vzorce. 

Preglednica 10: T-preizkus za preverjanje razlik med dejavniki strahu pred izgubo 

zaposlitve in zaposlenimi s prožnimi oblikami zaposlitve 

Dejavniki 

Levenov preizkus 

enakosti varianc 
t-preizkus enakosti povprečij 

F 
p-

vrednost 
t df 

p-vrednost 

(2-

stranska) 

Stopnja 

resnosti 

ogroženosti 

Predvidevane 

enake variance 
,357 ,551 –1,017 129 ,311 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    –,919 30,940 ,365 

Občutek 
nemoči v 
ogrožajoči 
situaciji 

Predvidevane 

enake variance 
,041 ,841 ,019 129 ,985 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    ,019 34,757 ,985 

Stopnja 

odvisnosti od 

zaposlitve 

Predvidevane 

enake variance 
,007 ,932 -1,127 130 ,262 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    –1,108 33,408 ,276 

Ugotavljanje 

individualnih 

razlik 

Predvidevane 

enake variance 
,281 ,597 ,408 130 ,684 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    ,387 32,221 ,701 

H1a: V zavarovalništvu obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti dejavnika strahu pred 

izgubo zaposlitve – stopnja resnosti ogroženosti med redno zaposlenimi in zaposlenimi s 

prožnimi oblikami zaposlovanja. 

Na vzorcu 131 zaposlenih je povprečno število stopnje resnosti ogroženosti pri redno 

zaposlenih 3,34 in zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve 3,49. Standardna napaka pri 

porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri redno zaposlenih 0,06 in pri zaposlenih s 

prožnimi oblikami zaposlitve 0,15. 
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Iz Levenovega preizkusa (0,551, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri obeh oblikah 

zaposlovanja enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo 

rezultate običajnega t-preizkusa. 

Rezultat t-preizkusa 0,311 kaže, da je p > 0,05, zato razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

oblik zaposlovanja niso statistično pomembne. Možen razlog, da razlik nismo uspeli dokazati, 

je majhen vzorec zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve.  

Hipotezo H1a lahko ovržemo. 

H1b: V zavarovalništvu obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti dejavnika strahu pred 

izgubo zaposlitve – občutek nemoči v ogrožajoči situaciji med redno zaposlenimi in zaposlenimi 

s prožnimi oblikami zaposlitve. 

Na vzorcu 131 zaposlenih je povprečno število občutne nemoči v ogrožajoči situaciji tako med 

redno zaposlenimi kot tudi pri zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve 3,24. Standardna 

napaka pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri redno zaposlenih 0,05 in pri 

zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve 0,10. 

Iz Levenovega preizkusa (0,841, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri obeh oblikah 

zaposlovanja enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo 

rezultate običajnega t-preizkusa. 

Rezultat t-preizkusa 0,985 kaže, da je p > 0,05, zato razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

oblik zaposlovanja niso statistično pomembne. Možen razlog, da razlik nismo uspeli dokazati, 

je majhen vzorec zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve.  

Hipotezo H1b lahko ovržemo. 

H1c: V zavarovalništvu obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti dejavnika strahu pred 

izgubo zaposlitve – stopnja odvisnosti od zaposlitve med redno zaposlenimi in zaposlenimi s 

prožnimi oblikami zaposlitve. 

Na vzorcu 132 zaposlenih je povprečno število stopnje odvisnosti od zaposlitve pri redno 

zaposlenih 3,11 in pri zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve 3,25. Standardna napaka pri 

porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri redno zaposlenih 0,05 in pri zaposlenih s 

prožnimi oblikami zaposlitve 0,12. 

Iz Levenovega preizkusa (0,932, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri obeh oblikah 

zaposlovanja enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo 

rezultate običajnega t-preizkusa. 
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Rezultat t-preizkusa 0,262 kaže, da je p > 0,05, zato razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

oblik zaposlovanja niso statistično pomembne. Možen razlog, da razlik nismo uspeli dokazati, 

je majhen vzorec zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve.  

Hipotezo H1c lahko ovržemo. 

H1č: V zavarovalništvu obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti dejavnika strahu pred 

izgubo zaposlitve – individualne razlike med redno zaposlenimi in zaposlenimi s prožnimi 

oblikami zaposlitve. 

Na vzorcu 132 zaposlenih je povprečno število individualnih razlik pri redno zaposlenih 3,31 

in pri zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve 3,26. Standardna napaka pri porazdelitvi 

vzorčnih aritmetičnih sredin je pri redno zaposlenih 0,05 in pri zaposlenih s prožnimi oblikami 

zaposlitve 0,11. 

Iz Levenovega preizkusa (0,597, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri obeh oblikah 

zaposlovanja enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo 

rezultate običajnega t-preizkusa. 

Rezultat t-preizkusa 0,684 kaže, da je p > 0,05, zato razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

oblik zaposlovanja niso statistično pomembne. Možen razlog, da razlik nismo uspeli dokazati, 

je majhen vzorec zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve.  

Hipotezo H1č lahko ovržemo. 

Glede na rezultate preverjanja hipoteze H1 po vsakem dejavniku posebej lahko sklenemo, da v 

proučevani populaciji ni statistično značilnih razlik v pojavnosti dejavnikov strahu pred izgubo 

zaposlitve med redno zaposlenimi in zaposlenimi s prožnimi oblikami zaposlitve.  

Hipotezo H1 lahko ovržemo. 

5.4.2 Preverjanje hipoteze H2 

H2: Dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve imajo statistično značilen vpliv na prezentizem 

zaposlenih v zavarovalništvu. 

Tudi preverjanje hipoteze H2 je zaradi 4 dejavnikov strahu pred izgubo zaposlitve potekalo v 

dveh fazah. V prvi fazi smo razdelili vse 4 dejavnike strahu pred izgubo zaposlitve glede na to, 
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ali so anketirani na 13. vprašanje anketnega vprašalnika9, s katerim smo ocenjevali prezentizem, 

odgovorili z »ne, čeprav bi bilo potrebno«. Če so odgovorili, da je v njihovem primeru šlo za 

prezentizem, je to v razpredelnici razporejeno pod »DA«, če so ocenili, da v njihovem primeru 

ni šlo za prezentizem, je njihov odgovor razporejen pod »NE«.  

Iz preglednice 11 je razvidno, da smo nove spremenljivke dobili tako, da smo sešteli trditve 

posameznih dejavnikov strahu in jih delili s številom vprašanj, da smo dobili povprečje na 

lestvici 1–5, kot je v anketnem vprašalniku. Ta povprečja smo nato primerjali glede na odgovora 

»DA« ali »NE« (odvisni spremenljivki). 

Preglednica 11: Vzročna statistika glede na pojav prezentizma in dejavnike strahu pred 

izgubo zaposlitve 

Prezentizem N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Prezentizem –  

stopnja resnosti 

ogroženosti 

Da 13 3,72 0,76 0,21 

Ne 118 3,33 0,64 0,06 

Prezentizem –  

občutek nemoči v 
ogrožajoči situaciji 

Da 13 3,36 0,56 0,15 

Ne 118 3,22 0,51 0,05 

Prezentizem –  

stopnja odvisnosti 

od zaposlitve 

Da 13 3,22 0,64 0,18 

Ne 119 3,12 0,55 0,05 

Prezentizem –  

ugotavljanje 

individualnih 

razlik 

Da 13 3,27 0,57 0,16 

Ne 119 3,30 0,50 0,05 

 

                                                 

9 13. vprašanje se je glasilo: »Ali ste v zadnjih treh mesecih bili v bolniškem staležu?«  
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Slika 39: Povprečna vrednost dejavnikov strahu pri zaposlenih s prezentizmom 

Iz slike 39 je razvidno, da ima najvišjo povprečno vrednost (3,72) stopnja ogroženosti pri 

zaposlenih s prezentizmom, najnižjo povprečno vrednost (3,12) pa stopnja odvisnosti od 

zaposlitve pri zaposlenih brez prezentizma. Iz slike 39 je razvidno tudi, da imajo vsi dejavniki 

strahu pred izgubo zaposlitve pri zaposlenih s prezentizmom višjo povprečno vrednost kot pri 

zaposlenih brez prezentizma, razen pri dejavniku »ugotavljanje individualnih razlik«, kjer je 

povprečna vrednost rahlo višja (3,30) pri zaposlenih brez prezentizma. 

Iz preglednice 12 je razvidno, da smo za preverjanje hipoteze H2 po posameznih dejavnikih 

uporabili t-preizkus za neodvisne vzorce. 
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Preglednica 12: T-preizkus za preverjanje razlik med pojavom prezentizma in dejavniki 

strahu pred izgubo zaposlitve 

Dejavniki 

Levenov preizkus 

enakosti varianc 
t-preizkus enakosti povprečij 

F 
p-

vrednost 
t df 

p-vrednost 

(2-

stranska) 

Stopnja 

resnosti 

ogroženosti 

Predvidevane 

enake variance 
,524 ,470 2,078 129 ,040 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    1,799 13,911 ,094 

Občutek 
nemoči v 
ogrožajoči 
situaciji 

Predvidevane 

enake variance 
,036 ,849 ,888 129 ,376 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    ,833 14,350 ,419 

Stopnja 

odvisnosti od 

zaposlitve 

Predvidevane 

enake variance 
,453 ,502 ,582 130 ,562 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    ,518 14,039 ,612 

Ugotavljanje 

individualnih 

razlik 

Predvidevane 

enake variance 
,049 ,825 –,219 130 ,827 

Predvidevane 

neenake 

variance 

    –,197 14,092 ,846 

H2a: Stopnja resnosti ogroženosti ima statistično značilen vpliv na prezentizem zaposlenih v 

zavarovalništvu. 

Na vzorcu 131 zaposlenih je povprečno število stopnje resnosti ogroženosti pri zaposlenih s 

prezentizmom 3,72 in pri zaposlenih brez prezentizma 3,33. Standardna napaka pri porazdelitvi 

vzorčnih aritmetičnih sredin je pri zaposlenih s prezentizmom 0,21 in zaposlenih brez 

prezentizma 0,06. 

Iz Levenovega preizkusa (0,470, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri zaposlenih s 

prezentizmom in tistih brez prezentizma enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, 

zato lahko upoštevamo rezultate običajnega t-preizkusa. 

Rezultat t-preizkusa 0,040 kaže, da je p ˂ 0,05, zato so razlike med aritmetičnima sredinama 

pri obeh odgovorih statistično pomembne. Tisti s prezentizmom občutijo višjo stopnjo resnosti 

ogroženosti. 

Hipotezo H2a lahko potrdimo. 
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H2b: Občutek nemoči v ogrožajoči situaciji ima statistično značilen vpliv na prezentizem  

zaposlenih v zavarovalništvu. 

Na vzorcu 131 zaposlenih je povprečno število občutka nemoči v ogrožajoči situaciji pri 

zaposlenih s prezentizmom 3,36, pri zaposlenih brez prezentizma pa 3,22. Standardna napaka 

pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri zaposlenih s prezentizmom 0,15 in pri 

zaposlenih brez prezentizma 0,05. 

Iz Levenovega preizkusa (0,849, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri obeh odgovorih 

glede prezentizma enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo 

rezultate običajnega t-preizkusa. 

Rezultat t-preizkusa 0,376 kaže, da je p > 0,05, zato razlike med aritmetičnima sredinama 

zaposlenih z in brez prezentizma niso statistično pomembne. Možen razlog, da razlik nismo 

uspeli dokazati, je majhen vzorec (n = 13) zaposlenih s prezentizmom.  

Hipotezo H2b lahko ovržemo. 

H2c: Stopnja odvisnosti od zaposlitve ima statistično značilen vpliv na prezentizem  zaposlenih 

v zavarovalništvu. 

Na vzorcu 132 zaposlenih je povprečno število stopenj odvisnosti od zaposlitve pri  zaposlenih 

s prezentizmom 3,22 in pri zaposlenih brez prezentizma 3,12. Standardna napaka pri 

porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri zaposlenih s prezentizmom 0,18 in pri 

zaposlenih brez prezentizma 0,05. 

Iz Levenovega preizkusa (0,502, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri obeh odgovorih  

enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo rezultate 

običajnega t-preizkusa. 

Rezultat t-preizkusa 0,562 kaže, da je p > 0,05, zato razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

oblik odgovorov glede prezentizma niso statistično pomembne. Možen razlog, da razlik nismo 

uspeli dokazati, je majhen vzorec zaposlenih s prezentizmom.  

Hipotezo H2c lahko ovržemo. 

H2č: Dejavnik individualne razlike zaposlenih ima statistično značilen vpliv na prezentizem  

zaposlenih v zavarovalništvu. 

Na vzorcu 132 zaposlenih je povprečno število individualnih razlik pri zaposlenih s 

prezentizmom 3,27 in pri zaposlenih brez prezentizma 3,30. Standardna napaka pri porazdelitvi 
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vzorčnih aritmetičnih sredin je pri zaposlenih s prezentizmom 0,16 in pri zaposlenih brez 

prezentizma 0,05. 

Iz Levenovega preizkusa (0,825, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri obeh oblikah 

odgovorov glede prezentizma enaka. Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko 

upoštevamo rezultate običajnega t-preizkusa. 

Rezultat t-preizkusa 0,827 kaže, da je p > 0,05, zato razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

oblik odgovorov glede prezentizma niso statistično pomembne. Možen razlog, da razlik nismo 

uspeli dokazati, je majhen vzorec zaposlenih s prezentizmom.  

Hipotezo H2č lahko ovržemo. 

Glede na rezultate preverjanja hipoteze H2 po vsakem dejavniku posebej lahko sklenemo, da v 

proučevani populaciji v treh primerih dejavnikov ni statistično značilnega vpliva na 

prezentizem, razen pri dejavniku »stopnja resnosti ogroženosti«. Hipotezo H2 lahko ovržemo. 

5.4.3 Preverjanje hipoteze H3 

H3: Obstaja statistično značilen vpliv med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in simptomi 

strahu med zaposlenimi v zavarovalništvu. 

Tudi preverjanje hipoteze H3 je zaradi dveh vrst simptomov strahu pred izgubo zaposlitve 

potekalo v dveh fazah. 

Preglednica 13: Vzročna statistika glede na psihične in fizične simptome in stopnjo 

strahu pred izgubo zaposlitve 

Ali vas je strah, da boste izgubili 

sedanjo zaposlitev? 
N Povprečje Standardni odklon 

Standardna 

napaka 

Strah pred izgubo –  

psihični simptomi 

strahu 

Da 78 2,52 0,75 0,09 

Ne 54 2,04 0,56 0,08 

Strah pred izgubo –  

fizični simptomi strahu 

Da 78 2,04 0,67 0,08 

Ne 54 1,58 0,51 0,07 
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V prvi fazi smo stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve10 razdelili na psihične in fizične simptome 

strahu. Iz preglednice 13 je razvidno, da smo nove spremenljivke dobili tako, da smo sešteli 

odgovore glede stopnje strahu in jih delili s številom psihičnih in fizičnih simptomov strahu, da 

smo dobili povprečje na lestvici 1–4, kot je v anketnem vprašalniku. Ta povprečja smo nato 

primerjali glede na obliko simptomov strahu (odvisni spremenljivki). 

 

Slika 40: Psihični in fizični simptomi strahu glede na strah pred izgubo zaposlitve 

Iz slike 40 je razvidno, da najvišjo povprečno vrednost stopnje strahu pred izgubo zaposlitve 

(2,52) dosegajo zaposleni z več psihičnimi sindromi strahu, najnižjo povprečno vrednost (1,58) 

pa zaposleni brez fizičnih simptomov strahu. 

Iz preglednice 14 je razvidno, da smo za preverjanje hipoteze H3 po oblikah simptomov 

uporabili T-preizkus za neodvisne vzorce. 

                                                 

10 Stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve smo ocenili s številom odgovorov na vprašanje: »Ali vas je 
strah, da boste izgubili zaposlitev?« 
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Preglednica 14: T-preizkus za preverjanje razlik med psihičnimi in fizičnimi simptomi 

strahu in stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve 

Simptomi 

Levenov preizkus 

enakosti varianc 
t-preizkus enakosti povprečij 

F p-vrednost t df 
p-vrednost (2-

stranska) 

Psihični 
simptomi 

strahu 

Predvidevane enake variance 3,885 ,051 4,010 130 ,000 

Predvidevane neenake 

variance 
    4,225 129,209 ,000 

Fizični 
simptomi 

strahu 

Predvidevane enake variance 6,857 ,010 4,280 130 ,000 

Predvidevane neenake 

variance 
    4,494 128,763 ,000 

H3a: Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in 

psihičnimi simptomi strahu med zaposlenimi v zavarovalništvu. 

Na vzorcu 132 zaposlenih je povprečna vrednost stopnje strahu pred izgubo zaposlitve pri 

zaposlenih s psihičnimi simptomi strahu 2,52 in pri zaposlenih brez psihičnih simptomov 2,04. 

Standardna napaka pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri zaposlenih s psihičnimi 

simptomi 0,09 in pri zaposlenih brez psihičnih simptomov 0,08. 

Iz Levenovega preizkusa (0,051, p > 0,05) sklepamo, da je variabilnost pri zaposlenih s 

psihičnimi simptomi in tistih brez psihičnih simptomov enaka. Predpostavka o enakosti varianc 

je izpolnjena, zato lahko upoštevamo rezultate običajnega t-preizkusa. 

Rezultat t-preizkusa 0,000 kaže, da je p ˂ 0,05, zato so razlike med aritmetičnima sredinama 

pri zaposlenih, ki občutijo psihične simptome ali ne, statistično pomembne. Zaposleni, ki 

občutijo strah pred izgubo zaposlitve, občutijo tudi psihične simptome strahu. 

Hipotezo H3a lahko potrdimo. 

H3b: Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in 

fizičnimi simptomi strahu med zaposlenimi v zavarovalništvu. 

Na vzorcu 132 zaposlenih je povprečna vrednost stopnje strahu pred izgubo zaposlitve pri 

zaposlenih s fizičnimi simptomi strahu 2,04 in pri zaposlenih brez fizičnih simptomov 1,58. 

Standardna napaka pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri zaposlenih s fizičnimi 

simptomi 0,08 in pri zaposlenih brez fizičnih simptomov 0,07. 
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Iz Levenovega preizkusa (0,010, p ˂ 0,05) sklepamo, da variabilnost pri zaposlenih s fizičnimi 

simptomi in tistih brez fizičnih simptomov ni enaka, ampak ostaja statistično značilna razlika. 

Ker predpostavka o enakosti varianc ni izpolnjena, smo domnevo o enakosti povprečnih 

vrednosti med proučevanima skupinama preizkusili ob predpostavki neenakosti varianc. 

Rezultat t-preizkusa 0,000 kaže, da je p ˂ 0,05, zato so razlike med aritmetičnima sredinama 

pri zaposlenih, ki občutijo fizične simptome ali ne, statistično pomembne. Zaposleni, ki 

občutijo strah pred izgubo zaposlitve, občutijo tudi fizične simptome strahu. 

Hipotezo H3b lahko potrdimo. 

Glede na rezultate preverjanja hipoteze H3 po vsaki obliki simptomov strahu pred izgubo 

zaposlitve posebej lahko sklenemo, da v proučevani populaciji obstaja statistično značilna 

povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in simptomi strahu pred izgubo zaposlitve.  

Hipotezo H3 lahko potrdimo. 

5.4.4 Preverjanje hipoteze H4 

H4: Obstaja statistično značilna povezava med dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve in 

dolžino sedanje zaposlitve v zavarovalništvu. 
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Preglednica 15: Povezanost med dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve in dolžino 

sedanje zaposlitve v zavarovalništvu 

Dejavnik Dolžina sedanje zaposlitve 

Stopnja resnosti 

ogroženosti 

Pearsonova 

korelacija 
,018 

p-vrednost  

(2-stranska) 
,839 

N 128 

Občutek nemoči v 
ogrožajoči situaciji 

Pearsonova 

korelacija 
,046 

p-vrednost  

(2-stranska) 
,608 

N 128 

Stopnja odvisnosti od 

zaposlitve 

Pearsonova 

korelacija 
,114 

p-vrednost  

(2-stranska) 
,198 

N 129 

Ugotavljanje individualnih 

razlik 

Pearsonova 

korelacija 
,016 

p-vrednost  

(2-stranska) 
,860 

N 129 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,01. 

Iz preglednice 15 je razvidno, da znaša Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama 

»stopnja resnosti ogroženosti« in »dolžina sedanje zaposlitve« 0,018 in je statistično značilen s 

stopnjo značilnosti, nižjo od 1 %. To pomeni, da med njima ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. Če se veča stopnja resnosti ogroženosti, se ne veča dolžina sedanje zaposlitve. 

Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama »občutek nemoči v ogrožajoči 

situaciji« in »dolžina sedanje zaposlitve« znaša 0,046 in je statistično značilen s stopnjo 

značilnosti, nižjo od 1 %. To pomeni, da med njima ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. Če se veča občutek nemoči v ogrožajoči situaciji, se ne veča dolžina sedanje 

zaposlitve. 

Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama »stopnja odvisnosti od zaposlitve« in 

»dolžina sedanje zaposlitve« znaša 0,114 in je statistično značilen s stopnjo značilnosti, nižjo 

od 1 %. To pomeni, da med njima ne obstaja statistično pomembna povezanost. Če se veča 

stopnja odvisnosti od zaposlitve, se ne veča dolžina sedanje zaposlitve. 

Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama »ugotavljanje individualnih razlik« in 

»dolžina sedanje zaposlitve« znaša 0,016 in je statistično značilen s stopnjo značilnosti, nižjo 
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od 1 %. To pomeni, da med njima ne obstaja statistično pomembna povezanost. Če se veča 

ugotavljanje individualnih razlik, se ne veča dolžina sedanje zaposlitve. 

Hipotezo H4 lahko ovržemo. 

5.4.5 Preverjanje hipoteze H5 

H5: Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in namero 

zaprositi za kredit ali lizing. 

Preglednica 16: Podatki opisne statistike neodvisnih spremenljivk stopnje strahu pred 

izgubo zaposlitve glede na nameravano prošnjo za kredit ali lizing 

  

Ali nameravate v bližnji 
prihodnosti zaprositi za 

kredit ali lizing? Skupaj 

Da Ne 

Ali vas je strah, da boste 

izgubili sedanjo 

zaposlitev? 

Da 
Frekvenca 17 61 78 

Odstotek 51,5 % 61,6 % 59,1 % 

Ne 
Frekvenca 16 38 54 

Odstotek 48,5 % 38,4 % 40,9 % 

Skupaj 
Frekvenca 33 99 132 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Iz preglednice 16 sledi, da najvišji delež zaposlenih, ki občutijo strah pred izgubo zaposlitve  

(61,6 %), ne namerava zaprositi za kredit ali lizing v bližnji prihodnosti, medtem ko bo 48,5 % 

tistih, ki ne občutijo strahu pred izgubo zaposlitve, zaprosilo za kredit ali lizing. 
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Slika 41: 

Strah pred 

izgubo sedanje zaposlitve zaradi nameravane prošnje za kredit ali lizing  

Iz slike 41 je razvidno, da je med zaposlenimi, ki v bližnji prihodnosti nameravajo zaprositi za 

kredit ali lizing kar 51,5 % takih, ki občutijo strah pred izgubo zaposlitve. Le 38,4 % zaposlenih, 

ki občutijo strah pred izgubo zaposlitve, v bližnji prihodnosti ne namerava zaprositi za kredit 

ali lizing. 

Preglednica 17: Hi-kvadrat preizkus za preverjanje povezave med stopnjo strahu pred 

izgubo zaposlitve in nameravano prošnjo za kredit ali lizing 

  Vrednost df 
Asimp. p-vrednost  

(2-stranska) 

Pearsonov 

Hi-kvadrat 
1,045a 1 ,307 

N veljavnih 132     

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. 
Najmanjša pričakovana frekvenca je 13,50. 

Iz preglednice 17 lahko razberemo, da vrednost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 1,045 in 

njegova statistična pomembnost 0,307 (p > 0,05), kar pomeni, da ni dokazane povezave med 

občutkom strahu pred izgubo zaposlitve in nameravano prošnjo za kredit ali lizing v bližnji 

prihodnosti. 

Hipotezo H5 ovržemo. 

5.4.6 Preverjanje hipoteze H6 

H6: Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in 

številom otrok v družini zaposlenega v zavarovalništvu. 
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Hipotezo H6 smo preverjali s pomočjo hi-kvadrat preizkusa. 

Preglednica 18: Podatki opisne statistike neodvisnih spremenljivk stopnje strahu pred 

izgubo zaposlitve glede na število otrok v družini zaposlenega v 

zavarovalništvu 

  
Ali imate otroke? 

Skupaj 
Da Ne 

Ali vas je strah, da 

boste izgubili sedanjo 

zaposlitev? 

Da 
Frekvenca 23 29 52 

Odstotek 65,7 % 60,4 % 62,7 % 

Ne 
Frekvenca 12 19 31 

Odstotek 34,3 % 39,6 % 37,3 % 

Skupaj 
Frekvenca 35 48 83 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Iz preglednice 18 je razvidno, da je med zaposlenimi, ki jih je strah, da bodo izgubili zaposlitev, 

kar 65,7 % takih, ki imajo otroke, mlajše od 18 let, ter 60,4 % takih, ki jih je strah, ampak 

nimajo otrok, mlajših od 18 let. Zaposlenih, ki jih ni strah, da bodo izgubili zaposlitev, pa je 

34,3 % takih, ki imajo otroke, mlajše od 18 let, in 39,6 % takih, ki jih nimajo. 

Hi-kvadrat preizkus meri povezanost med dvema spremenljivka, od katerih je ena odvisna in 

druga neodvisna spremenljivka. 

Preglednica 19: Hi-kvadrat preizkus za preverjanje povezave med strahom pred izgubo 

zaposlitve in številom otrok v družini zaposlenega 

  Vrednost df 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov Hi-

kvadrat 
,243a 1 ,622 

N veljavnih 83     

a. 0 celic (0,0%) ima pričakovano frekvenco manj 

kot 5. Najmanjša pričakovana frekvenca je 13,07. 

Iz preglednice 19 lahko razberemo, da vrednost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 0,243 in 

njegova statistična pomembnost 0,622 (p > 0,05), kar pomeni, da ni dokazane povezave med 

občutkom strahu pred izgubo zaposlitve in številom otrok v družini zaposlenega.  

Hipotezo H6 ovržemo. 
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5.5 Ugotovitve in priporočila za nadaljnje raziskave  

Magistrska naloga se osredotoča na drug vidik sedanje gospodarske krize, na njen vpliv na 

zaposlene, ki so v teh viharnih časih obdržali zaposlitev, vendar pa se vsakodnevno soočajo z 

negativnimi posledicami psihosocialnih tveganj pri delu, predvsem pa s posledicami 

negotovosti zaposlitve. Poudarek je predvsem na njenem kvantitativnem, subjektivno 

občutenem in afektivnem vidiku – strahu pred izgubo zaposlitve in njegovih negativnih 

posledicah za duševno in fizično zdravje ter splošno počutje zaposlenih, ki so v Sloveniji še 

premalo prepoznane in raziskane. 

Magistrska naloga obsega: 

– podroben pregled literature in raziskav inštitucij EU in RS v času sedanje gospodarske 

krize s področja psihosocialnih tveganj, njihovih vzrokov in posledic; 

– podroben pregled literature in raziskav s področja negotovosti zaposlitve, njenih vzrokov 

in posledic; 

– predstavitev strahu pred izgubo zaposlitve, njegovih dejavnikov, simptomov in posledic 

ter njegovega vpliva na duševno in fizično zdravje zaposlenih; 

– pregled razvoja slovenskega zavarovalništva v obdobju od leta 2008 do 2014, zavarovalne 

penetracije in zavarovalne gostote; 

– pregled števila zaposlenih v zavarovalništvu in njihovih značilnosti v obdobju od leta 2008 

do 2014; 

– prvo raziskavo strahu pred izgubo zaposlitve v slovenskem zavarovalništvu. 

Iz podatkov SZZ je razvidno, da je delež zavarovalništva v BDP kljub slabi ekonomski situaciji 

v proučevanem obdobju, ko se je prebivalstvo zaradi finančne stiske zlahka odreklo sklepanju 

različnih vrst zavarovanj, relativno stabilen, saj se je v primerjavi z letom 2008, ko je znašal 

5,40 % BDP, v letu 2014 zmanjšal le na 5,20 %. 

Stabilnost zavarovalniškega trga kot enega od stebrov finančnega trga je razvidna tudi iz 

preglednice bilančnih vsot zavarovalnic, kapitala in čistega dobička, ki v opazovanem obdobju 

od 2008 do 2012 naraščajo, le v letu 2013 je pri kapitalu in čistem dobičku opazen rahel padec. 

Pri pregledu podatkov SZZ glede števila zaposlenih od leta 2008, ko je to znašalo 6.311, smo 

ugotovili, da to skozi vse proučevano obdobje (razen v letu 2012) postopoma upada in je v letu 

2014 znašalo 6.058, medtem ko razmerje med moškimi in ženskami ostaja na isti ravni. Število 

na novo zaposlenih v zavarovalnicah je v obdobju 2010–2014 v večini let presegalo število 

odhodov, razen v letih 2010 in 2014. Izobrazbena struktura se v obdobju 2008–2014 izboljšuje 

na račun kadra z najmanj višješolsko izobrazbo, najvišjo stopnjo rasti pa so dosegli zaposleni z 

magisterijem, kar sledi teoretičnim izhodiščem (glej Štiblar in Šramel 2008, 201), da se mora 

kadrovski management zavarovalnic zavedati vrednosti kakovostnega in izobraženega kadra, 

ki je ključen za uspešno poslovanje zavarovalnic tako v razvijanju novih produktov kot v 

kakovosti prodajnega osebja. 
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Iz pregleda števila redno zaposlenih po zavarovalnicah v proučevanem obdobju je predvsem 

zanimiva prva ugotovitev, da se je število zaposlenih zmanjševalo predvsem v zavarovalnicah, 

ki so v slovenski lasti, medtem ko so zavarovalnice v tuji lasti s podružnicami v Sloveniji (razen 

Grawe zavarovalnice, d. d.) v tem obdobju nenehno dodatno zaposlovale, še posebej Wiener 

Stӓdtische zavarovalnica, d. d, podružnica v Sloveniji, ki je z 18 redno zaposlenih v letu 2009 

prišla na 29 zaposlenih v letu 2014, in Ergo zavarovalnica, d. d, podružnica v Sloveniji, ki je s 

6 redno zaposlenih v letu 2008 leto 2014 zaključila kar na 77 redno zaposlenih. Močno 

povečanemu številu redno zaposlenih v letu 2014 je mogoče pripisati tudi zmanjšanje 

učinkovitosti te zavarovalnice v letu 2014, saj je ob stalno povišanem obsegu obračunane bruto 

premije v celotnem proučevanem obdobju v tem letu zaključila le z 90.800,00 EUR bruto 

premije na zaposlenega. Iz podatkov je razvidno, da učinkovitost zaposlenih v Zavarovalnici 

Triglav, d. d., glede na bruto obračunano premijo na zaposlenega v tem obdobju nenehno pada, 

prav tako tudi KD Življenju, Zavarovalnici,  

d. d., ki se je nato 1. 10. 2013 pripojila k Adriatic Slovenici, Zavarovalni družbi, d. d. Za 

zmanjšanje redno zaposlenih kljub porastu obračunane bruto premije in bruto premije na 

zaposlenega so se odločili pri Zavarovalnici Tilia, d. d., in Grawe zavarovalnici, d. d. Wiener 

Stӓdtische zavarovalnica, d. d, podružnica v Sloveniji, in Generali zavarovalnica, d. d., sta v 

proučevanje obdobju zabeležili tako porast tako skupne premije kot premije na zaposlenega. Še 

posebej učinkoviti so pri Triglav Zdravstveni zavarovalnici, d. d., kjer so pri skoraj 

nespremenjenem številu 84 redno zaposlenih v letu 2014 (v letu 2008 je bilo zaposlenih 82) 

bruto obračunano premijo povečali za več kot 81 %.  

Razlogi za odločitev zavarovalnic za zmanjšanje števila zaposlenih kljub povečani 

učinkovitosti bi bili zanimiv predmet nadaljnjih raziskav, še posebej glede na dobre finančne 

rezultate zavarovalnic (glej preglednico 2). Prav tako bi bilo zelo poučno raziskati razloge 

finančnega uspeha zavarovalnic v pretežno tuji lasti s podružnicami v Sloveniji kljub slabi 

gospodarski situaciji. 

V primerjavi z letom 2008, ko se je s prodajo zavarovanj ukvarjalo 44,7 % vseh zaposlenih ali 

skupaj 2.832 oseb (Slovensko zavarovalno združenje 2009, 41), ugotavljamo, da se je število 

zaposlenih oseb v prodaji zavarovanj v obdobju od leta 2008 do 2013 zaradi posledic 

gospodarske krize povišalo kar za 8,3 odstotne točke, v letu 2014 pa je ponovno zaostalo za 

številom ostalih zaposlenih. Porast števila zaposlenih v prodaji zavarovanj v proučevanem 

obdobju ali razlog za odločitev za ta poklic bi bil zanimiv predmet nadaljnjega proučevanja, 

predvsem to, ali je vzrok tega v reorganizacijah zavarovalnic in s tem preselitev zaposlenih z 

redno zaposlitvijo med zaposlene v prodajo ali pa to, da se veliko zavarovalnih zastopnikov za 

ta poklic odloči zaradi prej obstoječe brezposelnosti oziroma majhne možnosti druge 

zaposlitve.  
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V opazovanem obdobju od leta 2008 do 2013 je opazen trend rasti zaposlitev za nedoločen čas 

za 2,8 % in hkrati upad zaposlitev za določen čas za 44,4 %. 

V nasprotju s trendom padanja števila pedagoških ur pa iz pregleda podatkov v proučevanem 

obdobju sledi, da je pri številu zaposlenih, ki so bili vključeni v izobraževanje vsaj enkrat v 

koledarskem letu, moč opaziti trend rasti skozi celotno opazovano obdobje, prav tako tudi pri 

številu internih predavateljev, ki pa se je v letu 2012 v primerjavi s predhodnim letom povečalo 

skoraj za trikrat. Ker pa je pri stroških za izobraževanje zaposlenih in povprečnem strošku na 

zaposlenega opaziti padec skozi celotno obdobje, je možno domnevati, da so se zavarovalnice 

zaradi neugodnih gospodarskih rezultatov odločile za kombinacijo boljše izkoriščenosti 

kapitala znanja svojih internih predavateljev ter časovno in stroškovno bolj ugodnejšega 

elektronskega izobraževanja.  

Trend absentizma oziroma delež izgubljenih ur zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni in drugih 

vzrokov se vztrajno zmanjšuje, delež izgubljenih ur v breme podjetja je padel z 2,48 v letu 2008 

na 1,77 v letu 2014, delež izgubljenih ur v breme ZZZS pa z 1,9 v letu 2008 na 1,34 v letu 2014. 

V empiričnem delu kvantitativne raziskave je sodelovalo 132 zaposlenih v zavarovalništvu, 

30,3 % žensk in 69,7 % moških. V vzorcu, kjer je bilo največ zaposlenih iz starostne skupine 

31–40 let (45,8 %), z višjo/visoko izobrazbo (62,1 %), v vezi z otroki (68,2 %), ki živijo v 

lastniškem stanovanju/hiši (60,5 %), so v sedanji zaposlitvi zaposleni od 0 do 5 let (38,8 %), 

strokovni sodelavci (40,2 %), zaposleni za nedoločen čas (81,8 %), jih je kar 59,1 % odgovorilo, 

da jih je strah, da bodo izgubili sedanjo zaposlitev.  

Analiza stopnje strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na sedanjo zaposlitev, je pokazala, da se 

je največ anketiranih v vzorcu strinjalo z izjavami, da je gospodarska kriza vplivala na 

poslovanje njihovega podjetja in da ima njihovo podjetje dober poslovni in finančni rezultat ter 

da bo/je zaradi združitve/prevzema zavarovalnice prišlo do podvojenega števila zaposlenih na 

istih delovnih mestih. To sovpada z uradnimi podatki v Statističnih zavarovalniških biltenih, iz 

katerih je razvidno, da so v opazovanem obdobju domače zavarovalnice večinoma zmanjševale 

število zaposlenih, čeprav so bili finančni rezultati zavarovalniške panoge zelo ugodni. Temu 

pritrjuje tudi najnižji rezultat analize stopnje strinjanja s trditvijo, da njihovo podjetje ne 

odpušča, ampak prerazporeja (2,99). V proučevanem obdobju je v slovenskem zavarovalništvu 

prišlo kar do nekaj primerov priključitev (v letu 2012 je celotna lastnica Zavarovalnice Tilia, d. 

d., postala Pozavarovalnica Sava, d. d., v letu 2013 se je KD Življenje, Zavarovalnica, d. d., 

pridružila Adriatic Slovenici, Zavarovalni družbi, d. d., in Zavarovalnica Maribor, d. d., Skupini 

Sava Re). 

Pri analizi prvega od dejavnikov strahu pred izgubo zaposlitve – ocena stopnje resnosti 

ogroženosti – so anketirani zaposleni pokazali razmeroma visoko pripravljenost prilagoditve 

svojih sedanjih delovnih mest, saj sta najvišji stopnji strinjanja dosegli pripravljenost sprejeti 

delovno mesto, ki zahteva nove veščina znanja, in pripravljenost opravljati dodatno delo. 
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Najmanjšo stopnjo strinjanja pa je dosegla izjava, da bi bili pripravljeni pristati na zmanjšanje 

plače. 

Analiza občutka nemoči v ogrožajoči situaciji kaže, da anketirani zaposleni ne zaupajo 

nadrejenim, da bi bili pri reorganizaciji nepristranski in nepravični in da zaradi informacij ne 

vedo, kaj naj pričakujejo, ter zaradi strahu pred izgubo zaposlitve ne opozarjajo na nepravilnosti 

na delovnih mestih. Trebše (2008, 76) poudarja, da je zelo pomembno, da  vodstvo pojasni 

razloge za potrebnost odpuščanja, predstavi, kolikor je le mogoče natančno, potek odpuščanja, 

posledice za kadre in omilitvene ukrepe, ki so na voljo. Tudi po uradni izjavi o začetku 

odpuščanja mora biti vodstvo ves čas na voljo za informacije in dodatna pojasnila, saj to 

pripomore k zmanjševanju dezinformiranosti in čustvene napetosti. To lahko podjetje uspešno 

obvladuje z interno komunikacijo: z rednim organiziranjem skupinskih sestankov na oddelčni 

ravni, z možnostjo individualnega posveta, z internimi časopisi, z internetnimi forumi, s sveti 

in z zbori delavcev ob ključnih dogodkih.  

Analiza stopnje odvisnosti od zaposlitve kaže, da obstaja med zaposlenimi v zavarovalništvu 

močna odvisnost od zaposlitve, saj jim je sedanja zaposlitev edini vir dohodka, hkrati pa so 

povprečne vrednosti izjav, ki se nanašajo na možnost hitre zamenjave s primerno zaposlitvijo 

(2,87) in pričakovano družbeno podporo v primeru brezposelnosti (2,76) med ocenami 

strinjanja z izjavo med zadnjimi. 

Iz rezultatov analize zadnjega dejavnika strahu – ugotavljanja individualnih razlik – 

ocenjujemo, da vprašani potencialno izgubo zaposlitve bolj pripisujejo zunanjim okoliščinam 

kot pa sebi, imajo visok občutek kontrole nad svojim položajem v družbi in pozitivno 

razmišljajo o sedanji zaposlitvi. Izrazili so tudi nizko stopnjo namere zamenjave zaposlitve, saj 

je povprečna vrednost te trditve le 2,01. 

Pri analizi psihičnih simptomov strahu pred izgubo zaposlitve lahko ocenjujemo, da je prišlo 

do delnega porušenja duševnega ravnovesja vprašanih, ki lahko nastane zaradi grožnje izgube 

zaposlitve in relativno visokega občutka nemoči pri spoprijemanju z razmerami v službi, saj 

občutijo napetost v delovnem okolju in se ob koncu delovnega dne počutijo izčrpane, ostalih 

psihičnih posledic strahu pred izgubo zaposlitve pa ne občutijo v zaskrbljujoči meri. Iz 

rezultatov analize fizičnih simptomov zaposlenih ocenjujemo, da strah pred izgubo zaposlitve 

lahko v določeni meri vpliva na fizično počutje vprašanih, saj večino povprečnih vrednosti 

strinjanja s trditvami najdemo na intervalu od 1,72 do 1,89, to so bolečine v hrbtu ali križu, 

rami ali vratu. Potrebna pa bi bila nadaljnja raziskava o tem, ali je vzrok za to tudi »sedeča« 

narava dela zaposlenih v zavarovalništvu. 

Pri oceni pogostnosti obiskov pri zdravniku je kar 73,5 % vprašanih odgovorilo, da v zadnjih 3 

mesecih niso obiskali zdravnika, ter 54,5 %, da bolniški stalež v tem času tudi ni bil potreben. 
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Če so bili v bolniškem staležu, pa jih je 24,2 % izjavilo, da je ta trajal do 1 tedna. Samo 9,8 % 

jih je odgovorilo, da niso bili na bolniški, čeprav bi bilo potrebno, iz česar lahko ocenjujemo, 

da kljub visoki stopnji strahu pred izgubo zaposlitve med vprašanimi obstaja zelo nizka stopnja 

prezentizma. 

Analiza uporabe zdravil je pokazala, da jih največ uporablja zdravila proti glavobolu ali pa jih 

sploh ne, potrebna bi bila nadaljnja raziskava vzrokov glavobolov. Analiza uživanja alkohola  

med vprašanimi kaže na zdravo porabo alkohola, saj jih največ (37,9 %) alkoholno pijačo 

zaužije 1-krat mesečno ali manj, s 23,5 % ji sledi izjava, da alkohola ne pijejo. 4 ali večkrat 

tedensko pa alkohol pije le 3,8 vprašanih. 

Raziskava je pokazala tudi, da zaradi strahu pred izgubo zaposlitve večina vprašanih ne 

razmišlja o samomoru in ga tudi niso poskušali narediti. Živčni zlom so doživeli le 4 vprašani, 

kar predstavlja 3 % vzorca. 

Pri iskanju pomoči zaradi strahu pred izgubo zaposlitve je razvidno, da večina vprašanih najbolj 

zaupa svojim bližnjim, to je partnerju, prijateljem in staršem, najmanj pa zaupajo strokovni 

pomoči psihiatrov in psihologov, nihče se tudi ni odločil pomoč poiskati pri sindikatu podjetja, 

na kriznem telefonu ali pri varuhu človekovih pravic, kar je zelo zaskrbljujoče, saj so bile te 

brezplačne oblike pomoči ustanovljene tudi za ta namen. Potrebna bi bila nadaljnja raziskava o 

vzroku nezaupanja tem oblikam pomoči (mogoče vprašani zaposleni niso seznanjeni s temi 

oblikami pomoči, ne zaupajo njihovi anonimnosti ipd.). 

Pri primerjavi dejavnikov in simptomov strahu pred izgubo zaposlitve smo ugotovili, da imata 

najvišji povprečni vrednosti dejavnika »stopnja resnosti ogroženosti« in »ugotavljanje 

individualnih razlik«, najnižji pa fizični in psihični simptomi strahu.  
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6 SKLEP 

V času sedanje gospodarske krize, ko se ukrepi evropskih in slovenskih vladnih in nevladnih 

organizacij nanašajo predvsem na obravnavo brezposelnosti in njenih negativnih posledic, je 

osnovni namen te magistrske naloge predvsem predstaviti vpliv gospodarske krize na 

zaposlene, ki so »preživeli« odpuščanja, reorganizacije in ki kljub sedanji zaposlitvi ne vedo, 

kako bo z njo v bližnji prihodnosti.  

Teoretični del naloge se začne s podrobno predstavitvijo psihosocialnih tveganj pri delu, 

njihovih vzrokov in posledic ter ugotovitev raziskav evropskih in slovenskih institucij, sledi pa 

podrobna predstavitev njihovega zelo pomembnega dela, negotovosti zaposlitve.  

Kot uvod v empirični del naloge je podan analitičen pregled slovenskega zavarovalništva v 

obdobju od leta 2008 do 2014. Kot zelo pomembnemu stebru slovenskega finančnega sektorja 

pa mu sedanja gospodarska kriza, kljub ugodnim finančnim rezultatom in skoraj nespremenjeni 

stopnji udeležbe v slovenskem BDP, ni prizanesla. Zaradi zmanjšane kupne moči prebivalstva 

in zmanjšanih naložb je v opazovanem obdobju prišlo do upada zbrane premije. Pomembno je, 

da slovenske zavarovalnice kljubujejo vplivom gospodarske krize in čedalje večjemu številu 

zavarovalnic s pretežno tujim lastništvom v Sloveniji. To jim lahko uspe predvsem z razvojem 

novih in času ter razmeram primernih zavarovalniških produktov in prodajnih poti, kar pa jim 

bo uspelo samo s pomočjo zanesljivega, inovativnega, izobraženega in produktivnega 

zavarovalniškega kadra. Zato je velik del magistrske naloge namenjen analizi zaposlenih v 

zavarovalništvu v obdobju od 2008 do 2014.  

V empiričnem delu raziskave, katere glavni namen je bila analiza dejavnikov in simptomov 

strahu pred izgubo zaposlitve v zavarovalništvu, je sodelovalo 132 anketiranih, zaposlenih v 

zavarovalništvu, 30,3 % žensk in 69,7 % moških. Ker se zavarovalnice niso odzvale vabilu k 

sodelovanju ali pa so sodelovanje zavrnile, smo za pridobivanje odgovorov izbrali metodo 

snežne kepe. Dobljene odgovore smo analizirali s pomočjo programov SPSS in Excel ter 

rezultate v predstavili v obliki preglednic in grafov. 

Vprašani so odgovarjali na vprašanja, ki so bila razdeljena na dva sklopa. V splošnem sklopu 

vprašalnika smo pridobili osnovne in demografske podatke o anketirancih. Iz odgovorov je 

razvidno, da vzorec naše raziskave pretežno sestavljajo zaposleni stari od 31 do 40 let (45,8 %) 

ter zaposleni od 41 do 50 let (30,5 %), zaposleni z višjo oziroma visoko izobrazbo (62,1 %), 

zaposleni v zvezi z otroki (68,2 %), 65,3 % zaposlenih skrbi za najmanj enega otroka. Malo več 

kot tretjino vzorca (36,4 %) sestavljajo zaposleni Adriatic Slovenice Koper d. d., 31,8 % vzorca 

predstavljajo zaposleni v sedanji zaposlitvi od 0 do 5 let in 27,1 % zaposlenih v sedanji 

zaposlitvi od 16 do 20 let. 81,8 % vzorca predstavljajo zaposleni za nedoločen čas, 18,2 % pa 

zaposleni s prožnimi oblikami zaposlitve. 
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Drugi del anketnega vprašalnika je bil sestavljen iz sklopov zaprtih in odprtih vprašanj, s 

pomočjo katerih so vprašani ocenjevali svojo stopnjo strinjanja z izjavami, ki so se nanašale na 

posamezne dejavnike strahu pred izgubo zaposlitve in simptome fizičnega in psihičnega 

počutja. 

Teoretiki (Greenhalgh in Rosenblatt 1984, Borg in Elizur 1992, Sverke idr. 2002, Sverke in 

Hellgren 2002) so definicije negotovosti zaposlitve razvijali skozi čas in prek različnih raziskav 

ugotavljali pomembnost njenega vpliva na različne vidike, vzroke in posledice. Delijo jih na 

organizacijske, kot so pripadnosti zaposlenih organizaciji, zaupanje, delo in namera o 

zamenjavi zaposlitve, in individualne, kot so zadovoljstvo in zavzetost pri delu ter fizično in 

duševno zdravje. 

Strah pred izgubo zaposlitve opredeljujejo kot subjektivno občuten, kvantitativen in afektiven 

vidik negotovosti zaposlitve (Borg in Elizur 1992, Hellgren idr. 1999, De Witte 2005), ki ima 

vzrok v prestrukturiranju in reorganizaciji podjetij ter od delodajalcev povečani uporabi 

sklepanj prožnih oblik pogodb o zaposlitvi. Tem teoretičnim izhodiščem pritrjuje tudi naša 

raziskava, ki pri analizi trditev, ki se nanašajo na sedanjo zaposlitev vprašanih ugotavlja, da so 

trditve, ki se nanašajo na prestrukturiranje ali reorganizacijo njihovega podjetja, dosegle 

relativno visoke povprečne vrednosti strinjanja vprašanih. Temu sledi tudi relativno visoka 

stopnja strahu pred izgubo zaposlitve, saj je kar 59,1 % vprašanih odgovorilo pritrdilno na 

vprašanje ali občutijo strah pred izgubo zaposlitve.  

Vendar pa naša raziskava ne pritrjuje trditvam literature, da se negotovost zaposlitve zmanjšuje 

s povišanjem stopnje izobrazbe in višjo starostjo zaposlenih (Eurofound 2008), da visoko 

stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve občutijo predvsem nekvalificirani delavci (Kuroki 2011) 

in da je strah pred izgubo zaposlitve večji pri zaposlenih s prožnimi oblikami zaposlitve (Silla 

idr. 2005, ÜnsallɠAkbiyik idr. 2012, Debus idr. 2013, Giannetti idr. 2014), saj naš vzorec 

sestavljajo predvsem zaposleni za nedoločen čas in zaposleni z višjo ali visoko stopnjo 

izobrazbe. Na drugi dokaz obstoja strahu pred izgubo zaposlitve med vprašanimi zaposlenimi 

v zavarovalništvu lahko sklepamo tudi iz drugega najpogostejšega odgovora glede navedbe 

zavarovalnice, v kateri delajo, saj jih 23,5 % vprašanih le-te ni želelo imenovati. 

Empirična analiza odgovorov glede dejavnikov strahu pred izgubo zaposlitve v veliki meri 

pritrjuje trditvam literature, saj večina vprašanih občuti strah pred izgubo zaposlitve kot visoko 

stopnjo resnosti ogroženosti in odvisnosti od zaposlitve, ki je njihov edini vir dohodka 

(Greenhalgh in Rosenblatt 1984). Ne strinja pa se v trditvah literature o negativni pripravljenosti 

na spremembe (Trebše 2006, Goksoy 2012), saj so se zaposleni v našem vzorcu zaradi strahu 

pred izgubo zaposlitve pripravljeni tudi prilagoditi; sprejeti delovno mesto, ki zahteva nove 

veščine in znanja ter dodatne naloge, a se hkrati niso pripravljeni odpovedati sedanji višini 

plače.  
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Naša raziskava pritrjuje tudi drugemu dejavniku strahu pred izgubo zaposlitve ɠ močnemu 

občutku nemoči v ogrožajoči situaciji (Wang idr. 2015, Ouyang idr. 2015, Karkoulian idr. 2013, 

Piccoli in Bellotto 2015), saj se vprašani najbolj strinjajo z izjavo, da ne zaupajo odločitvam 

nadrejenih pri reorganizaciji poslovanja, zato na nepravilnosti na delovnem mestu ne 

opozarjajo.  

Pri dejavniku ugotavljanja individualnih razlik smo iz odgovorov ugotovili, da vprašani 

potencialno izgubo zaposlitve bolj pripisujejo zunanjim okoliščinam kot sebi, imajo močan 

občutek kontrole nad svojim položajem v družbi in pozitivno razmišljajo o sedanji zaposlitvi. 

Trditvi literature, da ob visoki stopnji negotovosti zaposlitve obstaja visoka stopnja namere 

odhoda iz organizacije (Sverke idr. 2002, Trebše 2006, Van Wyk in Pienaar 2008, Sora idr. 

2010) naša raziskava ne pritrjuje, saj je izjava vprašanih, da jih ni strah, ker že aktivno iščejo 

novo zaposlitev, dosegla najnižjo povprečno vrednost strinjanja z izjavo (2,01).  

O posledicah negotovosti zaposlitve in strahu pred izgubo zaposlitve za zaposlenega na 

psihično in fizično zdravje pričajo številni viri (Sverke idr. 2002, Baran idr. 2009, Burgard idr. 

2012, Bristol City Council 2012). Literatura poroča o povezanosti negotovosti zaposlitve in 

strahu pred izgubo zaposlitve z depresijo in občutki tesnobe (Boya idr. 2008, Pšeničny 2010, 

Burgard idr. 2012), povečano uporabo zdravil in pitjem alkohola (Boya idr. 2008, Avguštin 

Avčin idr. 2011) in povišanim krvnim tlakom in težavam s srcem (De Witte 2005), medtem ko 

nekateri viri tega ne potrjujejo (Ferrie idr. 2002a, Ferrie idr. 2002b, Kieselbach idr. 2011, 

Virtanen idr. 2013). 

Iz rezultatov naše analize psihičnih simptomov je razvidno, da je prišlo do delnega porušenja 

duševnega ravnovesja vprašanih, saj sta najbolj pogosto ocenjena psihična simptoma izčrpanost 

in občutenje napetosti v službi, hkrati pa je razvidna zelo slaba povezava z občutkom depresije, 

osamljenosti, žalosti in zmedenosti. V zvezi s povišanjem produktivnosti vprašanih zaradi 

strahu pred izgubo zaposlitve pritrjujemo teoriji (Brockner idr. 1992, Probst idr. 2007, Pšeničny 

2010) saj je izjava, da so zaradi strahu manj produktivni dosegla le povprečno vrednost 1,96 

strinjanja z izjavo. Med ocenjenimi fizičnimi simptomi prevladujejo bolečine v hrbtu in križu 

ter rami ali vratu, ki pa bi bile lahko tudi posledica »sedeče« narave dela zaposlenih v 

zavarovalništvu. 

Raziskava tudi ni potrdila teoretičnega izhodišča, da strah pred izgubo zaposlitve povzroča 

visoko stopnjo prezentizma (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012), saj jih je med vprašanimi samo 

9,8 % odgovorilo, da hodijo v službo bolni. Naša raziskava pa potrjuje teoretično izhodišče, ki 

trdi da se s strahom zmanjšuje absentizem (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012), saj je kar 54,5 

% vprašanih odgovorilo, da ni bilo potrebe po bolniškem staležu, in kar 73,5 % vprašanih v 

zadnjih 3 mesecih ni obiskalo zdravnika. Da se trend absentizma oziroma delež izgubljenih ur 
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zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni in drugih vzrokov vztrajno zmanjšuje, pa kažejo tudi 

podatki iz letnih zavarovalniških biltenov. 

Iz rezultatov raziskave je razvidna tudi slaba povezava z uporabo pomirjeval in antidepresivov 

ter pitjem alkohola in ničelna povezava s premišljevanjem o samomoru, kar kaže, da se 

zaposleni v zavarovalništvu iz našega vzorca s strahom pred izgubo zaposlitve soočajo na 

ustrezen, zdrav način. Pritrjujejo jim tudi rezultati analize dejavnika ɠ ugotavljanje 

individualnih razlik, iz katerih razvidno, da se proučevani zaposleni v zavarovalništvu izogibajo 

negativnemu mišljenju sodelavcev in nadrejenih, se obkrožajo s pozitivnimi ljudmi in se 

ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih veselijo. Po pomoč in nasvete pa se raje kot k strokovnim 

službam zatekajo k partnerju in prijateljem. 

Glede na ugotovitve iz literature smo v hipotezi H1 preverjali, ali v zavarovalništvu obstaja 

statistično značilna razlika v pojavnosti dejavnikov strahu pred izgubo zaposlitve med redno 

zaposlenimi in zaposlenimi s prožnimi oblikami zaposlitve. Hipotezo smo ovrgli, saj smo 

ugotovili, da v proučevani populaciji ni statistično značilnih razlik v pojavnosti dejavnikov 

strahu pred izgubo zaposlitve med redno zaposlenimi in zaposlenimi s prožnimi oblikami 

zaposlitve, kar je ugotovil tudi Virtanen idr. (2011). Glede na to, da je vzorec naše raziskave 

večinoma sestavljajo zaposleni za nedoločen čas, dopuščamo možnost, da je do relativno visoke 

stopnje strahu pred izgubo zaposlitve zaposlenih v vzorcu in pojava njegovih dejavnikov prišlo 

zaradi visoke stopnje nezaupanja zaposlenih vodstvu zavarovalnic in s tem do kršitve 

psihološke pogodbe o varnosti zaposlitve, ki naj bi jo pogodba za nedoločen čas predstavljala. 

Druga možnost pa je, da smo do te ugotovitve prišli zaradi premajhnega odstotka zaposlenih s 

prožnimi oblikami zaposlitve v vzorcu naše raziskave (18,2 %). V tem delu bi delodajalcem 

priporočila, da poskrbijo za neposredno interno komunikacijo, ki bo poskrbela za pravočasno 

informiranost zaposlenih o delovanju samega podjetja, odločitvah vodstva in ciljih, ki jih želijo 

doseči. S tem bi preprečili pojav govoric, ki v največji meri negativno vplivajo na počutje 

zaposlenih. 

Hipotezo H2, ki se glasi »Dejavniki strahu pred izgubo zaposlitve imajo statistično značilen 

vpliv na prezentizem zaposlenih v zavarovalništvu«, smo ovrgli, saj smo ugotovili, da v 

proučevani populaciji pri treh dejavnikih ni statistično značilnega vpliva na prezentizem, razen 

pri dejavniku »stopnja resnosti ogroženosti«. Na podlagi navedenega lahko predpostavimo, da 

se zaposleni v zavarovalništvu močno zavedajo resnosti gospodarskih razmer in razmer na trgu 

dela ter vpliva recesije na poslovanje njihovega podjetja, kar pripomore k odločitvi 

zaposlenega, da zaradi strahu pred izgubo zaposlitve kljub bolezni odide na delo. Za 

preprečevanje prezentizma ter zmanjšanje simptomov in posledic strahu pred izgubo zaposlitve 

bi delodajalcem priporočila, da z interno komunikacijo med nadrejenimi in zaposlenimi kot so 

letni individualni razgovori in urejenim delovnim okoljem ter rednimi izobraževalnimi 

programi poskrbijo za osveščanje in izobraževanje zaposlenih glede preprečevanja poškodb, 
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pomena pravočasnih ukrepov v primeru ugotovitve bolezni, zdravem načinu življenja, tehnikah 

za sproščanje in podobno.  

Hipotezo H3, ki se glasi »Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo 

zaposlitve in simptomi strahu med zaposlenimi v zavarovalništvu«, smo potrdili, saj smo po 

preverjanju hipoteze po obeh oblikah simptomov ugotovili, da v proučevani populaciji obstaja 

statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo zaposlitve in simptomi strahu 

pred izgubo zaposlitve, kar je skladno z teoretičnimi izhodišči. Raziskava je namreč pokazala, 

da med vprašanimi zaposlenimi prevladujejo predvsem psihični simptomi, saj sta najvišji 

stopnji strinjanja z izjavo dosegle izjavi, da se konec dneva počutijo izčrpane (3,14) in da se v 

službi čuti napetost (3,03). Prav tako se je potrebno zavedati, da potrebujejo fizični simptomi, 

ki bi resno vplivali na zdravje zaposlenih zaradi strahu pred izgubo zaposlitve, dalj časa za svoj 

razvoj (npr. sladkorna bolezen, visok krvni tlak, težave s srcem). Kot že pri predhodnih 

hipotezah bi tudi pri tej delodajalcem priporočila, da poskrbijo za primerno delovno vzdušje in 

ustrezno interno komunikacijo, tudi s sindikatom in svetom delavcev, ki bi pripomogla k 

pozitivnemu razpoloženju zaposlenih na delovnih mestih in njihovem dobrim medsebojnem 

sodelovanju. Glede na to, da so najpogostejši fizični simptomi bolečine v hrbtu in križu, rami 

ali v vratu ter motnje v spanju, bi delodajalcem v okviru promocije zdravja na delovnem mestu 

priporočala, da zaposlenim omogočijo vsakodnevno nekaj minutno vadbo za sproščanje mišic 

hrbtenice, ramen in vratu, zaposlenim pa bi hkrati priporočala pogosto vadbo na prostem. 

Hipotezo H4, ki se glasi »Obstaja statistično značilna povezava med dejavniki strahu pred 

izgubo zaposlitve in dolžino sedanje zaposlitve v zavarovalništvu«, smo ovrgli, saj med njimi 

ne obstaja statistično pomembna povezava. Iz odgovorov je razvidno, da so dejavniki strahu 

pred izgubo zaposlitve prisotni tako pri zaposlenih s kratkim trajanjem sedanje zaposlitve kot 

pri zaposlenih z daljšim trajanjem zaposlitve. Pomembno je, da vodstvo zavarovalnice skupaj 

s kadrovsko službo, svetom delavcev in sindikatom ustrezno poskrbi za ustrezno obravnavo 

obeh skupin zaposlenih. Zaposlenim s krajšim trajanjem sedanje zaposlitve omogoči 

izobraževanje o različnih področjih dela v zavarovalnici, medtem ko zaposlenim z daljšim 

trajanjem zaposlitve omogoči ustrezno nagrajevanje za zvesto in uspešno delo in možnostjo 

napredovanja tako v plačilnih razredih kot po strokovnih nalogah. 

Hipotezo H5, ki se glasi »Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo 

zaposlitve in nameravano prošnjo za kredit ali lizing«, smo ovrgli, saj med njima nismo 

dokazali statistično značilne povezave. Na podlagi rezultatov analize iz katerih je razvidno, da 

je kar 51,5 % zaposlenih, ki kljub strahu pred izgubo zaposlitve, v bližnji prihodnosti 

nameravajo zaprositi za kredit ali lizing, predvidevamo, da želijo zaposleni v zavarovalništvu s 

tem sebi in svoji družini zagotoviti ustrezne pogoje za življenje.  
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Hipotezo H6, ki se glasi »Obstaja statistično značilna povezava med stopnjo strahu pred izgubo 

zaposlitve in številom otrok v družini zaposlenega v zavarovalništvu«, smo ovrgli, saj med 

spremenljivkama nismo dokazali statistično značilne povezave. Iz rezultatov analize odgovorov 

je namreč razvidno, da strah pred izgubo zaposlitve občutijo tako zaposleni, ki imajo otroke 

mlajše od 18 let (65,7 %) kot tudi zaposleni, ki nimajo otrok, mlajših od 18 let (60,4 %). Ta 

ugotovitev je v skladu z že v raziskavi ugotovljeno visoko stopnjo pripravljenosti zaposlenih 

na spremembe v okviru dejavnika strahu pred izgubo zaposlitve ɠ stopnje resnosti ogroženosti.  

V zvezi z rezultati hipotez H5 in H6 bi moje priporočilo zaposlenim v zavarovalništvu bilo, da 

redno spremljajo svoje prihodke in odhodke, s čimer ohranjajo kontrolo nad svojim finančnim 

položajem, delodajalcem pa, da se trudijo postati družini prijazna podjetja, ki zaposlenim z 

otroki nudijo dodatne ugodnosti kot sta na primer možnost družini prilagojenega delavnega časa 

v času uvajanja otroka v vrtec in prost plačan dan prvega septembra za starše prvošolčkov, s 

čimer bi se izboljšalo zaupanje zaposlenih v vodstvo podjetja. 

Zaradi premajhnega vzorca raziskave, ki je štel samo 132 anketiranih, naših izsledkov ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo zaposlenih v zavarovalništvu, zato bi bile 

priporočljive nadaljnje raziskave na to temo. 
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PRILOGE 

Priloga 1       Anketni vprašalnik 
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Magistrska naloga: Analiza dejavnikov in simptomov strahu pred izgubo zaposlitve v 

zavarovalništvu  

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Delo že zdavnaj ne zagotavlja samo sredstva za preživljanje, pač pa je postalo tudi pomemben 

del poklicne identitete posameznika, njegove samopodobe, merilo uspešnosti. Tako strah pred 

izgubo dela ne pomeni le strahu pred izgubo varnosti posameznika in njegove družine ter 

revščino, pač pa tudi strah pred stigmatizacijo od družbe, izgubo socialnega omrežja. Čeprav 

zavarovalniška panoga ni občutila tako močnega udarca gospodarske krize kot ostale, pa še 

vedno obstaja možnost, da marsikdo zaradi racionalizacije poslovanja zavarovalnice izgubi 

zaposlitev. S priloženim anketnim vprašalnikom želim oceniti stopnjo ogroženosti, intenziteto 

strahu in posledice, ki jih tak strah lahko pusti na zaposlenih na področju zavarovalništva. 

Sem Nataša Anžlovar in z znanstveno magistrsko nalogo na temo Analiza dejavnikov in 

simptomov strahu pred izgubo zaposlitve v zavarovalništvu zaključujem študij na Fakulteti za 

management v Kopru.  

Zelo vam bom hvaležna, če si boste lahko vzeli 15 minut za izpolnitev priloženega vprašalnika. 

Pridobljeni podatki bodo anonimni in jim bom uporabila izključno za izvedbo analiz v svoji 

magistrski nalogi. Že vnaprej hvala za vaše sodelovanje in lep pozdrav. 

PODATKI O TRENUTNI ZAPOSLITVI 

 

1. Naziv zavarovalnice: 

o Zavarovalnica Triglav, d. d. 

o Adriatic Slovenica Koper, d. d. 

o Zavarovalnica Maribor, d. d. 

o Zavarovalnica Tilia, d. d. 

o Generali, Zavarovalnica, d. d. 

o Grawe, Zavarovalnica, d. d. 

o Merkur, Zavarovalnica, d. d. 

o Zavarovalnica Wiener Städtische.  

o KD Življenje, d. d. 

o Ergo zavarovalnica. 

o Drugo. 

o Ne želim imenovati. 
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2. Dolžina zaposlitve v trenutnem podjetju v letih? 

_________________ 

 

3. Vrsta zaposlitve? 

o Zaposlitev za nedoločen čas. 

o Zaposlitev za krajši delovni čas. 

o Zaposlitev za določen čas. 

o Delo po pogodbi. 

o Delo preko študentskega servisa. 

 

4. Tip zaposlitve? 

o Študent. 
o Zastopnik, osebni svetovalec za zavarovanja. 

o Administrativni uslužbenec. 

o Strokovni sodelavec. 

o Vodstveni kader (oddelka, sektorja, družbe). 

 

5. Ali vas je strah, da boste izgubili zaposlitev? 

o Da. 

o Ne. 

 

6. Prosim, ocenite svojo stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami, ki se nanašajo na vašo 

sedanjo zaposlitev!   

1 – zelo se ne strinjam     2  – se ne strinjam     3 – ne vem     4  – strinjam se    5 – zelo se strinjam 

Gospodarska kriza je vplivala na poslovanje mojega podjetja. 

Naše podjetje ima dober poslovni in finančni rezultat. 

Zaposleni smo podrobno seznanjeni s poslovanjem družbe in odločitvami vodstva. 

Vodstvo podjetja dobro sodeluje s svetom delavcev, sindikatom in z zaposlenimi. 

Zaupam vodstvu, da bi odpuščalo samo zaradi upravičenih razlogov. 

Sprememba lastništva/vodstva podjetja bo/je vodila do drastične spremembe v številu 

zaposlenih. 
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Naše podjetje ne odpušča, ampak prerazporeja.  

Zaradi združitve/prevzema zavarovalnice je/bo prišlo do podvojenega številka zaposlenih na 

istih delovnih mestih. 

 

7. Prosim, ocenite svojo stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, ki se nanašajo na strah pred 

izgubo sedanje zaposlitve. 

1 – zelo se ne strinjam     2  – se ne strinjam     3 – ne vem     4  – strinjam se    5 – zelo se strinjam 

V našem podjetju je že prišlo do odpuščanj. 

Do odpuščanj je prišlo iz utemeljenih razlogov. 

Strah me je, da bo izguba zaposlitve stalna. 

Zaradi strahu bi bil pripravljen sprejeti delovno mesto v drugem kraju. 

Zaradi strahu bi bil pripravljen sprejeti zaposlitev za določen čas. 

Zaradi strahu bi bil pripravljen sprejeti delovno mesto, ki zahteva nove veščine in znanja. 

Zaradi strahu bi bil pripravljen opravljati dodatno delo. 

Zaradi strahu bi/sem pristal na zmanjšanje plače. 

 

8. Prosim, ocenite svojo stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami, ki se nanašajo na 

ravnanje vodstva vašega podjetja. 

1 – zelo se ne strinjam     2  – se ne strinjam     3 – ne vem     4  – strinjam se    5 – zelo se strinjam 

Vodstvo sprejema gospodarskim razmeram primerne poslovne odločitve. 

Zaupam vodstvu, da bi pri odpuščanju upoštevalo več kriterijev (doba zaposlitve v podjetju, 

socialni vidiki, delovne izkušnje ipd). 

Strah me je, da bi bili nadrejeni pri reorganizaciji poslovanja pristranski in nepravični. 

V mojem podjetju je zaradi reorganizacije že prišlo do odpuščanj. 

Zaradi pomanjkanja informacij ne vem, kaj naj pričakujem. 

Zaradi strahu pred izgubo zaposlitve ne opozarjam na nepravilnosti na delovnem mestu. 
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9. Prosim, ocenite svojo stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami, ki se nanašajo na vaše 

občutke.  

1 – zelo se ne strinjam     2  – se ne strinjam     3 – ne vem     4  – strinjam se    5 – zelo se strinjam 

Zelo me je strah, ker je partner brezposeln. 

Doma pogosto razmišljam o službi. 

Zelo me je strah, ker je ta služba moj edini vir dohodka. 

Izguba zaposlitve bi bila moja osebna tragedija. 

Izguba zaposlitve bi imela velik vpliv na mojo samozavest. 

Ni me strah, ker vem, da bom hitro našel drugo zaposlitev. 

Ni me strah, ker vem, da bom v primeru odpustitve deležen pomoči (nadomestilo za 

brezposelnost, socialna pomoč ipd). 

 

10. Prosim, ocenite svojo stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami. 

1 – zelo se ne strinjam     2  – se ne strinjam     3 – ne vem     4  – strinjam se    5 – zelo se strinjam 

Izguba zaposlitve ni povezana z mojimi sposobnostmi in znanjem. 

Izogibam se negativnemu razmišljanju sodelavcev in nadrejenih. 

Ni me strah, ker imam podporo družine in prijateljev.  

Obkrožam se s pozitivnimi ljudmi. 

Ukvarjam se z dejavnostmi, ki me veselijo. 

Imam dodaten vir zaslužka. 

Izguba zaposlitve bi mi pomenila le priložnost za spremembe, iskanje novih izzivov. 

Ni me strah, ker že aktivno iščem novo zaposlitev. 
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11. Označite odgovor, ki se najbolje ujema z vašim trenutnim duševnim zdravjem na vašem 

delovnem mestu. 

1 – vedno    2 – pogosto     3 – včasih     4 – redkokdaj   5 – nikoli/skoraj nikoli 

V službo hodim samo zaradi plače. 

Čutim, da me vsaka ura preživeta v službi utruja. 

Ob koncu delovnega dne se počutim izčrpanega. 

V prostem času nimam dovolj energije za družino in prijatelje. 

Počutim se zmedeno. 

Počutim se osamljeno. 

Počutim se depresivno. 

Sodelavci niso prijazni in me obrekujejo. 

V službi se čuti napetost. 

Žalost in potrtost sta sestavni del mojega vsakdanjika. 

Težko se osredotočim in sprejemam odločitve. 

Zaradi strahu sem manj produktiven/-a. 

 

12. Ali ste v zadnjih treh mesecih zaradi zdravstvenih težav (razen predhodnih okužb) obiskali 

zdravnika? 

o Da. 

o Ne. 

 

13. Ali ste v zadnjih treh mesecih bili v bolniškem staležu? 

o Ne, ni bilo potrebno. 

o Ne,  čeprav bi bilo potrebno (prezentizem). 
o Da, zaradi moje bolezni, nezgode. 

o Da, zaradi nege družinskega člana. 

 

  



Priloga 1 

 

14. Trajanje bolniškega staleža v zadnjih treh mesecih? 

o Nič. 

o Do 1 tedna. 

o Do 2 tedna. 

o Do 4 tedne. 

o Nad 4 tedne. 

 

15. Označite odgovor, ki ustreza vašemu fizičnem počutju v zadnjih treh mesecih.  

                                                       redko           občasno           redno        nikoli 

Boli me trebuh. 

Imam prebavne motnje. 

Brez diete sem izgubil oziroma pridobil nekaj kilogramov. 

Pogosti glavoboli, ki jim ne najdem vzroka, me motijo pri vsakdanjem delu. 

Imam bolečine v sklepih. 

Imam hitro bitje srca. 

Močno se potim. 

Imam povišan krvni tlak. 

Imam motnje v spanju. 

Imam motnje v spolnosti. 

Pogosto me boli v hrbtu ali križu. 

Imam bolečine v rami ali v vratu. 

Boli me celo telo. 

 

16. Ali ste v zadnjih treh mesecih prejemali katero od naslednjih zdravil? 

                                                       redko           občasno           redno        nikoli 

Pomirjevala, za »živce« 

Proti depresiji 
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Za spanje 

Proti bolečinam v želodcu 

Proti glavobolu 

Proti drugim bolečinam 

Ne jemljem zdravil. 

 

17. Kako pogosto pijete alkoholne pijače? 

o Nikoli. 

o Enkrat mesečno ali manj. 
o 2- do 4-krat mesečno. 

o 2- do 3-krat tedensko. 

o 4- ali večkrat tedensko. 

 

18. Ali ste zaradi strahu pred izgubo zaposlitve že: 

o imeli živčni zlom. 

o razmišljali o samomoru. 

o imeli samomorilni načrt. 
o imeli delovno nezgodo. 

o nič od tega. 

o ne premišljujem o samomoru. 

 

19. Ali ste svoj strah pred izgubo zaposlitve komu že zaupali (možno je več odgovorov)? 

o Partnerju. 

o Staršem. 

o Otrokom. 

o Drugim sorodnikom. 

o Prijateljem. 

o Osebnemu zdravniku. 

o Psihiatru ali psihologu. 

o Nadrejenemu.  

o Sindikatu podjetja. 

o Kriznem telefonu. 

o Varuhu človekovih pravic. 

o Nikomur. 

o Drugo (navedite) ……………… 
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SPLOŠNI DEL 

 

20. Spol: 

o Ženska. 

o Moški. 

21. Starost v letih? 

    _________. 

22. Izobrazba? 

o Osnovna šola. 

o Poklicna izobrazba. 

o Srednja izobrazba. 

o Višja / visoka izobrazba. 

o Specializacija / magister / doktorat. 

 

23. Družinski status? 

o Samski brez otrok. 

o V zvezi z otroki. 

o V zvezi brez otrok. 

o Razvezan z otroki. 

o Vdova/vdovec. 

24. Št. otrok, mlajših od 18 let: ___________. 

         

25. Stanovanjski status? 

o Živim v domu staršev ali pri sorodnikih. 

o Živim v lastnem stanovanju ali hiši. 
o Živim v solastniškem stanovanju ali hiši. 
o Živim v najetem stanovanju ali hiši. 

26. Ali nameravate v bližnji prihodnosti zaprositi za kredit ali lizing? 

o Da. 

o Ne. 

 

Hvala za vaš trud in čas! 

 


