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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature s področja organizacije, menedžmenta, vodenja in njenih dejavnikov, ki vplivajo na 

varnost in zdravje pri delu v organizaciji ter absentizem, opraviti empirično raziskavo o 

vplivu dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu na zdravstveni absentizem v izbrani 

organizaciji na področju časopisnega tiska. V raziskavo je bilo vključenih 205 zaposlenih v 

izbrani organizacijski enoti podjetja, prejetih je bilo 138 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov. 

Analiza je pokazala, da vodenje varnosti in zdravja pri delu nima statistično značilnega vpliva 

na zdravstveni absentizem (p > 0,05; R = 0,302), ter da pri ocenjevanju določenih dejavnikov 

vodenja varnosti in zdravja obstajajo statistično značilne razlike glede na spol (dejavnik 

Odgovornost in nepopustljivost p = 0,042), delovno mesto (dejavnik Komuniciranje  

p = 0,011 ter Preventiva in motivacija p = 0,003), izobrazbo (dejavnik Podpora in 

informiranje p = 0,041) in status anketirane osebe (dejavnik Preventiva in motivacija 

p = 0,007). Ugotovitve raziskave koristijo vršnim managerjem v organizacijah na področju 

časopisnega tiska, predvsem pri snovanju strategije vodenja varnosti in zdravja pri delu. 

Ključne besede: absentizem, menedžment, podjetje, varnost in zdravje, vodenje, zaposleni  

SUMMARY 

The purpose of the master’s thesis was based on a systematic review of the domestic and 

foreign professional literature from the field of organization, management, leadership and its 

factors, which affect the safety and health at work in the organization and absenteeism carried 

out empirical research on the impact factors of the management of health and safety at work 

in medical absenteeism in the selected organization in the field of newspaper printing. In the 

survey, we included 205 employees in the selected organizational unit of the company from 

which we have received 138 completely filled in questionnaires. The analysis has shown that 

management of safety and health at work does not have a statistically distinctive impact on 

the health absenteeism (p > 0,05; R = 0,302) and that when evaluating certain factors of the 

management of health and safety there are statistically characteristic differences according to 

gender (factor Responsibility and intransigence p = 0,042), workplace (factor Communication 

p = 0,011 and Prevention and motivation p = 0,003), education (factor Support and 

information p = 0,041) and the status of the respondent (factor Prevention and motivation p = 

0,007). The findings of the research will be useful for peak managers in organisations in the 

field of newspaper printing in the formulation of the strategy of managing safety and health at 

work. 

Key words: Absenteeism, Company, Employees, Leadership, Management, Safety and 

Health. 

UDK: 331.45:331.108.62(043.2)  





V 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Mirku Markiču za strokovne nasvete in pomoč pri izdelavi 

magistrske naloge. 

Posebna zahvala je namenjena moji družini, ki me je spodbujala med pisanjem magistrske 

naloge in me podpirala ves čas mojega ustvarjanja. 

 

 





VII 

VSEBINA 

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema .................................... 1 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge.................................................................................... 2 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja .................................................................................. 3 

2 Organizacija, menedžment, vodenje in absentizem ........................................................ 6 

2.1 Organizacija in menedžment ........................................................................................ 6 

2.2 Vodenje kot del dejavnosti menedžmenta .................................................................... 9 

2.3 Modeli vodenja zaposlenih ........................................................................................ 11 

2.3.1 Modeli osebnih značilnosti menedžerja......................................................... 11 

2.3.2 Modeli vedenja menedžerja ........................................................................... 12 

2.3.3 Situacijski modeli .......................................................................................... 13 

2.3.4 Novejši modeli vodenja ................................................................................. 14 

2.4 Vpliv dejavnikov vodenja na varnost in zdravje pri delu .......................................... 16 

2.4.1 Zadovoljstvo zaposlenih ................................................................................ 16 

2.4.2 Motivacija ...................................................................................................... 17 

2.4.3 Strokovnost, odgovornost, preventiva ........................................................... 18 

2.4.4 Komuniciranje in zaupanje ............................................................................ 20 

2.4.5 Izobraževanje in usposabljanje ...................................................................... 21 

2.4.6 Zakonske podlage s področja varnosti in zdravja pri delu v RS ................... 22 

2.5 Absentizem................................................................................................................. 25 

2.6 Pregled dosedanjih raziskav ....................................................................................... 27 

2.7 Povzetek ugotovitev teoretičnega dela ....................................................................... 31 

3 Empirična raziskava o vplivu dejavnikov vodenja VZD na zdravstveni 

absentizem ......................................................................................................................... 35 

3.1 Namen in cilj raziskave .............................................................................................. 35 

3.3 Vzorec 36 

3.4 Osnovne statistične analize ........................................................................................ 37 

3.4.1 Vodenje varnosti in zdravja pri delu .............................................................. 37 

3.4.2 Odsotnost z dela ............................................................................................. 39 

3.1 Metode glavnih komponent (PCA) ............................................................................ 41 

3.1.1 PCA-vodenja varnosti in zdravja pri delu ..................................................... 41 

3.1.2 PCA-odsotnost zaposlenih oseb z dela .......................................................... 45 

3.1.3 PCA-odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 

mesece............................................................................................................ 47 

3.2 Preverjanje hipotez ..................................................................................................... 49 

3.2.1 H1: Vodenje varnosti in zdravja pri delu ima statistično značilen vpliv 

na zdravstveni absentizem. ............................................................................ 49 

3.2.2 H2: Med posameznimi skupinami zaposlenih obstaja statistično 

značilna razlika v ocenjevanju vodenja varnosti in zdravja pri delu. ............ 51 



VIII 

3.3 Sklepi iz empirične raziskave .................................................................................... 54 

3.4 Smernice za izboljšanje stanja ................................................................................... 55 

4 Sklep ................................................................................................................................... 57 

4.1 Prispevek k stroki ....................................................................................................... 57 

4.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje ............................................................................. 58 

Literatura ................................................................................................................................ 61 

Pravni viri ............................................................................................................................... 67 

Priloge ...................................................................................................................................... 69 

 



 

IX 

 

SLIKE 

Slika 1: Pogostost odsotnosti z dela zaradi poškodbe ali bolezni ............................................ 40 

Slika 2: Grafični prikaz 1 ......................................................................................................... 42 

Slika 3: Grafični prikaz 2 ......................................................................................................... 46 

Slika 4: Grafični prikaz 3 ......................................................................................................... 48 

Slika 5: Razlike glede na spol .................................................................................................. 51 

Slika 6: Razlike glede na delovno mesto ................................................................................. 52 

Slika 7: Razlike glede na izobrazbo ......................................................................................... 53 

Slika 8: Razlike glede na status ................................................................................................ 53 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:  Vrste in značilnosti moči, ki jih menedžer lahko uporabi ............................. 10 

Preglednica 2:  Modeli osebnostnih značilnosti ..................................................................... 12 

Preglednica 3:  Primerjava teorij X in Y................................................................................. 13 

Preglednica 4:  Področja dela potrebna ergonomske intervencije .......................................... 29 

Preglednica 5:  Demografski podatki anketiranih oseb .......................................................... 37 

Preglednica 6:  Vodenje varnosti in zdravja pri delu .............................................................. 38 

Preglednica 7:  Odsotnost z dela zaposlenih oseb .................................................................. 40 

Preglednica 8:  Odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece ......... 41 

Preglednica 9:  Celotna pojasnjena varianca .......................................................................... 42 

Preglednica 10:  Dejavniki vodenja varnosti in zdravja pri delu (Rotirana vrednost) .............. 43 

Preglednica 11: Zanesljivost posameznih dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu  

ter njihova povprečna vrednost in standardni odklon .................................... 45 

Preglednica 12:  Celotna pojasnjena varianca .......................................................................... 45 

Preglednica 13: Dejavnika odsotnost z dela zaposlenih oseb (Rotirana vrednost) .................. 46 

Preglednica 14: Povprečna vrednost in standardni odklon Odsotnosti zaposlenih z dela ....... 47 

Preglednica 15: Celotna pojasnjena varianca .......................................................................... 47 

Preglednica 16: Dejavnika odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 

mesece (rotirana vrednost) ............................................................................. 48 

Preglednica 17: Povprečna vrednost in standardni odklon Odsotnosti z dela študentov, ki  

v organizaciji delajo več kot 3 mesece .......................................................... 49 

Preglednica 18: Povezanost spremenljivke »Odsotnost zaposlenih z dela« z novimi 

spremenljivkami............................................................................................. 50 

Preglednica 19: Povezanost spremenljivke »Odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji 

delajo več kot 3 mesece« z novimi spremenljivkami .................................... 50 

 



X 

KRAJŠAVE 

ANOVA  analiza variance 

BS  bolniški dopust 

BSC  Balanced Scorecard (uravnoteženi sistem kazalnikov) 

COBISS Co-operative Online Bibliographic System & Services (slovenski knjižnični 

informacijski sistem) 

IF  indeks frekvence 

IKT  informacijska komunikacijska tehnologija 

ISO International Organization for Standardization (mednarodna organizacija za 

standardizacijo) 

EFILWC  Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 

EU  Evropska unija 

EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work (Evropska agencija za varnost 

in zdravje pri delu) 

ILO  International Labor Organization (mednarodna organizacija dela) 

OZN  Organizacija združenih narodov 

IRSD  Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

MOD  Mednarodna organizacija dela 

NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje 

PCA  metode glavnih komponent 

PISRS  Pravno informacijski sistem Republike Slovenije 

RS   Republika Slovenija 

SLIC The Committee of Senior Labour Inspectors (odbor glavnih inšektorjev za 

delo) 

SPSS Statistical Package for Social Science (analitično orodje za obdelavo 

statističnih podatkov) 

TS  tiskarsko središče 

ZDA  Združene države Amerike 

ZDR-1  Zakon o delovnih razmerjih 

ZID-1  Zakon o inšpekciji dela 

ZVZD-1  Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

 

 

 



1 

1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge opredeljujemo teoretična izhodišča in raziskovalni 

problem ter namen, cilje in hipoteze raziskave. Poglavje zaključujemo s predstavitvijo metod 

raziskovanja ter opisom omejitev in predpostavk raziskave. 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

V vsaki organizaciji, tudi v organizaciji na področju časopisnega tiska, so zaposleni 

najpomembnejši dejavnik in od njihovega dela, zavzetosti, zdravja ter produktivnosti je 

odvisno doseganje smotrov in ciljev organizacije (Kralj 2005, 438). Zaposleni so temeljni 

pogoj za obstoj in delovanje organizacije (Bush in Middlewood 2005; Biloslavo 2008a; 

Armstrong 2009) – zaposleni so najpomembnejši »vir – resurs«, nematerialno sredstvo 

zmožnosti podjetja ali druge organizacije (Kralj 2005, 438).  

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je ena izmed pomembnejših nalog lastnikov, 

menedžerjev in ostalih zaposlenih v vsaki organizaciji. Tu ne mislimo samo na pravne okvire, 

ki naj bi jim sledili v vsaki organizaciji, ampak gre tudi za moralno in etično odgovornost 

(Heinrich 1959, 44). Pri tem naj bi odločilno vlogo odigrali vršni in ostali menedžerji, saj 

imajo ti s svojim vodenjem (kot eno izmed temeljnih nalog menedžmenta) največji vpliv na 

identificiranje in znižanje tveganj ter preprečevanje nezgod in poškodb pri delu (Flin in Yule 

2004; Krause 2004).  

Pomanjkanje učinkovitega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu povzroči odsotnost 

(absentizem) zaradi nezgod pri delu, poklicne bolezni ter tudi trajno poklicno invalidnost, ima 

pa tudi velik vpliv na gospodarstvo (ovira gospodarsko rast in vpliva na konkurenčnost 

organizacij), sisteme socialnega varstva in javne finance (European commission 2007, 2). 

Omeniti velja tudi druga psihosocialna tveganja (npr. stres, izgorelost, prezentizem, 

fluktuacijo ipd.), ki so prav tako posledica neučinkovitega zagotavljanja varnosti in zdravja 

pri delu v organizaciji – v uradnih dokumentih EU so bila opredeljena kot eden izmed 

najpoglavitnejših sodobnih izzivov za varnost in zdravje v teoriji, raziskovanju in praksi 

(SLIC 2012). 

V ta namen velja omeniti empirično raziskavo Kolenca (2009) o samooceni slovenskih vršnih 

menedžerjev velikih podjetij z vidika voditeljstva in povezave s kritičnimi dejavniki, ki 

vplivajo na voditeljstvo, ter posledično njihov vpliv na varnost in zdravje. Med drugim je 

ugotovil, da odnos vršnih menedžerjev do varnosti in zdravja pri delu in njihovo aktivno 

sodelovanje z zaposlenimi na področju varnosti in zdravja pri delu vsak zase značilno 

pozitivno vplivata na način voditeljstva.  

Prav tako velja omeniti raziskavo Dularja (2010) o prisotnosti neželenih vedenj, zaznavanje 

menedžerjev in motivacijskih dejavnikov, ki spodbujajo neželena vedenja v slovenskih 
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podjetjih industrije jekla. Njegova raziskava je med drugim pokazala, da ima zadovoljstvo 

zaposlenih z neposrednim nadrejenim pomembno pozitiven vpliv na stopnjo absentizma/časa 

odsotnosti (bolj, kot so zaposleni zadovoljni z neposrednim nadrejenim, manj časa so 

odsotni). 

Raziskava Logarjeve (2011), ki je ugotavljala povezavo med dejavniki stresa na delovnem 

mestu v dejavnosti nepridobitne (javnega zavoda) in pridobitne organizacije (v gospodarski 

družbi) ter njihov vpliv na zdravstveni absentizem, je med drugim pokazala, da ima 

odkrivanje stresa na delovnem mestu pozitiven vpliv na absentizem (bolj, kot zaposleni 

odkriva stresne situacije, bolj si prizadeva za zdravstveni absentizem oz. odsotnost z 

delovnega mesta zaradi bolezni). 

Raziskava o delovnih razmerah in psihičnih ter zdravstvenih tveganjih v delovnem okolju v 

Sloveniji (EUROFOUND 2012) je pokazala, da slovenski delavci v primerjavi s povprečjem 

v EU 27 delajo več, doživljajo večjo zaposlitveno negotovost in so manj zadovoljni z 

delovnimi razmerami, kakor tudi pogosteje prisotni na delovnem mestu kljub bolezni 

(prezentizem) in redkeje izostajajo z dela (absentizem). 

Podatki o bolniškem dopustu (začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih 

zdravstveno upravičenih razlogov) so pomemben vir informacij o zdravstvenem stanju 

aktivne populacije. Inštitut za varovanje zdravja navaja, da je bolniški dopust v obdobju 

januar–junij 2014 znašal 2,0 % (NIJZ 2014a), v obdobju januar–december 2013 pa 1,9 % 

(NIJZ 2014b) – zaznan je naraščajoči trend. 

Zaradi vsega ugotovljenega sklepamo, da so raznim psihosocialnim tveganjem, še posebej 

zdravstvenemu absentizmu na delovnem mestu, izpostavljeni vsi zaposleni v vseh 

organizacijah ne glede na dejavnost in velikost. Največji vpliv in možnosti za znižanje 

psihosocialnih tveganj imajo menedžerji – s svojim vedenjem in obnašanjem največ 

prispevajo k uresničevanju in ustvarjanju višje kakovosti dela vseh zaposlenih in vplivajo na 

izboljšanje delovnih razmer v organizaciji – na višjo varnost in zdravje pri delu. 

Raziskave o vplivu dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu na zdravstveni absentizem 

na področju časopisnega tiska v R Sloveniji nismo zasledili, zato menimo, da je to 

problematiko vredno raziskovati. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Namen raziskave je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne literature ter 

formiranja konceptualnega modela opraviti empirično raziskavo o vplivu dejavnikov vodenja 

varnosti in zdravja pri delu na zdravstveni absentizem v izbrani organizaciji na področju 

časopisnega tiska ter predlagati izboljšave. 
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Cilji magistrske naloge so: 

- sistematičen pregled 80–100 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature in 

virov s področja menedžmenta, vodenja, psihosocialnih tveganj ter varnosti in zdravja pri 

delu;  

- z empirično raziskavo na cenzusu 205 delavcev izmeriti vpliv dejavnikov vodenja 

varnosti in zdravja pri delu na zdravstveni absentizem v izbrani organizaciji na področju 

časopisnega tiska; 

- na osnovi izidov iz raziskave podati smernice za izboljšanje vodenja varnosti in zdravja 

pri delu v izbrani organizaciji. 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 

H1: Vodenje varnosti in zdravja pri delu ima statistično značilen vpliv na zdravstveni 

absentizem.  

Hipotezo smo preverili s korelacijsko in posameznimi regresijskimi analizami. Kot odvisno 

spremenljivko smo določili »absentizem«, kot neodvisne spremenljivke pa trditve iz sklopa 

trditev »vodenje varnosti in zdravja pri delu«. 

H2: Med posameznimi skupinami zaposlenih obstaja statistično značilna razlika v 

ocenjevanju vodenja varnosti in zdravja pri delu.  

Hipotezo smo preverili s t-testom (spol) in analizo variance – ANOVA (starost, izobrazba, 
status). 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

V teoretičnem delu smo z uporabo metode deskripcije in kompilacije (Zelenika 2000,            

338–339) analizirali vsebine domače in tuje strokovne literature ter drugih virov s področja 

dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu ter njihovega vpliva na zdravstveni 

absentizem. Sistematično smo proučili okrog 80–100 bibliografskih enot (znanstvenih 

člankov iz revij, prispevkov iz zbornikov, monografskih publikacij ter drugih javno dostopnih 

primarnih in sekundarnih baz podatkov) iz naslednjih bibliografskih baz: COBISS, Emerald, 

Ebsco, Proquest ipd. 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili 

strukturiran vprašalnik, ki je bil sestavljen iz treh sklopov:  

- prvi sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, skupna delovna 

doba, stopnja pridobljene izobrazbe, delovno mesto, delovni status); 
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- drugi sklop: trditve s področja vodenja varnosti in zdravja pri delu (verodostojnost in 

odgovornost, sodelovanje in komunikacija, povratne informacije ipd. – trditve povzete po 

Kolenc 2009); 

- tretji sklop: podatki o zdravstvenem absentizmu: trditve s področja odsotnosti z dela. 

Podatke o stopnji zdravstvenega absentizma v izbrani organizaciji – % bolniškega dopusta    

(% BS) in IF (indeks frekvence) smo pridobili posebej. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v 

drugem in tretjem sklopu vprašalnika so anketirane osebe označile na lestvici od 1 do 5 

(Likertova petstopenjska ocenjevalna lestvica).  

V raziskavo smo vključili cenzus zaposlenih delavcev v izbrani organizacijski enoti podjetja, 

kar je predstavljalo hkrati tudi vzorec anketiranih. V izbrani organizaciji na področju 

časopisnega tiska je bilo 30. 6. 2014 zaposlenih 205 delavcev. Vprašalnik, skupaj s spremnim 

dopisom o namenu anketiranja in zagotavljanja anonimnosti v anketi ter prazno ovojnico smo 

delavcem dostavili preko interne pošte. Vprašalnika nismo dostavili spodnjim, srednjim in 

vršnim menedžerjem, kakor tudi ne osebi, ki je v izbrani organizaciji zadolžena za področje 

varnosti in zdravja pri delu – ker nas ni zanimala njihova samoocena, ampak ocena/mnenje 

ostalih zaposlenih delavcev o tej problematiki. 

Na tako pridobljenih statističnih podatkih smo opravili osnovno in zahtevnejšo statistično 

analizo (uporaba statističnega programa SPSS 20.0). Izvedli smo še t-test, analizo variance – 

ANOVO, faktorsko, korelacijsko in regresijsko analizo.  

Omejitve in predpostavke raziskave 

Predvidene predpostavke pri obravnavanju problema: 

- s trenutnim stanjem o vplivu dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu ter stopnjo 

zdravstvenega absentizma v izbrani organizaciji niso seznanjeni; 

- v teoretični in empirični raziskavi smo prišli do novih spoznanj o dejavnikih vodenja 

varnosti in zdravja pri delu ter njihovem vplivu na zdravstveni absentizem, ki bodo 

načrtovalcem in odločevalcem v korist pri načrtovanju smotrov in ciljev na tem področju.  

Omejitve raziskave so: 

- anketiranje je bilo izvedeno v izbrani organizaciji na področju časopisnega tiska; 

- ugotovitev iz raziskave ne moremo posploševati na druge organizacije v preostalih 

dejavnostih v R Sloveniji;  

- vodenje je zgolj ena izmed temeljnih nalog menedžerjev; nismo raziskovali drugih 

temeljnih nalog, kot npr. planiranje, organiziranje ter kontroliranje varnosti in zdravja pri 

delu; 

- zdravstveni absentizem je zgolj en možni vidik posledic dejavnikov vodenja varnosti in 
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zdravja pri delu; 

- obstajajo tudi druga orodja menedžmenta za doseganje uspešnosti organizacije, kot npr. 

strateško načrtovanje, ISO 9000, BSC, primerjalno presojanje ipd. (Šoster in Markič 

2013), ki jih v raziskavi nismo obravnavali. 
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2 ORGANIZACIJA, MENEDŽMENT, VODENJE IN ABSENTIZEM 

Namen poglavja je predstaviti organizacijo in menedžment. Sledi predstavitev vodenja kot del 

dejavnosti menedžmenta. V nadaljevanju opisujemo posamezne modele vodenja zaposlenih 

(modele osebnih značilnosti, modele vedenja vodje in situacijske modele) in vplivne 

dejavnike vodenja na varnost in zdravje pri delu. Sledi predstavitev absentizma ter pregled 

dosedanjih raziskav. Poglavje zaključimo s povzetkom ugotovitev teoretičnega dela. 

2.1 Organizacija in menedžment 

Različni avtorji opredeljujejo organizacijo na različne načine, vendar nesporazumov o 

pojmovanju organizacije ni (Vila in Kovač 1997, 18). V nadaljevanju navajamo nekaj 

definicij organizacije.  

- Organizacija so različne interakcije med ljudmi (Crainer in Dearlove 2001, 23). 

- Organizacija je organizirana skupina ljudi, ustanovljena z namenom doseganja smotrov in 

ciljev, ki so lastni ustanoviteljem organizacije – ti jo oskrbijo z materialnimi in 

nematerialnimi sredstvi (Biloslavo 2006, 15). 

- Organizacija je ciljno usmerjena formalno organizirana socialna skupina ljudi, ki je 

usmerjena k družbenemu okolju in zunanjim odjemalcem (Daft 2007, 10). 

- Organizacija je sinonim za podjetje kot obliko organizacije (Bauer idr. 2009). 

- Organizacija je skupina ljudi, sredstev in virov, ki jo ustanovijo posamezniki, ki 

sodelujejo za dosego skupnega smotra in cilja (Armstrong 2009, 132). 

- Organizacija je zavestno usklajena socialna enota, ki deluje za dosego skupaj zastavljenih 

smotrov in ciljev (Robbins in Judge 2012, 39). 

- Organizacija je zavestna in koordinirana skupina ljudi (Miles 2012, 7). 

- Organizacija je t. i. pripomoček za doseganje smotrov in ciljev (Macher 2013). 

- Organizacija je družbena entiteta ljudi, ki so se za dosego zastavljenih smotrov in ciljev 

združili (Dimovski idr. 2014, 15). 

Morgan (2004) na organizacijo gleda skozi različne metafore (poglede): organizacija kot stroj 

(organizacije delujejo na predvidljiv način, zanesljivo in rutinsko), organizacija kot organizem 

(živ sistem, ki obstajajo v širšem okolju), organizacija kot možgani (v sklopu organizacije 

delujejo informacijski, komunikacijski sistemi in sistemi za sprejemanje odločitev), 

organizacija kot kultura (organizacija je kulturni fenomen), organizacija kot politični sistem 

(v organizaciji je zagotovljen red in vodstvo med ljudmi s potencialno neenakimi in 

konfliktnimi interesi), organizacija kot instrument prevlade (organizacija kot skupina ljudi 

lahko s svojimi cilji in interesi vsiljuje te svoje cilje in interese drugim). 

Temeljna delitev dela v organizaciji je upravljanje (naloga lastnikov oz. ustanoviteljev 

organizacije ali njihovih pooblaščencev), menedžment in izvajanje (Kralj 2005; Biloslavo 

2008b).  
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Menedžment različni avtorji opredeljujejo na različne načine. Tako ga Daft opredeljuje kot na 

uspešen način doseganje smotrov in ciljev organizacije skozi proces planiranja, organiziranja, 

vodenja in kontroliranja virov, ki jih ima organizacija na razpolago (Dimovski, Penger in 

Žnidaršič 2005, 3), medtem ko Drucker (2004, 183) povezuje menedžment z ljudmi in pravi, 

da je njegova naloga narediti ljudi sposobne za skupno delovanje, narediti njihove prednosti 

učinkovite in njihove slabosti nepomembne. Sam proces menedžmenta je vodenje poslovanja 

organizacije in vodenje ljudi v delu in poslovanju organizacije k doseganju smotrov in ciljev 

(Kralj 2005, 19).   

V strokovni in znanstveni literaturi zasledimo naslednje vidike menedžmenta (Mullins 2010; 

McAuley, Duberley in Johnson 2014): 

- funkcionalni vidik (menedžment organizacije, razdeljen po funkcijskih področjih v 

organizaciji in njenih enotah: menedžment proizvajanja, trženja, poslovanja ipd.); 

- situacijski vidik (menedžment organizacije, ki deluje v specifičnih razmerah za delovanje 

organizacije: menedžment rasti, krizni menedžment ipd.); 

- institucionalni vidik (strukture in zgradbe organizacije, kot so: menedžment posamezne 

enote, strateški menedžment ipd.); 

- procesni vidik (menedžment organizacije z vidika procesov); 

- humanistični vidik (menedžment organizacije, ki se osredotoča na menedžment 

udeležencev organizacije). 

Biloslavo (2008a, 18) poudarja, da je za celovito razumevanje menedžmenta treba opredeliti 

še organizacijo, in sicer pravi, da je organizacija kot hierarhično urejen odprt družbeni sistem, 

ki ga ljudje oblikujejo in pozneje v njem delujejo zaradi lažjega uresničevanja lastnih 

interesov. Organizacijo je treba obvladovati, kar pomeni, da naj bi uspešno delovala in 

dosegala izide kot podlago za izpolnjevanje koristi udeležencev.  

Obvladovanje organizacije poteka kot njeno upravljanje in menedžment (Kralj 2005, 58). 

Temeljne dejavnosti menedžmenta so (Armstrong 2009; Hiriyappa 2009; Certo in Certo 

2009; Robbins in Judge 2012; McAuley, Duberley in Johnson 2014; Dimovski idr. 2014):  

- planiranje: definiranje smotrov in ciljev ter snovanje politike organizacije; 

- organiziranje: dodeljevanje nalog, oblikovanje in urejanje struktur v organizaciji; 

- vodenje: vplivanje in usmerjanje zaposlenih v organizaciji za dosego zastavljenih 

smotrov in ciljev organizacije; 

- nadziranje: nadziranje dejavnosti zaposlenih, preverjanje, spremljanje izvedbe dejavnosti, 

ugotavljanje odstopanj, prepoznavanje vzrokov in ukrepanje za uresničevanje 

zastavljenih smotrov ter ciljev organizacije. 

Vsaka od teh temeljnih dejavnosti menedžmenta temelji na odločanju (Biloslavo 2008b,     

29–30). Odločanje je lahko rutinsko (hitro, učinkovito, vključuje analizno presojanje), 
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analizno (zahteva čas, sredstva in strokovno usposobljenost menedžerja) ali intuitivno (hitro 

in ustvarjalno) (prav tam).  

Menedžment razvrstimo na več ravni organiziranosti, in sicer (Robbins in Judge 2012; 

McAuley, Duberley in Johnson 2014): 

- vršni menedžment: vodi podjetje ali drugo organizacijo v skladu s postavljenimi okviri 

politike organizacije; 

- srednji menedžment: menedžerji na vmesnih položajih v enotah organizacije; 

- nižji menedžment: nadzorniki, mojstri ipd. 

Menedžer potrebuje za obvladovanje organizacije in doseganje zastavljenih smotrov in ciljev 

organizacije naslednje kompetence (Robbins in Judge 2012, 8): 

- tehnične spretnosti: sposobnost uporabe strokovnega znanja v praksi; 

- spretnosti ravnanja s človeškimi viri: spretnosti razumevanja, komuniciranja, motiviranja 

in spodbujanja svojih zaposlenih ali skupine zaposlenih; 

- konceptualne spretnosti: spretnosti analiziranja in diagnosticiranja zapletenih situacij, ki 

se v sklopu dejavnosti pojavijo. 

Goleman (2001, 41–42) kompetence menedžerja razdeli na: 

- osebnostne kompetence (ocenjevanje in nadzorovanje sebe, zaupanje vase, zanesljivost, 

prilagodljivost, dojemljivost za novosti, prizadevanje doseči zastavljeni smoter in cilj, 

vztrajnost pri izpolnjevanju zastavljenih smotrov in ciljev organizacije ipd.); 

- družbene kompetence (razumevanje zaposlenih, prepoznavanje potreb po napredovanju 

zaposlenih, ustrežljivost, dajanje in ustvarjanje priložnosti za sodelovanje, obvladovanje 

posameznih taktik prepričevanja, znati se pogajati, znati razreševati nesporazume, 

vodenje, timske sposobnosti, sodelovanje ipd.). 

Dulewicz in Higgs (2005) med pomembne pristojnosti štejeta upravljavske (odgovornost, 

upravljanje medsebojnih odnosov v organizaciji, doseči zastavljene smotre in cilje 

organizacije), intelektualne (strokovno znanje, znanje tujih jezikov, odločnost) in 

socialno/čustvene (biti pripravljen na sodelovanje, obvladovanje medčloveških spretnosti 

ipd.). 

Nova informacijska, predvsem informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju: 

IKT) zahtevata od menedžerjev in organizacije hitro prilagajanje, kajti fleksibilna organizacija 

naj bi bila sposobna preživeti. V sedanjem turbulentnem času je pomembno, da se menedžerji 

zavedajo, kje organizacija je, kam želi in na kakšen način bodo v organizaciji dosegli 

zastavljene smotre in cilje.  
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2.2 Vodenje kot del dejavnosti menedžmenta 

V strokovni literaturi zaznamo številne definicije vodenja. Vodenje je ožji pojem od 

menedžmenta, v bistvu ga pojmujemo kot eno temeljnih nalog menedžmenta, hierarhično 

razporejenega na najvišji ravni nekega poslovnega procesa (Černetič 2004, 90). Dogaja se v 

okviru tekoče politike organizacije (Robbins in Coulter 2010; Yukl 2010, Robbins in Judge 

2012). 

Možina idr. (2002, 4) podajajo drugačno definicijo vodenja, in sicer pravi, da se vodenje 

nanaša na ljudi in na to, kako jih usmerjati, motivirati, nanje vplivati, da bi dane naloge čim 

laže in s čim večjim osebnim zadovoljstvom čim bolje opravljali. Namen vodenja je 

oblikovati vedenje posameznika, skupine pri doseganju delovnih in organizacijskih smotrov 

ter ciljev (prav tam).  

Robbins in Coulter (2010) vodenje opredelita kot spodbujanje, mentorstvo, motivacijo in 

ustvarjanje pozitivnih čustev zaposlenih v organizaciji. 

Vodenje opredelimo tudi kot umetnost vplivati na druge, da si želijo narediti nekaj, za kar si 

prepričan, da naj bi bilo storjeno (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 130). Pojavlja se med 

vsemi ljudmi in vključuje uporabo vpliva za dosego smotrov in ciljev. Ta definicija izraža 

idejo, da se vodenje pojavlja med ljudmi, je dinamično in vključuje uporabo moči (Dimovski 

in Penger 2008, 114).  

Bass (Šter 2002, 4) opredeljuje vodenje kot interakcijo med člani skupine, kjer so vodje 

nosilci sprememb. Po avtorju se vodenje pojavi tam, kjer en član skupine spreminja 

motivacijo in pristojnosti preostalih članov skupine.  

Za uspešno vodenje ljudi je potrebno voditeljstvo kot posebna sposobnost tistih, ki vodijo 

ljudi, da znajo pridobiti delavce in da so jim ti voljni slediti in delati z njimi in zanje (Kralj 

2005, 443), pri tem je pomembno zavedanje vodje, da organizacija ne more obstajati in   

napredovati brez ljudi, saj gre za živ družbeni organizem, sestavljen iz ljudi. Hkrati ni dovolj, 

da vzdržujemo objekte, stroje, tehnologijo, trg, pomembno je »vzdrževati« tudi ljudi, ki delajo 

s stroji, uporabljajo tehnologijo (Brajša 1996, 14). 

»Za uspešnost tega vodstvenega procesa je potrebna usklajenost med lastnostmi vodje, 

zmožnostmi sledilcev ter okoliščinami, v katerih vodenje poteka. Osebnostne poteze vodje, 

njegove vrednote in motivacija ter njegovo vedenje vplivata na proces vodenja. Kakor 

vrednote vodje tako tudi vrednote sledilcem njihove izkušnje, osebnostne poteze vplivajo na 

uspešnost vodstvenega procesa. Ne smemo pa pozabiti na okoliščine, v katerih se vodenje 

dejansko dogaja. Okoliščine so zunanje okolje, organizacijska klima in kultura« (Hočevar, 

Jaklič in Zagoršek 2003, 131).  

Biloslavo (2008b, 28) pa pravi, da je vodenje uspešno takrat, ko menedžer obvladuje 
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organizacijo tako, da presega ali vsaj dosega pričakovanja vplivnih udeležencev.  

Dulewicz in soavtorji (Dulewicz in Higgs 2005; Geoghegan in Dulewicz 2008) dejavnike 

uspešnega vodenja delijo na upravljavske dejavnike, socialno/čustvene dejavnike in 

intelektualne dejavnike. 

Za uspešno vodenje menedžer potrebuje moč. Na razpolago ima več vrst moči (preglednica 

1). Tavčar (2006, 368–369) priporoča, naj bosta vrsta moči in jakost moči zadostna in naj ne 

presegata meje gospodarnosti – menedžer brez moči je neuspešen. Posamezne vrste moči ali 

posamezne kombinacije moči pa uporabi ob različnih priložnostih (Sims 2002, 221). 

Preglednica 1: Vrste in značilnosti moči, ki jih menedžer lahko uporabi 

Vrste moči Značilnosti 

Moč nasilja Pretirana, vsiljiva in nasilna oblika moči. 

Interesna moč Moč sinergije v sodelovanju in soodvisnosti. 

Moč znanja 
Spoštovana vrsta moči: odvisna od potrebe po podatkih, 

informacijah, znanju ter modrosti njihove uporabe. 

Moč kazni in nagrad Napredovanje, plača, status in koristi (učinkovita moč). 

Legitimna in legalna 

moč položaja 

Spoštovana moč, ki omogoča dostop do informacij in urejanja 

zadev, daje pravico organizirati. 

Idejna moč, moč zgleda 

(karizma) 

Podpira moč znanja in moč položaja, krhka, minljiva. 

Negativna moč 
Uporaba katere koli vrste moči proti doseganju smotrov in ciljev 

organizacije. 

Vir: Tavčar 2006, 369. 

John Maxwell (Ivanuša Bezjak 2007, 28–29) je v svoji knjigi z naslovom Postanite voditelj 

napisal nekaj zlatih pravil, ki naj bi veljala za vodje: 

- voditeljstvo pomeni pridobiti ljudi, da delajo za vas, čeprav ni treba; 

- če voditelj želi pridobiti zaupanje, mora biti pristen in iskren; 

- da bi bil dober voditelj, naj bi bil vse življenje sprejemljiv za nove ideje, 

- podrejeni od voditeljev pričakujejo štiri vrline: iskrenost, sposobnost, vizijo in navodila. 

Sestavni deli vodenja so: naročanje, poučevanje, spodbujanje in delegiranje (Tavčar 2006; 

Wieland Handy 2008; Armstrong 2009; Yukl 2010).  

Naročanje je jasno in trdno dajanje informacij zaposlenim o tem, kaj naj delajo in kako naj se 

ravnajo (Tavčar 2006, 371). Pri naročanju naj bi se opredelil smoter in cilj, ki naj ga zaposleni 

doseže, merilo za dosego cilja, kazalnik za doseganje uspešnosti ter način za uresničevanje 

smotra in cilja (npr. urejenost, sredstva) (prav tam).  
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Poučevanje je proces povečanja zmožnosti zaposlenih, da laže razumejo, ravnajo in 

obvladujejo spremembe pri opravljanju svojega dela v organizaciji (Gomezelj Omerzel 2009; 

Dermol 2010). Udeleženci posameznih poučevanj nato v vsakodnevni praksi s pomočjo 

ustreznih povratnih informacij s strani menedžerjev vzdržujejo in utrjujejo uporabo 

pridobljenih vrednot, znanj in veščin (Wieland Handy 2008; Dermol 2010). 

Spodbujanje menedžerja pomeni spodbuditi zaposlene v zavzeto dejavnost – spodbujanje   

delavce, da bi ti v čim večji meri sodelovali pri doseganju smotrov ali ciljev organizacije 

(Tavčar 2006, 372).  

Delegiranje je prenašanje in pooblaščanje dela na podrejene (Boddy 2008, 322). Z 

delegiranjem menedžer prenaša del pooblastil na podrejene zaposlene (Biloslavo 2008b,     

206–208).  

Šter (2002) med dejavnike uspešnega vodenja šteje: 

- notranje dejavnike organizacije, kot so notranja pravila delovanja, slog vodenja, 

organiziranost in struktura organiziranosti, velikost organizacije, tehnologija, vrednote, 

znanje in veščine delavcev, pripadnost organizaciji ipd.; 

- zunanje dejavnike organizacije (ekonomske, politične, socialne, kulturne dejavnike 

okolja, v katerem organizacija deluje); 

- osebnost menedžerja, kamor šteje njegove vrednote, znanje, veščine in moč. 

2.3 Modeli vodenja zaposlenih 

Možina idr. (2002, 517–533) navajajo tri osnovne teorije modelov vodenja, vključno z 

njihovimi podskupinami, in sicer v povezavi z osebnimi lastnostmi, vedenjem in položaji. Ne 

obstaja enoten model, kakšen način vodenje je najbolj uspešen. Glede na dejavnike, ki jih 

upoštevajo v posameznem modelu, te razvrstimo v tri skupine, in sicer: 

- modeli osebnih značilnosti menedžerja, 

- modeli vedenja menedžerja, 

- situacijski modeli, 

- novejši modeli vodenja. 

2.3.1 Modeli osebnih značilnosti menedžerja 

Modeli osebnih značilnosti temeljijo na domnevi, da so telesne, delovne, osebnostne in 

socialne posebnosti značilne za menedžerja – prisotnost oz. odsotnost teh značilnosti je za 

razlikovanje med menedžerji in nemenedžerji osnovnega pomena (Možina idr. 2002, 517) – 

preglednica 2.  

Številni avtorji (Hambrick in Mason 1984; Srivastava in Lee 2008; Díaz-Fernández, 
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González-Rodríguez in Pawlak 2013) med osebne značilnosti menedžerja, kot enega izmed 

možnih dejavnikov za uspešnost organizacije štejejo starost, izobrazbo (vrsta izobrazbe, 

raznovrstnost izobrazbe in usposabljanj) in njegovo raznolikost (mednarodne izkušnje, 

funkcionalna raznolikost, delovni staž).  

Preglednica 2: Modeli osebnostnih značilnosti 

Značilnosti menedžerja 

Telesne značilnosti Delovne značilnosti 
Osebnostne 

značilnosti 

Socialne 

značilnosti 

Starost. Iniciativnost. Stabilnost. Izobrazba. 

Videz. Delavnost. Samozavestnost. Mobilnost. 

Vitalnost. Odgovornost. Prilagodljivost. Olikanost. 

Vir: Možina idr. 2002, 517. 

2.3.2 Modeli vedenja menedžerja 

Modeli vedenja so nam v pomoč pri proučevanju vedenjskih in akcijskih značilnosti 

menedžerjev (Kralj 2003). Med te modele štejemo: 

- študiji Univerze Ohio State in Univerze Michigan,   

- teorija x in teorija y.  

Študiji Univerze Ohio State in Univerze Michigan 

Raziskovalci Univerze Ohio State in Univerze Michigan so med leti 1940 in 1950 s pomočjo 

raziskave oblikovali dva modela vodenja, in sicer model vodenja »skrb za ljudi« in model 

vodenja »skrb za naloge« (Robbins in Judge 2012, 405–406; Griffin in Moorhead 2013,            

328–329).  

Značilnosti posameznih modelov vodenja so (prav tam): 

- model vodenja »skrb za ljudi«: menedžer pohvali zaposlene, od njih ne zahteva več, kot 

so zmožni narediti, pomaga jim pri razreševanju njihovih težav ipd.; 

- model vodenja »skrb za naloge«: menedžer natančno določa opravila in naloge, uvaja 

delovne standarde, zahteva natančne informacije o poteku in učinkovitosti dela, 

planiranje opravi skupaj z zaposlenimi ipd. 

Teorija x in teorija y 

Preglednica 3 opisuje teorijo x (tradicionalni vidik vodenja in nadzora) in teorijo y 

(združevanje ciljev posameznika in organizacije) – sta nekakšno nasprotje (Kralj 2003,           

169–170).  
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Preglednica 3: Primerjava teorij X in Y 

Teorija X  Teorija Y 

Zaposleni se radi izognejo delu, če le lahko. Zaposleni delo opravljajo z veseljem in 

zadovoljstvom. 

Zaposlene je mogoče prisiliti k delu le z 

nadziranjem, usmerjanjem in kaznijo. 

Zaposleni pri svojem delu uporabljajo svojo 

ustvarjalnost in domiselnost. 

Zaposleni se pustijo usmerjati, saj se na ta 

način izogibajo odgovornosti. 

Zaposleni si želijo sprejemati odgovornost. 

Vir: Kralj 2003, 169–170. 

2.3.3 Situacijski modeli 

V situacijski teoriji vodenja raziskovalci izhajajo iz domneve, da je obnašanje menedžerja 

pomembno za uspešno vodenje ljudi (Možina idr. 2002; Kovač, Mayer in Jesenko 2004; 

Griffin in Moorhead 2013). 

Med situacijske modele štejemo: 

- Fiedlerjev kontingenčni model vodenja; 

- Housejev model poti in ciljev; 

- Hersejev in Blanchardov model vodenja. 

Fiedlerjev kontingenčni model vodenja 

Enega prvih situacijskih modelov je razvil Fiedler (med leti 1950 in 1965), njegova osnova je 

trditev, da so rezultati skupine odvisni od interakcije med uporabljenim slogom vodenja in 

naklonjenostjo situacije (Fiedler 1967). Kot metodo zbiranja podatkov za analizo je uporabil 

vprašalnik, s katerim je pridobil oceno menedžerja, ki jo je podal najmanj priljubljeni 

posameznik v organizaciji, in oceno menedžerja, ki je podal oceno za svojega podrejenega 

zaposlenega (Griffin in Moorhead 2013, 334). 

Fiedler je v kontingenčnem modelu opredelil tri dejavnike situacijskega vodenja, in sicer 

(Yukl 2010; Robbins in Judge 2012; Griffin in Moorhead 2013): 

- odnos skupine do menedžerja: dejavnik opisuje odnos med podrejenim delavcem in 

menedžerjem, ki se kaže v zadovoljstvu ali nezadovoljstvu v skupini; 

- zapletenost dela: stopnja definiranja posameznih delovnih nalog; 

- moč položaja: stopnja realne moči menedžerja. 

Pomanjkljivost modela Kovač, Mayer in Jesenko (2004, 35–36) vidijo v enodimenzionalnem 

opisu sloga vodenja (slog vodenja usmerjenost k odnosom ali slog vodenja usmerjenost k 

delu), ne upošteva pa situacije, ko naj bi menedžer uporabil oba stila vodenja. 
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Housejev model poti in ciljev 

Housejev situacijski model poti in ciljev je sestavljen iz treh naborov, in sicer situacij vedenja 

vodje in sloga vodenja, situacijskih naključij in okoliščin ter uporabe nagrad za izpolnitev 

osebnih potreb zaposlenih (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 230). Medtem ko je po 

Fiedlerjevi teoriji treba ob spremembi situacije spreminjati vodje, je po tej teoriji potrebno 

spremeniti obnašanje vodij (prav tam). 

Med načine vodenja zaposlenih House šteje (Griffin in Moorhead 2013, 337): 

- neposredni način vodenja zaposlenih: menedžer postavlja visoke cilje, od zaposlenih pa 

pričakuje, da bodo te visoke cilje tudi dosegli;  

- participativni način vodenja zaposlenih: menedžer se s podrejenimi posvetuje in upošteva 

njihove predloge;  

- podporni način vodenja zaposlenih: visoka usmerjenost menedžerja v odnose in podporo 

zaposlenim; 

- dosežkom usmerjeni način vodenja zaposlenih: menedžer postavlja visoke cilje, 

zaposlenim zaupa ter od njih pričakuje, da bodo te cilje dosegli. 

Hersejev in Blanchardov model vodenja 

Hersey in Blanchardov situacijski model vodenja poudarja, da je vodenje odvisno od 

ravnalnega in podpornega načina vedenja vodje in se spreminja glede na stopnjo zrelosti 

članov skupine (Adizes 1996, 98–99; DuBrin 1990, 320). Ravnalno vedenje se pojavi, ko 

vodja uporablja enosmerno komuniciranje, ko zaposlenim natanko pove, kaj je treba narediti 

ter kdaj, kje in kako delati (Možina idr. 2002, 525). Takšen vodja sestavlja, nadzira in 

kontrolira člane skupine. Podporno vedenje označuje dvosmerno komuniciranje (Griffin in 

Moorhead 2013, 352). Vodja posluša člane skupine, jih spodbuja in priteguje v proces 

odločanja (prav tam). Zrelost skupine je sposobnost članov skupine, da si postavijo 

razmeroma visoke cilje in   so pripravljeni prevzemati odgovornost za uresničevanje. Zrelost 

se nanaša ne delo članov, ne na njihovo starost. Zaposleni niso enaki po zrelosti, ker se ta 

spreminja glede na specifične naloge, ki jih opravljajo (Možina idr. 2002, 525). Pri tem pa je 

pomembno opozoriti, da ima lahko posameznik ali skupina visoko stopnjo zrelosti za izvedbo 

ene naloge in sočasno zelo nizko stopnjo zrelosti za izvajanje druge naloge (Rozman in Kovač 

2012, 386).  

2.3.4 Novejši modeli vodenja 

V 21. stoletju se je oblikovala nova paradigma vodenja, ki v ospredje postavlja dejavnike 

motivacije, in etično-moralne vidike vodenja (Buble 2009; Armstrong 2009; Lanctot in Irving 

2010; Dimovski idr. 2014) – dober menedžer naj bi znal v sebi združevati voljo do 

sprejemanja in razumevanja drugačnosti, vizijo ustreznega delovnega mesta in prostora, voljo 
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do izrabe različnih delovnih moči in ustvariti tako organizacijo, kjer bodo zaposleni opravljali 

delo z vsemi svojimi potenciali, z veseljem in s strastjo (Dimovski idr. 2014, 83).  

Med novejše modele vodenja štejemo modele vodenja sprememb in modele vodenja 

organizacije prihodnosti. 

Modeli vodenja sprememb 

Med modele vodenja sprememb štejemo: 

- transakcijsko vodenje: transakcijski menedžer pojasnijo vlogo zaposlenih in povedo, kaj 

zahtevajo od njih, skrbijo za nagrade, poskušajo zadovoljevati družbene potrebe svojih 

podrejenih, so garaški, tolerantni in pošteni, poudarjajo neosebne vidike uspeha, kot so 

plani in urniki ter imajo občutek pripadnosti organizaciji (Dimovski idr. 2014, 84); 

- karizmatično vodenje: karizmatični menedžer svoj »ogenj, ki podžiga energijo in 

pripadnost podrejenih« (karizmo) uporablja za povečanje dosežkov podrejenih (Dimovski 

idr. 2014, 84) – z motiviranjem in navdihovanjem, energijo in navdušenjem (Griffin in 

Moorhead 2013, 355); 

- transformacijsko vodenje: vodenje je podobno karizmatičnemu vodenju, vendar se od 

njega razlikuje po posebnih sposobnostih spodbujanja inoviranja in sprememb in  

motivaciji (Schermerhorn idr. 2010, 324; Dimovski idr. 2014, 84).  

Modeli vodenja organizacije prihodnosti 

Med modele vodenja organizacije prihodnosti štejemo vodenje v timu. Vodja tima služi kot 

povezovalni člen med člani tima za delo za skupni cilj (Goleman 2004; Schermerhorn et al. 

2010) – za učinkovite in uspešne vodje tima je značilna visoka stopnja čustvene inteligence 

(visoka stopnja motivacije, sočutja, samozavedanja in obvladovanja čustev) (Goleman 2004).  

Med vodenje v timu štejemo tudi e-vodenje tima (Walumbwa, Christensen in Hailey 2011; 

Dimovski et al. 2014). Uspešni e-vodje skušajo vsem članom virtualnega tima dati čim več 

informacij, da se ti počutijo informirani ter se usmerijo k doseganju želenih rezultatov – 

najpomembnejša spretnost e-vodje je sposobnost oblikovanja in preoblikovanja medsebojnih 

odnosov, ki presegajo čas in geografsko razdaljo (Dimovski idr. 2014, 86–87). 

Med modele vodenja organizacije prihodnosti štejemo tudi Bridgesov model vodenja 

organizacije brez delovnih mest (prav tam). Organizacija brez delovnih mest zahteva novo 

obliko vodenja in zahteva več vodij s prefinjenimi spretnostmi, saj te organizacije delujejo v 

industriji in trgu hitrih in pogostih sprememb (predvsem na tehnološkem področju) (prav 

tam). 
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2.4 Vpliv dejavnikov vodenja na varnost in zdravje pri delu 

Vsak tehnično-tehnološki napredek naj bi pomenil nov izziv in spremembe delovnega režima 

oz. procesa in s tem v zvezi nove spremenjene psihofizične obremenitve delavcev. S tem se 

pri najsodobnejši in najrazvitejši tehnologiji spreminja vsebina pojma varnosti in zdravja pri 

delu, ki zahteva spremembo, usklajevanje in posodabljanje celotne filozofije ter strategije 

varnosti in zdravja pri delu skupaj z zakonodajno (Djurič 2012, 5). 

Med vplivne dejavnike vodenja na varnost in zdravje pri delu štejemo zadovoljstvo 

zaposlenih, medsebojno komunikacijo, izobraževanje in usposabljanje, strokovnost in 

odgovornost, zaupanje, preventivo, motivacijo in zakonodajo, ki ureja področje varnosti in 

zdravja pri delu. 

2.4.1 Zadovoljstvo zaposlenih 

Pri dejavnikih za uspešnost organizacije so zadovoljni delavci eno izmed osnovnih meril za 

njihovo ocenjevanje (De Wall 2008). Po mnenju Snoja (2007, 117) je zadovoljstvo zaposlenih 

v zvezi z delovanjem in rezultati delovanja organizacij ena izmed ključnih posledic skrbi za 

kakovost delovanja organizacij.  

Zadovoljstvo zaposlenih je pozitiven odnos posameznikov do njihovega dela, delovnih 

pogojev in njihovega delovnega mesta – pri zadovoljstvu gre za notranje dojemanje 

posameznika o zaznavanju trenutnih razmer, ki jih primerja s svojimi vrednotami (Gibson idr. 

2011; Robbins in Judge 2012). Ko zaposleni pri delu uresničijo svoje vrednote, so zadovoljni 

pri delu, ko pa se vrednote zaposlenega in vrednote organizacije razlikujejo, zaposleni 

občutijo stres, negativizem, jezo, strah ipd. (Musek Lešnik 2008, 90). Že sam življenjski stil 

posameznika po navadi povečuje stopnjo stresa, ki se odraža tudi v izvajanju delovnih nalog v 

organizaciji. Če prihaja v podjetju ali drugi organizaciji do slabih delovnih pogojev oz. slabih 

medsebojnih odnosov, se skupek dejavnikov, ki jih Florjančič, Bernik in Novak (2004, 245) 

navajajo kot psihofizične dejavnike, v katerih je delovni proces organiziran, manifestira v 

povečani količini bolniške odsotnosti.  

Skrb za delavce s tehničnimi, zdravstvenimi, vzgojno-izobraževalnimi, socialnimi, pravnimi 

in drugimi ukrepi vpliva na delavčevo zadovoljstvo pri delu. Prav psihofizične pogoje 

delovnega okolja je po mnenju avtorice Ivanuše Bezjak (2006, 34) potrebno upoštevati pri 

ugotavljanju telesne zmogljivosti, ki narekuje delo in vpliva na potrebno telesno razvitost 

(moč, konstitucijo) ter duševno in telesno zdravje zaposlenega.  

Černelič Bizjakova (2008, 199–201) opisuje povezavo med zadovoljstvom z delom in 

zdravjem ter posledično zadovoljstvom z življenjem, kar kaže, da je zadovoljstvo z delom 

bistveni del kakovosti življenja. To se odraža v duševno in telesno bolj zdravih ljudeh. Študije 

kažejo, da ima zadovoljstvo z delom pozitivne učinke na varnost in zdravje ter na pripadnost 
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in zavzetost v organizaciji, hkrati pa tudi negativne učinke na absentizem in zapuščanje dela.  

Nezadovoljstvo zaposlenih in kot posledica tega absentizem ima za organizacijo ekonomske 

posledice (Edington in Schultz 2008, 11). Pojavijo se stroški z administrativnimi postopki, kot 

so obračun in izplačilo osebnega dohodka za prvih 30 dni bolniškega dopusta, stroški z 

administrativnimi postopki v primeru nadomeščanja zaposlenega z drugim delavcem ipd. 

Pojavi se lahko tudi nezadovoljstvo strank/kupcev, če je nezadovoljen zaposleni v 

neposrednem stiku z njimi (komercialist, blagajnik, skladiščnik ipd.), saj to velikokrat privede 

do padca kakovosti storitev (Božič 2011, 38). Verjamemo, da na objektivne razloge 

absentizma (razmere na trgu, kjer organizacija deluje, družinske obveznosti zaposlenih ipd.) 

organizacije in menedžment v organizacijah ne morejo vplivati, na subjektivne vzroke, kot so 

vzroki zaradi oblike vodenja, delovne kulture in delovne discipline vseh zaposlenih, pa lahko.  

2.4.2 Motivacija 

Človeška motivacija izhaja iz posameznikovih globljih potreb in vrednot (Merkač-Skok 2005, 

195). Motivacija za delo je pomembna, saj morajo zaposleni dobiti občutek, da jim je delo 

izziv, ki od njih zahteva največ glede na njihove zmožnosti (Adair 1998, 140–155). Cooper in 

Sawaf (1997, 194) trdita, da menedžment organizacije lahko od zaposlenih kupi njihov čas, 

njihovo fizično prisotnost na delovnem mestu, vendar pa od njih ne more kupiti navdušenja in 

zvestobe organizaciji. 

Del menedžerske funkcije vodenja je torej motivacija zaposlenih, ki vpliva na njihovo 

produktivnost (Dimovski idr. 2014, 98–101). Pri tem je naloga menedžerja, da uskladi smotre 

in cilje posameznikov s smotri in cilji organizacije, in sicer na način, da si zaposleni preko 

doseganja svojih smotrov in ciljev prizadeva za doseganje smotrov in ciljev organizacije (prav 

tam). Bistveno je, da menedžer razume, kaj ljudi spodbuja k sodelovanju, kaj vpliva na 

njihova dejanja in zakaj pri določenem početju vztrajajo.  

Motivacija se nanaša na dejavnike, ki vplivajo na ljudi, da se obnašajo na določen način. 

Motiviranje drugih ljudi je tako dejavnost, da se ti premaknejo v želeno smer za doseganje 

zastavljenega cilja – je t. i. ciljno usmerjeno vedenje (Armstrong 2009, 88). S pravilno 

motivacijo menedžer vzbudi v zaposlenih občutek, da opravijo neko stvar ali delo najboljše, 

kar lahko (Forsyth 2000, 15).  

Armstrong (2009, 89) opredeli sedem načinov, kako lahko menedžer motivira zaposlene: 

- ustvarja pričakovanja, da bo dobro opravljeno delo prineslo koristno nagrado za 

zaposlenega; 

- zagotovi povratno informacijo o uspešnosti; 

- oblikuje delovna mesta, ki zaposlenim omogočajo, da se počutijo pomembne, da izrazijo 

in uporabijo vse svoje sposobnosti; 
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- sistem nagrajevanja zaposlenih v organizaciji izkoristi za poslovne spodbude zaposlenih; 

- za dobro opravljeno delo zaposlene pohvali; 

- zagotovi učinkovito vodenje; 

- ponudi priložnosti za učenje in profesionalni razvoj, kar jim bo v prihodnje omogočilo 

napredovanje na delovnem mestu. 

Med najpomembnejše vsebinske teorije motiviranja uvrščamo teorijo hierarhije potreb po 

Maslowu, ki poleg osnovnih in fizioloških potreb omenja tudi potrebo po varnosti (Maslow 

1943; Daft in Marcic 2011). Gre za potrebe po varnem fizičnem in emocionalnem okolju brez 

groženj – to je brez nasilja, v urejenem družbenem okolju (prav tam). Na delovnem mestu 

potrebe po varnosti zajemajo varno delo, dodatne bonuse in zagotovljeno delovno mesto. 

Herzbergova dvofaktorska teorija opisuje, da je naloga menedžerjev, da v prvi fazi z uporabo 

higienikov odpravijo nezadovoljstvo, v drugi pa z uporabo motivatorjev dosežejo visoko 

stopnjo motivacije (Herzberg 1987; Daft in Marcic 2011). Če so npr. higienski dejavniki slabi 

(npr. nevarno delovno okolje), delo povzroča nezadovoljstvo (prav tam).  

2.4.3 Strokovnost, odgovornost, preventiva 

Bistveni dejavnik vodenja, ki vpliva na varnost in zdravje pri delu, je strokovnost. Temeljni 

namen dejavnosti razvoja zaposlenih delavcev (Treven 1998, 198) je zagotoviti, da imajo v 

organizaciji primerno usposobljene zaposlene, ki imajo potrebne vrednote, znanje in veščine 

(v nadaljevanju kompetence) za uspešno opravljanje svojega dela, sočasno pa naj bi v 

organizaciji skrbeli, da se kakovost dela zaposlenih stalno izboljšuje in se zaposleni razvijajo 

v smeri, ki omogoča njihov največji možni napredek in razvoj.  

Odgovornost je osebno in svobodno ravnanje posameznika – biti odgovoren pomeni biti 

zmožen, sposoben in pripravljen odgovarjati (Sruk 1999, 347).  

V podjetjih in drugih organizacijah se po mnenju O'Toola (2002, 231–243) trudijo z 

omejenimi viri oz. s čim manj stroški zmanjšati število poškodb in zdravstvenih okvar pri 

delu, pri čemer omenja, da je zmanjšanje števila poškodb in zdravstvenih okvar posledica 

spremembe pristopa vršnih menedžerjev in poudarek na predanosti in varnosti.  

Prizadevanje za uspešnost podjetja in druge organizacije je ena izmed prioritetnih in trajnih 

dejavnosti vsakega poslovodstva (vršnih menedžerjev, direktorjev, ravnateljev, uprave ipd.) – 

uspešnost vodenja organizacij se presoja po doseženih ekonomskih/finančnih smotrih in ciljih 

v organizaciji (Nemec 2003; De Wall 2008). 

V poročilu, ki ga je objavila Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 

v maju 2013 (EUROFOUND 2013), je med drugim ugotovljeno, da imajo npr. delavci, ki so 

zaposleni v proizvajanju zahtevne delovne razmere in nezadosten nadzor nad svojim delom, 

ter da so izpostavljeni visokim obremenitvam na delovnem mestu, posledično poročajo o 
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najnižjih ravneh dobrega počutja. Kazalnik, ki je najbolj povezan s slabim počutjem delavcev, 

je spremenljiv delovni čas. Iz že omenjenega poročila je jasno razvidno, da je bilo 40 % 

delavcev v EU odsotnih z dela zaradi bolezni, pri čemer je odsotnost višja na delovnih mestih, 

ki so varnejša.  

Odsotnost zaradi zdravstvenih okvar in nezgod pri delu je težava delavca, njegove družine, 

delodajalca, lokalne skupnosti in družbe kot celote. Do odsotnosti zaradi zdravstvenih okvar 

in nezgod pri delu prihaja zaradi množice medsebojno soodvisnih dejavnikov, med katerimi je 

npr. tudi neupoštevanje stroke in predpisov s strani poslovodstva organizacije in samega 

neupoštevanja delavcev glede pomembnosti varnih delovnih pogojev. Nemalokrat se 

pojavljajo poškodbe in zdravstvene okvare na delovnem mestu, npr. zaradi neuporabe osebnih 

varovalnih sredstev, rutinskega dela, pomanjkljive tehnične zaščite na strojih in napravah v 

proizvodnih obratih ter prisotnosti delavcev kljub njihovi obolelosti ipd. Pri tem je ogroženo 

zdravje in varnost tudi ostalih delavcev, posledica je več bolniških odsotnosti. V težjih 

primerih, ko pride do nezgode in posledično do poškodbe ali zdravstvene okvare pri delu, to 

slabo vpliva na motivacijo zaposlenih, v primeru neupoštevanja zakonodaje delodajalcu preti 

še odškodninska odgovornost, samemu delavcu pa nesreča lahko pomeni slabšo kakovost 

življenja in v najboljšem primeru samo delno izgubo dohodka (Gspan in Jug 1993).  

Lowe (2003, 1–12) omenja, da zmanjšanje možnosti za delovno nezgodo in zdravstveno 

okvaro veliko pomeni posamezniku in njegovi družini, podjetju, lokalni skupnosti, 

gospodarstvu, zdravstvenemu, socialnemu in zavarovalniškemu sistemu. Pri tem sta 

pomembna dva dejavnika: delovno okolje in organizacijski dejavniki, ki pozitivno vplivajo na 

delavčevo dobro počutje in posledično na njegovo produktivnost.  

K preventivni skrbi za varno in zdravo stanje zaposlenih poleg rednih zdravstvenih pregledov, 

ki jih organizira in plača delodajalec, pripomorejo tehnično-varnostni ukrepi pri načrtovanju 

in izvedbi objektov ter procesov na delovnih mestih, organiziranje dela in načrtovanje 

delovnih nalog, obveščanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z namenom 

obvladovanja težavnih situacij (Mlakar 2013, 48).  

Zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev povečuje učinkovitost zaposlenega, 

pomembna je pozitivna motivacija neposredno nadrejenega vodje, ki zaposlenega spodbudi k 

redni in uravnoteženi prehrani in dovolj gibanja tudi med delavnikom (Verstovšek 2011, 40).  

Za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu so bistvenega pomena tri osnovna načela vodenja, 

in sicer (EU-OSHA 2012, 10–14): 

- učinkovito in odločno vodenje, kjer se poslovodstvo zaveže varnosti in zdravju pri delu 

kot poglavitnima vrednotama organizacije, s čimer seznani tudi ostale zaposlene. 

Poslovodstvo naj bi s stalnim spoštovanjem vseh predpisov s področja varnosti in zdravja 

pri delu dajalo zaposlenim zgled. Varnostna in zdravstvena tveganja na delovnem mestu 

naj bi bila evidentirana, ocenjena in načrtno odpravljena, pri tem je pomembno 
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sodelovanje vseh bistvenih udeležencev. Varnost in zdravje pri delu sta del smotrov in 

ciljev ter strategije podjetja ali druge organizacije, ki si prizadeva biti družbeno 

odgovorna; 

- vključevanje delavcev in njihovo ustvarjalno sodelovanje: kot dvostranski proces je 

pomemben dejavnik za uspešnost pobud poslovodstva. Delodajalci naj bi se z delavci 

posvetovali o varnosti in zdravju pri delu, jim zagotavljali informacije, dajali navodila ter 

jih usposabljali. S tem se vzpostavi kultura dialoga, ki spodbuja vsakodnevno 

vključevanje delavcev zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in njihovo vključevanje v 

delovne skupine, kjer razpravljajo o določenih temah. Pri vsem tem je ključnega pomena 

komunikacija navzgor, saj se delavcem prisluhne, ukrepi se sprejmejo na podlagi tistega, 

kar povedo. Prav tako prevzamejo obveznost za upoštevanje predpisov v zvezi z 

varnostjo in zdravjem na delovnem mestu ter konstruktivno sodelujejo s poslovodstvom. 

Z omenjenim procesom se oblikuje varnostna kultura, v kateri odnosi med delodajalci in 

delavci temeljijo na sodelovanju, zaupanju in skupnem razreševanju težav, kar omogoča 

vedno nove izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu. Tako sodelovanje naj bi 

privedlo do zmanjšanja števila nezgod, poškodb in zdravstvenih okvar pri delu, nižjih 

stroškov in višje produktivnosti;  

- stalno ocenjevanje in pregledovanje sta bistveni orodji za izboljšanje varnosti in zdravja 

na delovnem mestu. Dober sistem vključuje postopke za hitro sporočanje pomembnih 

napak v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu poslovodstva podjetja ali druge 

organizacije, sporočanje o pravočasnih in natančnih podatkih o nevarnih pojavih, 

nezgodah pri delu in odsotnostih z dela zaradi bolezni. Hkrati so pomembna redna 

poročila o učinku, ki ga imajo preventivni programi, kot so programi usposabljanja in 

vzdrževanja. Poleg tega je treba spremljati spremembe, kot so uvedba novih delovnih 

procesov, postopkov ali proizvodov.  

Kot omenja Lowe (2003, 4), je pomembno tudi spodbujanje delavcev, da so učinkoviti na 

delovnem mestu, da pozitivno vplivajo na svoje zdravje in varnost ter ga ne ogrožajo. Pri tem 

je bistveno, da poslovodstvo obravnava delavce kot eno izmed ključnih sestavin za uspešnost 

organizacije. Podpora poslovodstva se kaže kot planiranje, organiziranje ter nadziranje na 

vseh nivojih organiziranosti, kot participacija zaposlenih pri soupravljanju delovnih mest in 

delovišč, informacijsko komunikacijska podpora ter možnost izobraževanja ter učenja. Te 

dejavnosti ustvarjajo varnostno kulturo in klimo, s katero dajejo prednost delovno 

življenjskemu ravnovesju in posameznikovemu dobremu počutju.  

2.4.4 Komuniciranje in zaupanje 

Pri vodenju organizacij je uspešno komuniciranje med zaposlenimi izrednega pomena, saj le 

ta predstavlja prenos informacij in odločitev med menedžerji in zaposlenimi ter prenos 
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informacij med zaposlenimi (Armstrong 2009; Mihalič 2010; Robbins in Judge 2012). Vrst 

komuniciranja je več, lahko gre za enosmerno, dvosmerno ali večsmerno. 

Glede na način komuniciranja ločimo besedno (govorjenje, pisanje, poslušanje, branje) in 

nebesedno komuniciranje (prostor – bližina osebe, stojimo ali sedimo ipd.; komuniciranje s 

telesom – mimika, izraz na obrazu, geste; osebni videz – obleka) (Certo in Certo 2009; 

Schermerhorn 2012). Oba načina sta pomembna in se dopolnjujeta. Menedžer lahko besedni 

pogovor uspešno podkrepi in dopolni z nebesednimi sporočili.  

Po mnenju Harrisona (1974, 132–133) v posameznem sporočilu 7 % predstavlja pomen 

besed, do 38 % intonacija in barva glasu ter do 55 % vsebina sporočila, ki je izražena z 

nebesedno komunikacijo (drža telesa, mimika obraza ipd.). 

V organizaciji je uspešna komunikacija zelo pomembna (pridobitev koristnih informacij, 

informiranje zaposlenih in drugih, vpliva na delavce in druge posameznike ipd.) – kot krvni 

obtok pri človeku. Menedžer tako s pomočjo komunikacijskega kanala »igra« svoje vloge 

(odločevalske, informacijske, medosebne ipd.) ter izvaja svoje glavne dejavnosti, kot so 

načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje. Svoje komuniciranje naj bi prilagodil 

vsakemu zaposlenemu posebej. Način komuniciranja naj bo prijazen, korekten in spoštljiv 

(Mihalič 2010, 18–19).  

Poslovno komuniciranje temelji na zaupanju, zaupanje pa na poštenju, zanesljivosti in 

verodostojnosti (Možina idr. 2004, 408). Turner (2004, 137) je dejal: »Ključna skrivnost 

pravilne komunikacije je v tem, da se naš sogovornik počuti cenjen.« 

Potrebe po varnosti na delovnem mestu zajemajo varno delo, dodatne bonuse in zagotovljeno 

delovno mesto, tega pa brez »pravilne« komunikacije in zaupanja vrednega menedžmenta v 

organizacijah ni mogoče doseči. 

2.4.5 Izobraževanje in usposabljanje 

Izobraževanje in usposabljanje je v sedanjem času za vsako organizacijo nujno, tudi za 

organizacije na področju varnosti in zdravja pri delu – izobraževanje naj bi bilo vrednota in 

del kulture organizacije. Izobraževanje v organizaciji je proces, s katerim organizacija 

»spoznava« procese in stanja v okolju, v katerem deluje ter se jim na ta način prilagaja. Za 

usposabljanje velja enako, saj z njim zaposleni spremenijo vedenje, do katerega pride na 

podlagi spremljanja učnih primerov (Merkač-Skok 2005, 167). 

Pomembna naloga poslovodstva vsakega podjetja in druge organizacije je, da razvije in 

nenehno izpopolnjuje poslovno-organizacijski sistem varnosti in zdravja pri delu in s tem 

zagotavlja boljše in zdravju čim manj škodljive delovne razmere. Kot del celovitega pristopa 

k zmanjševanju poškodb in zdravstvenih okvar naj bi vršni menedžerji začeli spodbujati 
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izobraževanje in usposabljanje, da bi na ta način pomagali srednjim in nižjim menedžerjem,   

ti pa vsem zaposlenim v organizaciji.  

2.4.6 Zakonske podlage s področja varnosti in zdravja pri delu v RS 

Med zakonske podlage s področja varnosti in zdravja pri delu v RS bomo zajeli Ustavo RS 

(Ur. l. RS, št. 33/1991), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013), Zakon o 

varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1, 

Ur. l. RS, št. 19/2014) in Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD, angl. ILO, Ur. l. 

RS, št. 112/2013). 

Ustava RS 

Varno in zdravo delovno okolje se začne v ustavi. Državi nalaga dolžnost in s tem aktivno 

vlogo, da skrbi za to področje. Z zakonodajo mora država določiti tako vsebino kot tudi obseg 

te pravice (Kos 2014, 8). Ustava RS je glavni in najvišji pravni akt države, ki določb 

neposredno s področja varnosti in zdravja pri delu ne vsebuje, vsebuje pa določbe, ki jasno 

opredeljujejo dejstva varnega dela. Tako npr. 50. člen pravi, da imajo vsi državljani pod 

pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti. Po 66. členu Ustave RS naj bi 

država ustvarjala možnosti za zaposlovanje in za delo ter njuno zakonsko varstvo. Ker pa ima 

po 72. členu Ustave RS vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, 

ta člen določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.  

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), sprejet leta 2013, je splošni zakon, ki ureja vsa delovna 

razmerja in po katerem mora delodajalec po 45. členu ZDR-1 zagotavljati pogoje za varnost 

in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu, kar bo 

predmet nadaljnje obravnave. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 

Ko govorimo o varnosti in zdravju pri delu, gre za varovanje življenja in zdravja delavcev. To 

področje ureja nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki nadomešča Zakon o 

varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) iz leta 1999, in ga lahko uvrstimo na mesto 

najpomembnejšega pravnega vira v RS s področja varnosti in zdravja pri delu, v katerem se 

določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter 

ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011). Omenjeni zakon 

poleg splošnih, prehodnih in končnih določb jasno opredeljuje temeljna načela, obveznosti 

delodajalca, pravice in dolžnosti delavcev, dolžnosti samozaposlenih oseb. Naveden je način 
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ravnanja z dokumentacijo, obseg izdaje dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog, nadzor in 

kazenske določbe. Zakon velja za vse osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo na kakršni koli 

pravni osnovi. Zakon v 3. členu opredeljuje kot delodajalca različne oblike organizacij, lahko 

je tudi pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. V 5. 

členu zakon jasno narekuje, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje pri delu in 

izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev in drugih oseb, ki 

so udeležene v delovnem procesu. Posebno skrb mora delodajalec nameniti nosečim 

delavkam, mladim in starejšim delavcem ter delavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo. 

Delodajalca zakon v 7. členu zavezuje k načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov in 

tehnoloških postopkov ter k uporabi delovne in osebne varovalne opreme. V primeru uporabe 

nevarnih kemičnih snovi mora biti zagotovljeno, da so upoštevani vsi vplivi na varno in 

zdravo delo delavcev, pri tem pa mora delodajalec upoštevati, da so okolje, postopki, oprema 

in snovi v skladu z namenom uporabe. Pri tem je treba upoštevati telesne in duševne 

zmožnosti delavcev ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo 

na varnost in zdravje delavcev pri delu. Odgovornost delodajalca je opredeljena v 8. členu 

ZVZD-1, in sicer, če delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri 

delu na strokovnega delavca ali zunanjo službo ter strokovne naloge v zvezi z izvajanjem 

zdravstvenih ukrepov na izvajalca medicine dela, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem 

področju. 

Kot poudarja avtorica Lozar (2011), nov zakon ne spreminja temeljnega sistema ureditve 

področja varnosti in zdravja pri delu, temveč podaja smernice, nove pojme in definicije. 

Nekateri pojmi so opredeljeni na novo, npr. nezgoda pri delu, nevarni pojav, delavski zaupnik 

za varnost in zdravje pri delu, preventivni ukrep, delovni proces, promocija zdravja, zunanja 

strokovna služba ter izvajalec medicine dela. Pomembna novost je promocija zdravja na 

delovnem mestu. V 51. členu ZVZD-1 je izrecno določeno, da delavec ne sme delati ali biti 

na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih snovi. Gre za 

absolutno prepoved, pri tem pa je pomembno, da bo npr. stanje alkoholiziranosti delodajalec 

ugotavljal po postopku, ki ga bo predhodno predpisal v svojem notranjem aktu. V njem bodo 

opredeljeni najmanj: 

- elementi postopka preverjanja; 

- oseba, ki bo izvajala postopek; 

- kdaj gre za alkoholiziranost. 

Pri vsem tem je pomembno stališče Inšpektorata RS za delo, ki pravi, da je smiselno, da vsi 

delavci ob sklenitvi delovnega razmerja ter predvsem samozaposlene osebe opravijo 

predhodni zdravstveni pregled. S tem se delodajalec ob morebitnih zdravstvenih težavah 

izogne morebitnemu naknadnemu dokazovanju, kdaj je prišlo do sprememb zdravstvenega 

stanja (IRSD 2015). 
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Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) 

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki je stopil v veljavo v letu 2014, pravi, da lahko inšpektor 

na podlagi določil te ga zakona opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZDR, ZVZD-1, 

Zakona o socialnem varstvu, Zakona o urejanju trga dela, Zakona o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno. Predvsem pomembna novost pri tem je, da inšpektor nudi strokovno 

pomoč, tako delodajalcu kot delavcu (Ur. l. RS, št. 19/2014).  

Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) 

Področje varstva in zdravja pri delu se je razvijalo skupaj z razvojem industrije. Leta 1964 je 

bila na osnovi Versajske pogodbe iz leta 1919 (SPRSZN 2015) ustanovljena Mednarodna 

agencija dela MOD (angl. International Labour Organization, ILO). Agencija MOD deluje v 

okviru OZN, njen namen pa je uveljavljanje splošno priznanih mednarodnih človekovih 

pravic, pravic delavcev in socialne pravičnosti ter zagotavljanje minimalnih standardov 

osnovnih pravic, vezanih na področje dela, kot so enakopravnost žensk in moških, enake 

možnosti, svoboda združevanja, pravica do organiziranja, popolna odprava prisilnega dela, 

zagotavljanje socialne varnosti in pogajanja ob sklenitvi kolektivnih pogodb.  

Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992. Do leta 2015 je ratificirala 20 konvencij in z 

aktom o notifikaciji nasledila 66 konvencij MOD (PISRS 2015a).  

Konvencije MOD s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih je Slovenija do zdaj ratificirala 

(prav tam): 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o odpravi prisilnega dela (MKOPD);  

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu s krajšim delovnim časom (Konvencija ILO št. 

175) (MKDKDČ);  

- Zakon o ratifikaciji Listine o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela 

(MLUMOD);  

- Zakon o ratifikaciji Konvencije št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja (MKSKP); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o spremembi (spremenjene) Konvencije o varstvu 

materinstva iz leta 1952 (Konvencija MOD št. 183) (MKSKVM); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke 

na ladji (Konvencija ILO št. 180) (MKDČP); 

- Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 2002 h Konvenciji o varnosti in zdravju pri delu, 

1981 (MPVZD); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem 

ukrepanju za njihovo odpravo (Konvencija ILO št. 182) (MKPDO); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaščiti plač (Konvencija MOD št. 95) (MKZP); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaposlovanju ter delovnih pogojih in življenjskih 

razmerah izvajalcev zdravstvene nege (konvencija Mednarodne organizacije dela št. 149) 
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(MKZIZN); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti 

njihovega delodajalca (Konvencija ILO št. 173) (MKVZDI); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o preprečevanju večjih industrijskih nesreč (Konvencija 

MOD št. 174) (MKPVIN); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja 

mednarodnih delovnih standardov (Konvencija MOD št. 144) (MKSIMDS); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o minimalnih normativih v trgovski mornarici 

(Konvencija ILO št. 147) (MKMNTM); 

- Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v 

trgovski mornarici, 1976 (MPKMN); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu pravice do organiziranja in postopkih za 

določitev pogojev zaposlitve v javnem sektorju (Konvencija MOD št. 151) (MKVPO); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o nacionalnih osebnih dokumentih pomorščakov 

(konvencija Mednarodne organizacije dela št. 108) (MKNODP); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Konvencija 

MOD št. 187) (MKSVZD); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o nočnem delu (Konvencija MOD št. 171) (MKND); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu v pomorstvu, 2006 (Konvencija MOD št. 186). 

Za obravnavano problematiko magistrske naloge je pomembno sprejetje Konvencije št. 155 o 

varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju. Konvencija št. 155 v 4. členu 

državam članicam določa, da skupaj s socialnimi partnerji (reprezentativnimi sindikati, 

združenji delodajalcev) in delavskimi predstavniki oblikujejo, sprejmejo in občasno tudi 

prenovijo politiko s področja varstva pri delu (PISRS 2015b). 

2.5 Absentizem 

Različni avtorji definirajo absentizem različno, obstaja več pojmovanj, večinoma pa v 

slovenskem izrazoslovju uporabljamo besedo absentizem kot odsotnost z dela. Tako npr. 

Briner (1996, 874) pojmuje absentizem kot »odsotnost zaposlenega z dela, ko je s strani 

delodajalca prisotnost pričakovana«.  

Ko pa govorimo o času, ko je zaposleni odsoten z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege 

družinskega člana, je govora o zdravstvenem absentizmu (Kos 2010, 10), kar je predmet 

nadaljnje obravnave.  

Merkač-Skok (2005, 87) obravnava različne vrste absentizma, in sicer glede na: 

- obliko (zdravstveni, študijski, službeni); 

- frekvenco (po posameznikih in dejavnostih); 
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- trajanje (krajše zamude, kot prihajanje in odhajanje, izostanki po nekaj ur ali enodnevni 

izostanki, večdnevni izostanki); 

- porazdelitev izostankov (med letom, tednom, mesecem, pri različnih kategorijah 

zaposlenih). 

Osborg Ose (2004, 165) razlaga, da sprejetje nekega dela pomeni ne samo sprejetja plače, 

temveč tudi drugih neplačanih dejavnikov. Teorija nadomestila razlike v plačah nakazuje, da 

delavec lahko sprejme slabše delovne pogoje v zameno za višjo plačo. Pri taki ureditvi dela pa 

se delavec, ki ni primerno nagrajen za delo v slabih delovnih pogojih, izogiba delu, ker je 

nezadovoljen s plačilom. Če je zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji s slabimi delovnimi 

pogoji, obstaja verjetnost povišane odsotnosti zaradi dveh razlogov: 

- delavec, ki se sooča z visokim tveganjem na delovnem mestu, si lahko prizadeva 

minimalizirati izpostavljenost škodljivim vplivom; 

- delavec, ki je izpostavljen višjim tveganjem, ima večjo verjetnost, da je odsoten zaradi 

možnih poškodb in bolezni, povezanih z delom. 

Kos (2010, 10) v zborniku Zdravstveni absentizem v Sloveniji s primeri iz prakse definira 

pojme »zdravstveni absentizem«, »začasna zadržanost z dela iz zdravstvenih razlogov«, 

»bolniški stalež« in »bolniška« kot sinonime, ki označujejo čas, ko zaposleni ne dela zaradi 

bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, pri čemer naj bi njegova nezmožnost za delo 

trajala omejen čas. 

Šab (2012, 3) prav tako označuje absentizem kot odsotnost z dela zaradi bolezenskih 

razlogov, kar znese v Sloveniji kar cca. 39.000 ljudi dnevno. Za podjetja in druge organizacije 

to pomeni veliko težavo, saj je zmanjšana delovna učinkovitost, moten je delovni proces, 

povečana je obremenitev za zaposlene, ki so prisotni na delovnem mestu, kar privede do 

prezentizma, povečan je tudi strošek, ki ga ima delodajalec, obremenjena tudi zdravstvena 

blagajna (prav tam).  

Dejavnike, ki vplivajo na pojav bolniškega dopusta, deli Gorišek (2010, 3) na: 

- dejavnike znotraj organizacije: neustrezni in nehigienski pogoji dela, konfliktni 

medsebojni odnosi, slaba organiziranost dela, oddaljenost od družine, nerazumevanje 

poslovodstva;  

- družbene dejavnike: konfliktne situacije in drugi težji problemi znotraj družine delavca; 

- organiziranost in delo zdravstvene službe z dolgotrajno diagnostiko, preobremenjenost 

zdravnikov, slabo vodena medicinska dokumentacija delavca in pomanjkanje ustreznega 

kadra; 

- zdravstveni dejavniki: medicinski vzroki. 

Pruyne (2011, 9) našteva vzroke za odsotnost do štirih tednov, kot so prehlad, glavobol, 

prebavne težave, mišično-skeletna obolenja in bolečine v vratu in hrbtu. Presenetljivi pa so 
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razlogi, ko avtorica omenja tako imenovano »nelegalno odsotnost«, saj velik del delodajalcev 

trdi, da je eden od glavnih razlogov za bolniško odsotnost zaposlenih obveznost doma. 

Zaposleni so odsotni tudi zaradi poškodb in zdravstvenih okvar, nepovezanih z delom in 

zaradi razlogov, ki niso povezani z zdravjem. Nedovoljena odsotnost vpliva na stroške   

delodajalca.  

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 167. členu opredeljuje, da je delavec upravičen do 

odsotnosti z dela v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v 

drugih primerih, v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju. Prav tako ima delavec 

pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri.  

Zdravstveni absentizem ne nastaja zgolj kot posledica poškodb (pri delu ali v zasebnem 

življenju delovno aktivne populacije) in zdravstvenih okvar, temveč tudi zaradi 

psihosomatskih tveganj, kar se kaže kot stiska delavcev, v kateri se ti znajdejo zaradi slabe 

organizacijske kulture ali klime, stresa, neustreznega delovnega okolja in zaradi ostalih 

socialnih težav delavca. V letu 2011 je nova zakonodaja zavezala delodajalca k večji skrbi za 

varnost in zdravje na delovnem mestu, saj mora v skladu z ZVZD-1 zagotavljati številne pisne 

evidence pri VZD. Gre za evidence, ki jih praviloma ob inšpekcijskem nadzoru zahteva v 

vpogled inšpektor za delo (Šab 2012, 8). 

Po absentizmu sodi Slovenija v sam vrh, saj je za zavarovance na bolniškem dopustu zelo 

ugodna, višina nadomestil je namreč med najvišjimi v Evropi, poleg Bolgarije pa smo edina 

država EU, kjer ni zakonske omejitve trajanja bolniškega dopusta. Za zmanjševanje 

absentizma je uvedba dolgoročnih strategij dobra izbira, saj se pozitivni učinki kažejo na 

ravni celotne organizacije, kar kažejo tudi primeri dobrih praks v slovenskih podjetjih z 

zagotovitvijo zdravega in prijetnega delovnega okolja, kot na primer (Gorišek 2010, 3–4): 

- zagotovitev jutranjega obroka; 

- organiziranje rekreacije; 

- brezplačno cepljenje proti gripi; 

- finančna motivacija, ko delavec za vsake tri mesece, ko ne manjka na delu zaradi 

bolniške, dobi finančno nagrado. 

2.6 Pregled dosedanjih raziskav 

Najprej navajamo raziskavo avtorjev Liu idr. (2002, 18–22), ki je bila opravljena na področju 

tiskarstva, kar je podobna tematika empirične raziskave, ki je obravnavana v nadaljevanju. 

Raziskava je bila opravljena na osnovi podatkov, pridobljenih med leti 1985 in 1994, in sicer 

z namenom, da bi se ugotovila povezava med delavci, zaposlenimi v tiskarstvu, in določenimi 

vrstami raka oz. drugimi boleznimi. Zajela je 1.564 oseb, vsi zaposleni v istem podjetju, od 

tega jih je bilo v tem času vsaj enkrat hospitaliziranih kar 579. Med njimi je bilo 144 

tiskarjev, od tega so petim diagnosticirali raka, od ostalih 435 zaposlenih take diagnoze ni 
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imel nihče. Z izsledki raziskave ni bilo mogoče z zagotovostjo potrditi, da obstaja povezava 

med delom na tem področju in rakastimi obolenji. Dokazi in argumenti nakazujejo tudi na 

možnost nastanka rakastih obolenj zaradi prehrambnih in kadilskih navad in ne zaradi vpliva 

delovnega okolja. Določene vrste rakastih obolenj so sicer nekoč povezovali s tiskarstvom, saj 

so materiali vsebovali toksične snovi, tako je npr. zaslediti, da so bila črnila mešana z 

mineralnimi olji, ki vsebujejo kancerogene snovi, barvni pigmenti pa so vsebovali težke 

kovine. Kljub nizkim vrednostim teh snovi njihova meja ni bila prekoračena, vendar se je 

zaradi dolgotrajne izpostavljenosti in zaprtih sistemov prezračevanja povečalo tveganje 

predvsem obolenja za kožo in jetra. Delovne poškodbe in zdravstvene okvare še vedno 

ostajajo glavna skrb v tiskarstvu, saj največ poškodb in zdravstvenih okvar nastane pri 

čiščenju in vzdrževanju tiskarskih strojev. 

O'Dea (2001, 54) v zbiranju mnenj in pogledov glede varnosti posameznih delovodij v naftni 

industriji ugotavlja, da se vodstveni delavci zavedajo njihove vloge kot vodje v varnosti in 

zdravju ter verjamejo, da je najboljša pot za promoviranje varnosti z dobrim in odprtim 

odnosom do podrejenih. 

Izpostavljamo tudi v ZDA opravljeno raziskavo, ki je prav tako zanimiva, gledano s stališča 

empirične raziskave v nadaljevanju. Objavljena je bila leta 2010 (Rosecrance in Cook 2010, 

255–262) z namenom raziskati povezavo med mišično-skeletnimi obolenji in časopisno 

industrijo, saj je slednja ena izmed mnogih, kjer delodajalci prijavljajo mišično-skeletna 

obolenja zgornjih okončin in hrbta. Prišli so namreč do zaključka, da delovne naloge, 

povezane s pisanjem člankov, tiskom in distribucijo povečajo možnost tovrstnih obolenj. 

Študija je bila izdelana na podatkih 5.700 delavcev različnih dejavnosti (gradnja, proizvodnja, 

zdravstvo, kozmetika, založništvo). Največ odsotnosti zaradi bolečin v hrbtu ter poškodb rok 

je bilo prav na področju tiska. Ugotovljeno je bilo tudi, da je 41 % zaposlenih, ki v časopisni 

industriji uporabljajo računalnik, trpi za obolenji zgornjih okončin. Podobne študije v Evropi 

so pokazale, da ima med 17 % in 54 % novinarjev ali urednikov podobne težave. V časopisni 

industriji je veliko fizičnega dela, opravljenega na tiskarskih strojih, kjer se pojavlja tudi 

psihosocialni pritisk na zaposlene zaradi časovnih rokov. Ta pritisk je obravnavan kot tvegani 

dejavnik mišično-skeletnih obolenj.  

Zaradi povečanih možnosti kroničnih mišično-kostnih obolenj in s tem povezanih stroškov 

časopisnih podjetij je časopisno združenje pripravilo strategije za kontrolo in preprečevanje 

teh obolenj v časopisni industriji. Ena prvih dejavnosti demonstracijskega projekta, ki je trajal 

18 mesecev, je bila razdelitev vprašalnika med 452 zaposlenih, od tega jih je bilo vrnjenih     

90 %, polovica anketiranih je bila žensk, povprečna starost zaposlenega je bila 37 let. 

Področja, kjer so imeli zaposleni v zadnjem letu največ bolečin, povezanih z delom, so bili 

hrbet, vrat in roke oz. zapestja, kar v 54 % vprašalnikov, ki so bili vrnjeni, je bilo poročano o 

bolečinah v hrbtu. Slednje so se pojavile kot najpogostejši razlog bolniške odsotnosti, kar 13,2 

% zaposlenih je kot vzrok navajalo delo v isti poziciji, delovne postaje, ki niso bile 
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nastavljive, ponavljajoče se naloge. Pogostost mišično-skeletnih obolenj in naknadno bolniška 

odsotnost je bila najvišja med zaposlenimi v tiskarni. Gre za pomožne delavce, tiskarje, 

vzdrževalce in zaposlene v ekspeditu. Vrednosti raziskave so skladne s statistiko iz zapisnikov 

OSHA 200. V preglednici št. 4 so prikazana področja dela, ki so bila identificirana kot 

potrebna ergonomske intervencije v časopisnih podjetjih. 

Preglednica 4: Področja dela potrebna ergonomske intervencije 

Uredniški del Tiskarna 

Uredništvo – novinarji. Vlaganje. 

Oglaševanje. Priprava materialov. 

Računovodstvo.  Tisk. 

Obdelava slik. Dodelava. 

Naročnine. Distribucija. 

Priprava za tisk.  

Grafično oblikovanje.  

Vir: Rosecrance in Cook 2000, 259. 

V raziskavi varnostne klime in varnostnega obnašanja sta Neal in Griffin (2002, 67–76) 

predstavila model povezav med varnostno klimo, varnostnim znanjem, varnostno motivacijo 

in varnostnim obnašanjem. Študija je pokazala, da obstaja hipotetična povezava med 

varnostno klimo in obnašanjem, vzporedne analize pa so preverjale vlogo ostalih faktorjev, 

kot je npr. organizacijska klima. 

Burke in Greenglass (Angerer 2003, 101) sta v raziskavi, opravljeni leta 2001, ugotovila, da 

ima izgorelost na delovnem mestu posledice tako doma kot na delu. Manj znani so škodljivi 

vplivi izgorelosti na delavčevo zdravje, kar nekaj študij ugotavlja povezavo med srčno kapjo 

in izgorelostjo. Reinhold (Angerer 2003, 101) tako navaja, da ima statistično več ljudi srčne 

napade in kapi ob ponedeljkih med 8. in 9. uro dopoldne v primerjavi z drugimi dnevi in 

urami. Ta povezava med izgorelostjo in srčno-žilnimi nujnimi stanji je tako očitna, da je 

dobila ime »Black Monday Syndrome«. Pri tem je treba poudariti, da obstaja temeljna razlika 

med kronično utrujenostjo in izgorelostjo (Mihalič 2006, 310). Do izgorevanja namreč pride, 

ko je kronično utrujen posameznik še naprej izpostavljen visoki stopnji stresa ter nizki stopnji 

zadovoljstva pri delu. 

Kolenc (2009) govori o samooceni slovenskih vršnih menedžerjev z vidika voditeljstva in 

povezave s kritičnimi dejavniki, ki vplivajo na voditeljstvo ter posledično na njihov vpliv na 

varnost in zdravje, kot so vizija, kredibilnost, sodelovanje, povratne informacije in priznanja, 

odgovornost, komunikacija in usmerjenost k dejanjem. Avtor (Kolenc 2009, 84) je hipotezo, 

da ima odnos vršnih menedžerjev v velikih slovenskih podjetjih do varnosti in zdravja, 

potrdil, ker je ugotovil, da sta voditeljstvo in odnos pozitivno in relativno močno povezana. 

Za doseganje boljših rezultatov je treba omogočiti vršnim menedžerjem, da pri svojem delu 
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obravnavanje varnosti in zdravja pri delu jemljejo kot eno izmed prednostnih nalog. Prav tako 

omenjeni avtor hipotezo, da aktivno sodelovanje vršnih menedžerjev z zaposlenimi na 

področju varnosti in zdravja pri delu pozitivno vpliva na voditeljstvo, potrdi, saj rezultati 

raziskave kažejo, da je povezava med voditeljstvom in sodelovanjem pozitivna in zelo močna. 

Kako stopnja komuniciranja vršnih menedžerjev v velikih slovenskih podjetjih pozitivno in 

statistično značilno vpliva na stanje varnosti in zdravja pri delu, so raziskovali Markič, Kolenc 

in Miklavčič Šumanski (2009, 36–44) in ugotovili, da obravnavane spremenljivke v 

konstruktu komunikacije nimajo močne medsebojne odvisnosti in nanje v veliki meri vplivajo 

specifični dejavniki, vendar pa ima stopnja komuniciranja vršnih menedžerjev z vidika 

varnosti in zdravja pri delu pomembno pozitiven vpliv na poslovno-organizacijski sistem. 

Avtorji poudarjajo, da komuniciranje predstavlja eno temeljnih sestavin za učinkovit 

menedžment.  

Raziskava Dularja (2010) o prisotnosti neželenih vedenj na delovnem mestu kaže, da bolj kot 

menedžerji resno sprejemajo neželeno vedenje, višja je neupravičena odsotnost z dela. Avtor 

sklepa, da njihov pritisk zaradi podaljševanja malic vodi v višjo neupravičeno odsotnost 

zaradi bolezni zaposlenih. Na podlagi analize avtor hipotezo, da ima odnos menedžerjev do 

neželenih vedenj na delovnem mestu pozitiven vpliv na stopnjo absentizma v organizaciji, 

zavrne. Bolj, kot so zaposleni zadovoljni z neposrednim nadrejenim, manj časa so odsotni. 

Avtor to razlaga s tem, da zaposleni od poštenih nadrejenih pričakujejo ob vrnitvi na delo več 

razumevanja in pošteno ravnanje, brez »povračilnih ukrepov« in nepoštenega ravnanja ob 

njihovi vrnitvi. V drugem delu raziskave avtor na podlagi drugega dela hipoteze ugotavlja, da 

imajo motivatorji negativen vpliv na stopnjo absentizma v organizaciji.  

Logarjeva (2011) je v svoji raziskavi ugotavljala, ali imajo simptomi stresa na delovnem 

mestu vpliv na zdravstveni absentizem, in sicer na podlagi raziskave, ki jo je opravila v 

javnem zavodu in gospodarski družbi. Hipotezo je potrdila. V Sloveniji je bila to prva 

opravljena primerjalna raziskava o dejavnikih stresa na delovnem mestu in njihovem vplivu 

na zdravstveni absentizem v javnem zavodu in gospodarski družbi. Utemeljena je bila 

predvsem z vidika izboljševanja delovnih pogojev in posledično zmanjševanja vpliva na 

odsotnost z delovnega mesta, vendar bi bilo težko samo na podlagi te raziskave oblikovati 

model, ki bi veljal za vse javne zavode in gospodarske družbe. V delu raziskave, kjer je 

avtorica ugotavljala vpliv odkrivanja dejavnikov stresa na zdravstveni absentizem, je prišla do 

zaključka, da zaposleni, ki so bolj samozavestni, skrbijo zase in imajo dobro socialno 

podporo, manj izostajajo z dela. 

Podatki, ki so dostopni na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ, 

2015b), so v prvi polovici leta 2014 kazali rahlo naraščajoč trend bolniške odsotnosti (2 %), 

vendar se je stanje do konca leta umirilo, tako da je bolniški dopust v obdobju januar-

december 2014 1,9 % (NIJZ 2015a), kar je enako, kot leto poprej. Hkrati je spodbudno tudi 

dejstvo, da je bilo od leta 2008 do leta 2013 prav v zadnjem letu najmanjše število primerov 
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poškodb in zastrupitev pri delu na področju tiskarstva, in sicer 73, kar je ugodno glede na 

prejšnja leta, vendar še vedno previsoka številka. 

Jørgensen (2008, 164) navaja informacijo, da se podatki o delovnih nezgodah uporabijo pri 

izboljšavi delovnih pogojev ter varnosti in zdravju na delovnem mestu, saj se je ob raziskavi 

na Danskem pokazalo, da se je v letih med 1985 in 2005 zaradi različnih dejavnosti na 

področju varovanja varnosti in zdravja zaposlenih drastično zmanjšalo tako število nesreč s 

smrtnim izidom kakor tudi število vseh poškodb. 

2.7 Povzetek ugotovitev teoretičnega dela  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej opredelili pojem organizacije. Ugotovili 

smo, da različni avtorji opredeljujejo organizacijo na različne načine, vendar nesporazumov o 

pojmovanju organizacije ni.  

Organizacija je skupina ljudi, usmerjena v doseganje zastavljenih smotrov in ciljev.  

Za uspešno delovanje v organizaciji lastniki organizacije za njeno obvladovanje pooblastijo 

menedžment. Vidikov menedžmenta je več, razdelimo jih na funkcionalni, situacijski, 

institucionalni, procesni in humanistični vidik. Glede na raven organiziranosti organizacije 

razvrstimo menedžment na vršni, ki vodi podjetje ali drugo organizacijo, srednji, ki vodi  

posamezne enote organizacije, in nižji menedžment, kamor prištevamo nadzornike in mojstre. 

Za uspešno delovanje naj bi menedžer posedoval različne sposobnosti, npr. osebne, tehnične, 

družbene, upravljavske, intelektualne in socialni/čustvene kompetence.  

Med temeljne dejavnosti menedžmenta pa štejemo planiranje, organiziranje, vodenje in 

nadziranje. 

Vodenje smo obravnavali kot eno temeljnih dejavnosti menedžment. Vodenje se dogaja zdaj – 

v okviru tekoče politike organizacije in se nanaša na usmerjanje, motiviranje, vplivanje 

menedžerja na delavce, da bi dane naloge čim laže in s čim večjim osebnim zadovoljstvom 

čim bolje opravljali. Za uspešno vodenje menedžer potrebuje moč, saj je brez nje neuspešen. 

Med sestavne dele vodenja štejemo naročanje (jasno in trdno dajanje informacij zaposlenim), 

poučevanje (proces povečanja zmožnosti zaposlenih), spodbujanje (spodbujanje zaposlenih v 

zavzeto dejavnost) in delegiranje (prenašanje in pooblaščanje dela na podrejene). 

Z namenom ugotavljanja lastnosti uspešnosti menedžerja so različni teoretiki, raziskovalci in 

praktiki razvili več modelov vodenja. Modele vodenja smo v magistrski nalogi razdelili v štiri 

skupine, in sicer: 

- modeli osebnih značilnosti menedžerja; 

- modeli vedenja menedžerja; 

- situacijski modeli; 
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- novejši modeli vodenja. 

Modeli osebnih značilnosti temeljijo na domnevi, da so telesne (starost, videz, vitalnost), 

delovne (iniciativnost, delavnost, odgovornost), osebnostne (stabilnost, samozavest, 

prilagodljivost) in socialne posebnosti (izobrazba, mobilnost, olikanost) značilne za 

menedžerja. 

Modeli vedenja so nam v pomoč pri proučevanju vedenjskih in akcijskih značilnosti 

menedžerja. Raziskovalci Univerze Ohio State in Univerze Michigan so razvili model 

vodenja »skrb za ljudi« in model vodenja »skrb za naloge«, teorija x in teorija y pa opisujeta 

model t. i. tradicionalnega vidika vodenja in nadzora (teorija x) ter model vodenja 

združevanja ciljev posameznika in organizacije (teorija y). 

Situacijski modeli izhajajo iz domneve, da je obnašanje menedžerja pomembno za uspešno 

vodenje ljudi. Med situacijskimi modeli smo predstavili: 

- Fiedlerjev kontingenčni model vodenja (rezultati skupine so odvisni od interakcije med 

uporabljenim slogom vodenja in naklonjenostjo situacije); 

- Housejev model poti in ciljev (rezultati skupine so odvisni od situacij vedenja vodje in 

stila vodenja, situacijskih naključij in okoliščin ter uporabe nagrad za izpolnitev osebnih 

potreb zaposlenih); 

- Hersejev in Blanchardov model vodenja (vodenje odvisno od ravnalnega in podpornega 

načina vedenja vodje in se spreminja glede na stopnjo zrelosti članov skupine). 

Novejši modeli vodenja v ospredje postavlja dejavnike motivacije in etično-moralne vidike 

vodenja. Med novejše modele vodenja smo zapisali:  

- modele vodenja sprememb (1. transakcijsko vodenje: transakcijski menedžerji pojasnijo 

vlogo zaposlenih in kaj zahteva od njih, skrbijo za nagrade, poskušajo zadovoljevati 

družbene potrebe svojih podrejenih; 2. karizmatično vodenje: karizmatični menedžer 

svojo karizmo uporablja za povečanje dosežkov podrejenih; 3. transformacijsko vodenje: 

transformacijski menedžer spodbuja inoviranje in spremembe z motivacijo); 

- modele vodenja organizacije prihodnosti (1. vodenje v timu: menedžer služi kot 

povezovalni člen med člani tima za delo za skupni cilj; 2. vodenje v e-timu: menedžer 

skuša vsem članom virtualnega tima posredovati čim več informacij, da se ti počutijo 

informirani ter se usmerijo k doseganju želenih rezultatov; 3. Bridgesov model vodenja 

organizacije brez delovnih mest: model vodenja, ki od vodij zahteva več prefinjenih 

spretnosti, saj te organizacije delujejo v industriji in trgu hitrih in pogostih sprememb). 

Teoretični del magistrske naloge nadaljujejo z opisom posameznih dejavnikov vodenja, ki 

vplivajo na varnost in zdravje pri delu. Med vplivne dejavnike vodenja na varnost in zdravje 

pri delu štejemo zadovoljstvo zaposlenih, medsebojno komunikacijo, izobraževanje in 

usposabljanje, strokovnost in odgovornost, zaupanje, preventivo, motivacijo in zakonodajo, ki 
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ureja področje varnosti in zdravja pri delu. 

Zadovoljstvo zaposlenih je pozitiven odnos posameznikov do njihovega dela, delovnih 

pogojev in njihovega delovnega mesta. Če prihaja v podjetju ali drugi organizaciji do slabih 

delovnih pogojev oz. slabih medsebojnih odnosov, se to manifestira v povečani količini 

bolniške odsotnosti. Nezadovoljstvo zaposlenih in njihova posledica – absentizem – ima za 

organizacijo lahko velike ekonomske posledice.  

Med vplivne dejavnike vodenja na varnost in zdravje pri delu štejemo tudi motivacijo 

zaposlenih. Ta vpliva na produktivnost zaposlenih. S pravilno motivacijo lahko menedžer 

vzbudi v zaposlenih občutek, da opravijo neko stvar ali delo najbolje, kar lahko.  

Bistveni dejavniki vodenja, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu, so tudi strokovnost in 

odgovornost menedžmenta – zmanjšanje števila poškodb in zdravstvenih okvar je posledica 

spremembe pristopa vršnih menedžerjev in poudarek na predanosti in varnosti.  

V organizaciji je uspešna komunikacija zelo pomembna, saj se na ta način pridobijo koristne 

informacije, informirajo zaposlene in druge, vplivajo na delavce in druge posameznike ipd. – 

tudi s področja varnosti in zdravja pri delu. Poslovno komuniciranje temelji na zaupanju, 

zaupanje pa na poštenju, zanesljivosti in verodostojnosti. Ker na delovnem mestu potrebe po 

varnosti zajemajo varno delo, dodatne bonuse in zagotovljeno delovno mesto, tega brez 

»pravilne« komunikacije in zaupanja vrednega menedžmenta v organizacijah ni mogoče 

doseči. 

Pomembna naloga poslovodstva vsakega podjetja in druge organizacije je, da razvije in stalno 

izpopolnjuje poslovno-organizacijski sistem varnosti in zdravja pri delu in s tem zagotavlja 

boljše in zdravju čim manj škodljive delovne razmere. Kot del celovitega pristopa k 

zmanjševanju poškodb in zdravstvenih okvar naj bi vršni menedžerji začeli s spodbujanjem 

izobraževanja in usposabljanja, da bi na ta način pomagali srednjim in nižjim menedžerjem,   

ti pa vsem zaposlenim v organizaciji. 

Med vplivne dejavnike vodenja na varnost in zdravje pri delu štejemo tudi zakonske podlage s 

področja varnosti in zdravja pri delu. Kot zakonske podlage s področja varnosti in zdravja pri 

delu v RS smo opisali Ustavo RS, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu (ZVZD-1), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) in Konvencije Mednarodne 

organizacije dela (MOD, angl. ILO). 

Nadaljevali smo z opisom pojma absentizem. V magistrski nalogi obravnavamo absentizem 

kot odsotnost z dela. Ko pa govorimo o času, ko je zaposleni odsoten z dela zaradi bolezni, 

poškodbe ali nege družinskega člana, je govor o zdravstvenem absentizmu. Zdravstveni 

absentizem pa ne nastaja zgolj kot posledica poškodb (pri delu ali v zasebnem življenju 

delovno aktivne populacije) in zdravstvenih okvar, temveč tudi zaradi psihosomatskih 
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tveganj, kar se kaže kot stiska delavcev, v kateri se ti znajdejo zaradi slabe organizacijske 

kulture ali klime, stresa, neustreznega delovnega okolja in zaradi ostalih socialnih težav. 

Za podjetja in druge organizacije je absentizem velika težava, saj je zmanjšana delovna 

učinkovitost, moten je delovni proces, povečana je obremenitev na zaposlene, ki so prisotni 

na delovnem mestu, povečan je tudi strošek, ki ga ima delodajalec, kakor tudi obremenjena 

zdravstvena blagajna.  

Teoretični del magistrske naloge zaključujemo s pregledom opravljenih raziskav z 

obravnavanega področja v RS. Iz do zdaj opravljenih raziskav je razvidno, da so raznim 

psihosocialnim tveganjem, še posebej zdravstvenemu absentizmu na delovnem mestu, 

izpostavljeni vsi zaposleni v vseh organizacijah ne glede na dejavnost in velikost. Ugotovili 

smo, da imajo na menedžerji največji vpliv in tudi možnosti za znižanje psihosocialnih 

tveganj. Raziskave o vplivu dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu na zdravstveni 

absentizem na področju časopisnega tiska v RS nismo zasledili. V tem je zaznani raziskovalni 

problem oz. raziskovalna vrzel, zato smo se odločili to problematiko raziskati. Raziskava je 

podana v nadaljevanju. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA O VPLIVU DEJAVNIKOV VODENJA VZD NA 

ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM 

V tem poglavju smo predstavili namen empirične raziskave, opisali metodologijo raziskave, 

vzorec, osnovne statistične analize in metode glavnih komponent. Na koncu poglavja smo 

preverjali formirane hipoteze in podali sklep celotnega poglavja. 

3.1 Namen in cilj raziskave 

Namen diplomskega dela je opraviti tudi empirično raziskavo o vplivu dejavnikov vodenja 

varnosti in zdravja pri delu na zdravstveni absentizem v izbrani organizaciji na področju 

časopisnega tiska. 

Cilj empirične raziskave je na cenzusu 205 delavcev izmeriti vpliv dejavnikov vodenja 

varnosti in zdravja pri delu na zdravstveni absentizem v izbrani organizaciji na področju 

časopisnega tiska. 

3.2 Metodologija 

V podpoglavju bomo predstavili metodo zbiranja in metode analize podatkov. 

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili 

strukturiran vprašalnik, ki je bil sestavljen iz treh sklopov:  

- prvi sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, skupna delovna 

doba, stopnja pridobljene izobrazbe, delovno mesto, delovni status); 

- drugi sklop: trditve s področja vodenja varnosti in zdravja pri delu (kredibilnost in 

odgovornost, sodelovanje in komunikacija, povratne informacije ipd. – trditve povzete po 

Kolenc 2009); 

- tretji sklop: podatki o zdravstvenem absentizmu, trditve s področja odsotnosti z dela. 

Vprašalnik (priloga 1) je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno 

trditvijo v drugem in tretjem sklopu vprašalnika so anketirane osebe označile na lestvici 1 do 

5 (Likertova petstopenjska ocenjevalna lestvica). Zanesljivost merjenja v tem delu smo 

preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je znašal 0,866 (vrednost nad 0,800 pomeni, 

da je zanesljivost vprašalnika zelo dobra) – izidi raziskave so zanesljivi (Field 2013).  

Vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo šestih naključno izbranih in v vzorec 

vključenih oseb. Težav z razumevanjem trditev v anketnem vprašalniku ni bilo, zato smo ga 

pustili nespremenjenega. 

Anketiranje smo izvajali v mesecu februarju 2015.  
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Pred izvedbo raziskave smo pridobili soglasje uprave v izbrani organizaciji.  

Vprašalnik smo skupaj s spremnim dopisom o namenu anketiranja in zagotavljanju 

anonimnosti v anketi ter v prazni ovojnici delavcem dostavili preko interne pošte. Vprašalnika 

nismo dostavili spodnjim, srednjim in vršnim menedžerjem, kakor tudi ne osebi, ki je v 

izbrani organizaciji zadolžena za področje varnosti in zdravja pri delu – ker nas ni zanimala 

njihova samoocena, ampak ocena/mnenje ostalih zaposlenih o tej problematiki. 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22.0. 

Naredili smo opisno statistiko (izračun frekvenc, srednjih vrednosti in standardnega odklona) 

posameznih spremenljivk. Izvedli smo tudi t-test, analizo variance – ANOVO, metodo 

glavnih komponent, korelacijsko, regresijsko in faktorsko analizo. Pridobljene podatke smo 

tabelarično in grafično prikazali ter jih opisno analizirali in pojasnili. 

3.3 Vzorec 

V raziskavo smo vključili cenzus delavcev v izbrani organizacijski enoti podjetja, kar je 

predstavljalo hkrati tudi vzorec anketiranih. V izbrani organizaciji na področju časopisnega 

tiska je bilo 30. 6. 2014 zaposlenih 205 sodelavcev. V upravi in na področju varnosti in 

zdravja pri delu je skupaj bilo zaposlenih pet oseb – vzorec tako predstavlja 200 oseb. 

Prejeli smo 138 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov (67,0 % odzivnost). Ženske so izpolnile 

40 vprašalnikov (29,0 %), moški pa 98 vprašalnikov (71,0 %). V povprečju so anketirane 

osebe stare 30 let, s končano srednjo šolo (60,9 %), opravljajo delo v dodelavi (73,9 %). 

Ostali podatki so razvidni v preglednici 5. Reprezentativnost vzorca (po podatkih kadrovske 

službe v izbrani organizaciji v letu 2014) lahko potrjujemo po spolu (73 %), starosti, stopnji 

pridobljene izobrazbe in s področja dela (92 %). 
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Preglednica 5: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor  f % 

Spol Ženski. 40 29,0 

 Moški. 98 71,0 

Starost Min. 18 let  

 Max. 60 let  

 Povprečna starost. 29,92 let  

Delovno mesto Priprava. 7 5,1 

 Tisk. 18 13,0 

 Vzdrževanje. 6 4,3 

 Dodelava. 102 73,9 

 Režija. 5 3,6 

Delovne izkušnje Študentsko delo. 85 61,6 

 Do 5 let. 1 0,7 

 Nad 5 do 15 let. 23 16,7 

 Nad 15 do 25 let. 15 10,9 

 Več kot 25 let. 14 10,1 

Izobrazba Osnovnošolska izobrazba. 13 9,4 

 V. stopnja (srednješolska izobrazba). 84 60,9 

 VI. stopnja (višješolska izobrazba). 23 16,7 

 

VII. stopnja (visok. in univ. izobrazba, spec. 

ter mag.). 
18 13,0 

 VII. stopnja (doktorat znanosti). 0 0,0 

Status Zaposlen za nedoločen čas. 44 31,9 

 Zaposlen za določen čas. 3 2,2 

 Študent. 91 65,9 

Skupaj  138 100,0 

3.4 Osnovne statistične analize 

V nadaljevanju bomo prikazali osnovne statistične analize (priloga 2) s področja vodenja 

varnosti in zdravja pri delu in s področja odsotnosti z dela. 

3.4.1 Vodenje varnosti in zdravja pri delu 

Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja vodenja varnosti in zdravja pri delu 

lahko odgovarjale z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

1 – nikakor se ne strinjam;  

2 – se ne strinjam; 

3 – niti se ne strinjam/niti se strinjam; 
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4 – se strinjam; 

5 – popolnoma se strinjam. 

Podatke v preglednici 6 smo razvrstili padajoče glede na aritmetično sredino posamezne 

trditve tega sklopa. Iz preglednice je razvidno, da se anketirane osebe v povprečju najbolj 

strinjajo s trditvijo, da vodja zahteva odgovornost posameznikov za sprejetje naloge 

(aritmetična sredina = 3,70) in da vodja zaupa zaposlenim (aritmetična sredina = 3,70). 

Anketirane osebe se v povprečju najmanj strinjajo s trditvijo, da vodja nagradi – da priznanje 

osebam, ki bodo/so prispevale k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v podjetju 

(aritmetična sredina = 3,07). Standardni odkloni se gibljejo med 0,93 in 1,29. 

Preglednica 6: Vodenje varnosti in zdravja pri delu 

Trditve 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

17. Vodja zahteva odgovornost posameznikov za sprejetje 

naloge. 
3,70 1,156 

10. Vodja zaupa zaposlenim. 3,70 1,288 

27. Vodja je kreativen in inovativen pri razreševanju varnosti in 

zdravja pri delu. 
3,66 1,036 

15. Vodja promovira sistem, ki zagovarja odgovornost vsakega 

posameznika na njegovem delovnem mestu. 
3,66 1,097 

5. Vodja izpolnjuje predpisane standarde s področja varnosti in 

zdravja pri delu. 
3,63 1,019 

3. Vodja izpolnjuje dane obljube. 3,63 1,203 

8. Vodja pomaga ostalim zaposlenim, da lahko sami rešijo 

izzive s področja varnosti in zdravja pri delu. 
3,58 1,024 

7. Vodja spoštuje in spodbuja zaposlene k izboljšanju zadev, 

vezanih na varnosti in zdravja pri delu. 
3,57 1,073 

28. Vodja izkoristi vsako priložnost, ki omogoči izboljšavo 

dela. 
3,57 1,250 

25. Vodja je pri razreševanju izzivov s področja varnosti in 

zdravja pri delu nepopustljiv. 
3,56 0,928 

16. Vodja definira odgovornosti glede nalog, vezanih na 

varnost in zdravje pri delu. 
3,54 1,005 

14. Vodja pozitivno spodbuja in ne kritizira posameznih 

poizkusov. 
3,51 1,082 

1. Vodja prikazuje visok osebni standard do varnosti in zdravja 

pri delu. 
3,51 1,055 

26. Vodja aktivno podpira razreševanje izzivov s področja 

varnosti in zdravja pri delu nepopustljiv. 
3,49 1,109 
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Trditve 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

24. Vodja definira razumne prioritete in ne izvaja pritiska. 3,49 1,055 

23. Vodja pozorno posluša. 3,49 1,089 

9. Vodja pomaga zaposlenim, da lahko sami rešijo varnosti in 

zdravja pri delu izzive.  
3,46 1,160 

6. Vodja promovira sodelovanje v odnosu do varnosti in 

zdravja pri delu. 
3,43 1,202 

19. Vodja obravnava dogajanja neposredno na mestu nastanka. 3,43 1,100 

18. Vodja informira vse zaposlene o dogajanjih na področju 

varnosti in zdravja pri delu. 
3,36 1,079 

11. Vodja podpira samostojne odločitve drugih. 3,35 0,956 

22. Vodja vpraša druge zaposlene za mnenje. 3,30 1,174 

21. Vodja vzpostavi vzdušje, ki omogoča drugim zaposlenim, 

da spregovorijo o izzivih na sproščen način. 
3,30 1,258 

20. Vodja deli z zaposlenimi izkušnje in lastno motiviranost. 3,28 1,261 

13. Vodja spodbuja v sprejemanje in implementaciji novih 

rešitev. 
3,26 1,216 

4. Vodja spodbuja zaposlene, da razmišljajo o vplivih lastnih 

dejavnosti na njih same in ostale v organizaciji v odnosu do 

varnosti in zdravja pri delu. 

3,23 1,069 

2. Vodja sprejema tvegane in nepopularne rešitve, ki lahko 

škodujejo osebni karieri vodje, so pa v dobro zaposlenim z 

vidika varnosti in zdravja pri delu. 

3,11 1,079 

12. Vodja nagradi – da priznanje osebam, ki bodo/so prispevale 

k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v podjetju 
3,07 1,254 

3.4.2 Odsotnost z dela 

Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja odsotnosti z dela lahko odgovarjali z 

izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

1 – sploh ni pogosto;  

2 – ni pogosto; 

3 – niti ni pogosto/niti je pogosto; 

4 – pogosto; 

5 – zelo pogosto. 

Trditve odsotnosti z dela smo razdelili v dve skupini, in sicer na trditve za zaposlene (N = 47)  

ter trditve za študente (študente, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece; N = 91). 
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Trditve s sklopa odsotnosti z dela za zaposlene 

Podatke v preglednici 7 smo razvrstili padajoče glede na aritmetično sredino posamezne 

trditve tega sklopa. Iz preglednice je razvidno, da so v izbrani organizaciji zaposlene 

anketirane osebe v povprečju najpogosteje odsotni z dela zaradi izgorelosti (aritmetična 

sredina = 2,02) in bolezni dihal (aritmetična sredina = 2,02), najmanj pogosto pa zaradi 

mišično-kostnih bolezni (aritmetična sredina = 1,55) in nedoseganja rezultatov dela 

(aritmetična sredina = 1,53). Standardni odkloni se gibljejo med 0,95 in 1,21. 

Preglednica 7: Odsotnost z dela zaposlenih oseb 

Trditve 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

2. Izgorelost. 2,02 1,11 

7. Bolezni dihal. 2,02 1,17 

5. Težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. 1,91 1,08 

10. Pretirana delovna obremenitev. 1,91 1,02 

4. Nega otrok in/ali družinskih članov. 1,87 1,21 

1. Težave, povezane s stresom. 1,85 1,16 

6. Poškodbe pri delu. 1,64 0,99 

3. Mobing. 1,57 0,97 

8. Mišično-kostne bolezni, 1,55 0,95 

9. Nedoseganje rezultatov dela. 1,53 1,14 

Anketirane osebe smo prav tako vprašali, kako pogosto so bili v preteklem koledarskem letu 

odsotni z dela zaradi poškodbe ali bolezni. S slike 1 je razvidno, da je bilo v letu 2014 enkrat 

letno 13,0 % anketiranih oseb odsotnih z dela zaradi poškodbe ali bolezni, 4,3 % jih je 

namesto bolniške koristilo dopust, 9,4 % anketiranih oseb pa za ta namen ni uporabilo 

bolniškega dopusta oziroma so bili zdravi. 

 

Slika 1: Pogostost odsotnosti z dela zaradi poškodbe ali bolezni 
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Trditve s sklopa odsotnosti z dela za študente 

Podatke v preglednici 8 smo razvrstili padajoče glede na aritmetično sredino posamezne 

trditve tega sklopa. Iz preglednice je razvidno, da so anketirane osebe/študenti v povprečju 

najpogosteje odsotni z dela zaradi težav pri usklajevanju s študijem (predavanja, izpiti ipd.) 

(aritmetična sredina = 2,93) najmanj pogosto pa zaradi bolezni dihal (aritmetična 

sredina = 1,67) in mišično-kostnih bolezni (aritmetična sredina = 1,63). Standardni odkloni se 

gibljejo med 0,94 in 1,39. 

Preglednica 8: Odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece 

Trditve 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

7. Težave pri usklajevanju s študijem (predavanja, izpiti ipd.). 2,93 1,39 

2. Izgorelost. 2,22 1,21 

6. Pretirana delovna obremenitev. 2,19 1,27 

1. Težave, povezane s stresom. 2,15 1,16 

5. Nedoseganje rezultatov dela. 1,73 0,94 

3. Bolezni dihal. 1,67 1,09 

4. Mišično-kostne bolezni. 1,63 1,03 

3.1 Metode glavnih komponent (PCA) 

Z namenom poiskati take linearne kombinacije opazovanih spremenljivk, ki kar se da močno 

korelirajo z opazovanimi spremenljivkami, smo v nadaljevanju izvedli tri metode glavnih 

komponent (rotacija Varimax), in sicer sklopa vodenja varnosti in zdravja pri delu, odsotnosti 

zaposlenih oseb z dela in odsotnosti z dela študentov, ki v izbrani organizaciji delajo več kot 3 

mesece – priloga 3. 

3.1.1 PCA-vodenja varnosti in zdravja pri delu 

Pred izvedbo analize smo preverili primernost podatkov. Na osnovi Bartlettovega testa (sig = 

0,000 < 0,05) in na osnovi KMO-mere (KMO = 0,893) smo ugotovili, da so podatki primerni 

za analizo. Pri izboru števila komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), delež 

pojasnjene variance (več kot 60 %) in grafični prikaz (slika 2). V preglednici 9 je prikazanih 

pet glavnih komponent, katerih lastna vrednost je večja kot 1, skupaj pa pojasnijo 70,24 % 

celotne variance.  
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Preglednica 9: Celotna pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 

Ekstrakcijski seštevki kvadratov 

uteži 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa 

v % Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa 

v % Skupaj 

1 14,291 51,038 51,038 14,291 51,038 51,038 6,968 

2 1,697 6,059 57,098 1,697 6,059 57,098 3,576 

3 1,390 4,965 62,062 1,390 4,965 62,062 3,537 

4 1,178 4,207 66,269 1,178 4,207 66,269 3,328 

5 1,112 3,972 70,242 1,112 3,972 70,242 2,259 

6 0,935 3,341 73,583         

7–27 (v prilogi) 

28 0,061 0,218 100,000         

Metoda ekstrakcije: Varimax. 

Število komponent je razvidno tudi z grafičnega prikaza (slika 2). 

 

Slika 2: Grafični prikaz 1 

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk (komunalitete posameznih 

spremenljivk > 0,50) smo obdržali vse spremenljivke – priloga 3. Sprejetih pet dejavnikov 

vodenja varnosti in zdravja pri delu prikazuje preglednica 10. Glede na vsebino smo 

komponento K1 poimenovali »Strokovnost in zaupanje«, ki obsega štirinajst spremenljivk. 

Druga komponenta K2 obsega štiri spremenljivke. Glede na vsebino spremenljivk smo jo 

poimenovali »Odgovornost in nepopustljivost«. Tretjo komponento K3, v katero sodijo tri 

spremenljivke, smo poimenovali »Komuniciranje«, četrto komponento K4 »Preventiva in 

motivacija« (vsebuje pet spremenljivk) in peto komponento K5 »Podpora in informiranje« 

(vsebuje dve spremenljivki).  
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Preglednica 10: Dejavniki vodenja varnosti in zdravja pri delu (Rotirana vrednost) 

Spremenljivke 

Komponente * 

1 2 3 4 5 

Vodja spoštuje in spodbuja zaposlene k 

izboljšanju zadev, vezanih na varnosti in zdravja 

pri delu. 

0,778     

Vodja izpolnjuje dane obljube. 0,776     

Vodja izpolnjuje predpisane standarde s 

področja varnosti in zdravja pri delu. 
0,771     

Vodja prikazuje visok osebni standard do 

varnosti in zdravja pri delu. 
0,748     

Vodja pomaga zaposlenim, da lahko sami rešijo 

izzive varnosti in zdravja pri delu. 
0,660     

Vodja pomaga ostalim zaposlenim, da lahko 

sami rešijo izzive s področja varnosti in zdravja 

pri delu. 

0,638     

Vodja obravnava dogajanja neposredno na 

mestu nastanka. 
0,636     

Vodja spodbuja zaposlene, da razmišljajo o 

vplivih lastnih dejavnosti na njih same in ostale 

v organizaciji v odnosu do varnosti in zdravja 

pri delu. 

0,631     

Vodja pozitivno spodbuja in ne kritizira 

posameznih poizkusov. 
0,603     

Vodja promovira sodelovanje v odnosu do 

varnosti in zdravja pri delu. 
0,588     

Vodja spodbuja v sprejemanje in 

implementacijo novih rešitev. 
0,569     

Vodja vzpostavi vzdušje, ki omogoča drugim 

zaposlenim, da na sproščen način spregovorijo o 

izzivih. 

0,559     

Vodja zaupa zaposlenim. 0,535     

Vodja definira razumne prioritete in ne izvaja 

pritiska. 
0,461     

Vodja je pri razreševanju izzivov s področja 

varnosti in zdravja pri delu nepopustljiv. 
 0,763    

Vodja zahteva odgovornost posameznikov za 

sprejetje naloge. 
 0,757    

Vodja aktivno podpira razreševanje izzivov s 

področja varnosti in zdravja pri delu.  
 0,610    
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Spremenljivke 

Komponente * 

1 2 3 4 5 

Vodja promovira sistem, ki zagovarja 

odgovornost vsakega posameznika na njegovem 

delovnem mestu. 

 0,535    

Vodja pozorno posluša.   0,787   

Vodja vpraša druge zaposlene za mnenje.   0,733   

Vodja definira odgovornosti za naloge, vezane 

na varnost in zdravje pri delu. 
  0,688   

Vodja sprejema tvegane in nepopularne rešitve, 

ki lahko škodujejo njegovi karieri, so pa v dobro 

zaposlenim z vidika varnosti in zdravja pri delu. 

   0,737  

Vodja je ustvarjalen in inovativen pri 

razreševanju varnosti in zdravja pri delu. 
   0,572  

Vodja nagradi – da priznanje osebam, ki 

bodo/so prispevale k izboljšanju varnosti in 

zdravja pri delu v podjetju. 

   0,563  

Vodja izkoristi vsako priložnost, ki omogoči 

izboljšavo dela. 
   0,528  

Vodja deli z zaposlenimi izkušnje in lastno 

motiviranost. 
   0,517  

Vodja podpira samostojne odločitve drugih.     0,783 

Vodja informira vse zaposlene o dogajanjih na 

področju varnosti in zdravja pri delu. 
    0,547 

% pojasnjene variance 51,038 6,059 4,965 4,207 3,972 

*Komponente: K1 – Strokovnost in zaupanje; K2 – Odgovornost in nepopustljivost;  

K3 - Komuniciranje; K4 – Preventiva in motivacija; K5 – Podpora in informiranje. 

Za dejavnike vodenja varnosti in zdravja pri delu smo za potrebe nadaljnjih analiz preverili 

tudi stopnje zanesljivosti (Cronbach Alfa nad 0,7) in izračunali njihove povprečne vrednosti 

ter standardne odklone (preglednica 11). 
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Preglednica 11: Zanesljivost posameznih dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri 

delu ter njihova povprečna vrednost in standardni odklon 

Dejavnik (faktor) 

Skupna 

zanesljivost 

(Cronbach Alfa) 

Število 

elementov 

Aritmetična 

sredina 

Standardn

i odklon 

Strokovnost in zaupanje.  

0,900 

14 3,48 0,88 

Odgovornost in 

nepopustljivost. 4 
3,60 0,89 

Komuniciranje.  3 3,44 0,94 

Preventiva in motivacija.  5 3,34 0,94 

Podpora in informiranje.  2 3,35 0,88 

3.1.2 PCA-odsotnost zaposlenih oseb z dela 

Pred izvedbo analize smo preverili primernost podatkov. Na osnovi Bartlettovega testa (sig = 

0,000 < 0,05) in na osnovi KMO-mere (KMO = 0,827) smo ugotovili, da so podatki primerni 

za analizo. Pri izboru števila komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), delež 

pojasnjene variance (več kot 60 %) in grafični prikaz (slika 3). V preglednici 12 sta prikazani 

dve glavni komponenti, katerih lastna vrednost je večja kot 1, skupaj pa pojasnijo 66,48 % 

celotne variance.  

Preglednica 12: Celotna pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 

Ekstrakcijski seštevki kvadratov 

uteži 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež 

variance v 

%  

Kumulativa 

v % Skupaj 

Delež 

variance v 

%  

Kumulativa 

v % Skupaj 

1 5,577 55,767 55,767 5,577 55,767 55,767 4,396 

2 1,072 10,716 66,483 1,072 10,716 66,483 2,253 

3 0,877 8,767 75,250     

4 0,646 6,464 81,714     

5 0,577 5,768 87,482     

6 0,435 4,350 91,831     

7 0,320 3,204 95,035     

8 0,251 2,513 97,548     

9 0,155 1,549 99,097     

10 0,090 0,903 100,000     

Metoda ekstrakcije: Varimax. 

Število komponent je razvidno tudi  z grafičnega prikaza (slika 3). 
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Slika 3: Grafični prikaz 2 

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk (komunalitete posameznih 

spremenljivk > 0,50) smo obdržali vse spremenljivke – priloga 3. Sprejeta dva dejavnika 

odsotnost zaposlenih oseb z dela prikazuje preglednica 13. Glede na vsebino smo 

komponento KO1 poimenovali »Odsotnost z dela, razen nege in bolezni dihal«, ki obsega 

osem spremenljivk. Druga komponenta KO2 obsega dve spremenljivki. Glede na vsebino teh 

spremenljivk smo jo poimenovali »Nega otrok, družinskih članov in bolezni dihal«.  

Preglednica 13: Dejavnika odsotnost z dela zaposlenih oseb (Rotirana vrednost) 

 Spremenljivke 

Komponenti * 

1 2 

Mobing. 0,851  

Nedoseganje rezultatov dela. 0,807  

Mišično-kostne bolezni. 0,781  

Poškodbe pri delu. 0,774  

Pretirana delovna obremenitev. 0,727  

Težave, povezane s stresom. 0,669  

Izgorelost. 0,664  

Težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. 0,537  

Nega otrok in/ali družinskih članov.  0,793 

Bolezni dihal.  0,694 

Za ugotavljanje skupne odsotnosti zaposlenih oseb z dela smo z metodo tehtanega povprečja 

dobili novo spremenljivko »Odsotnost zaposlenih z dela« – preglednica 13:  

COMPUTE i1= (KO1 * 4.396 (λ1) + KO2 * 2.253 (λ2)) / (4.396 (λ1) + 2.253 (λ2). 
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Za novo spremenljivko smo za potrebe regresijske analize v nadaljevanju izračunali njeno 

povprečno vrednost in standardni odklon (preglednica 14). 

Preglednica 14: Povprečna vrednost in standardni odklon Odsotnosti zaposlenih z dela  

 Aritmetična sredina Standardni odklon 

Odsotnosti zaposlenih oseb z dela  1,79 0,79 

3.1.3 PCA-odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece 

Pred izvedbo analize smo preverili primernost podatkov. Na osnovi Bartlettovega testa        

(sig = 0,000 < 0,05) in na osnovi KMO-mere (KMO = 0,855) smo ugotovili, da so podatki 

primerni za analizo. Pri izboru števila komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), delež 

pojasnjene variance (več kot 60 %) in grafični prikaz (slika 4). V preglednici 15 sta prikazani 

dve glavni komponenti, katerih lastna vrednost je večja kot 1, skupaj pa pojasnijo 60,52 % 

celotne variance.  

Preglednica 15: Celotna pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 

Ekstrakcijski seštevki kvadratov 

uteži 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež 

variance v 

%  

Kumulativa 

v % Skupaj 

Delež 

variance v 

%  

kumulativi v 

% Skupaj 

1 2,674 38,203 38,203 2,674 38,203 38,203 2,544 

2 1,352 22,318 57,521 1,352 22,318 60,521 1,483 

3 0,944 13,480 71,001     

4 0,732 10,452 81,453     

5 0,649 9,275 90,728     

6 0,353 5,048 95,776     

7 0,296 4,224 100,000     

Metoda ekstrakcije: Varimax. 

Število komponent je razvidno tudi z grafičnega prikaza (slika 4). 
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Slika 4: Grafični prikaz 3 

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk (komunalitete posameznih 

spremenljivk > 0,50) smo obdržali vse spremenljivke – priloga 3. Sprejeta dva dejavnika 

odsotnost zaposlenih oseb z dela prikazuje preglednica 16. Glede na vsebino smo 

komponento KS1 poimenovali »Odsotnost z dela brez mišično-kostnih bolezni in bolezni 

dihal«, ki obsega pet spremenljivk. Druga komponenta KS2 obsega dve spremenljivki. Glede 

na vsebino teh spremenljivk smo jo poimenovali »Mišično-kostne bolezni in bolezni dihal«.  

Preglednica 16: Dejavnika odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 

mesece (rotirana vrednost) 

Spremenljivke 

Komponenti * 

1 2 

Pretirana delovna obremenitev. 0,838  

Izgorelost. 0,837  

Težave, povezane s stresom. 0,674  

Nedoseganje rezultatov dela. 0,609  

Težave pri usklajevanju s študijem (predavanji, izpiti ipd.). 0,532  

Mišično-kostne bolezni.  0,841 

Bolezni dihal.  0,756 

Za ugotavljanje skupne odsotnosti zaposlenih oseb z dela smo z metodo tehtanega povprečja 

dobili novo spremenljivko »Odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 

mesece« – preglednica 16: 

COMPUTE i1= (KS1 * 2.544 (λ1) + KS2 * 1.484 (λ2)) / (2.544 (λ1) + 1.484 (λ2). 
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Za novo spremenljivko smo za potrebe regresijske analize v nadaljevanju izračunali njeno 

povprečno vrednost in standardni odklon (preglednica 17). 

Preglednica 17: Povprečna vrednost in standardni odklon Odsotnosti z dela študentov, 

ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece 

 Aritmetična sredina Standardni odklon 

Odsotnosti z dela študentov  2,07 0,69 

3.2 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali zastavljeni hipotezi: 

- H1: Vodenje varnosti in zdravja pri delu ima statistično značilen vpliv na zdravstveni 

absentizem.  

- H2: Med posameznimi skupinami zaposlenih obstaja statistično značilna razlika v 

ocenjevanju vodenja varnosti in zdravja pri delu.  

3.2.1 H1: Vodenje varnosti in zdravja pri delu ima statistično značilen vpliv na zdravstveni 

absentizem.  

Zdravstveni absentizem smo merili z odsotnostjo zaposlenih oseb z dela in z odsotnostjo z 

dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece. Hipotezo H1 (priloga 4) smo tako 

razdelili na dve podhipotezi, in sicer na:  

H1a: Vodenje varnosti in zdravja pri delu ima statistično značilen vpliv na odsotnost 

zaposlenih oseb z dela. 

H1b: Vodenje varnosti in zdravja pri delu ima statistično značilen vpliv na odsotnost z dela 

študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece. 

H1a: Vodenje varnosti in zdravja pri delu ima statistično značilen vpliv na odsotnost 

zaposlenih oseb z dela. 

Hipotezo smo najprej preverili s korelacijsko analizo. V preglednici 18 je prikazana 

ne/povezanost (p > 0,01) med novo spremenljivko »Odsotnost zaposlenih z dela« in dejavniki 

vodenja varnosti in zdravja pri delu (strokovnost in zaupanje, odgovornost in nepopustljivost, 

komuniciranje, preventiva in motivacija, podpora in informiranje).  
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Preglednica 18: Povezanost spremenljivke »Odsotnost zaposlenih z dela« z novimi 

spremenljivkami  

Dejavniki vodenja varnosti in zdravja pri delu Odsotnost zaposlenih z dela  

Strokovnost in zaupanje.  0,030 (p = 0,841) 

Odgovornost in nepopustljivost. −0,123 (p = 0,410) 

Komuniciranje.  −0,057 (p = 0,702) 

Preventiva in motivacija. 0,017 (p = 0,908) 

Podpora in informiranje. −0,127 (p = 0,393) 

Opomba: ni povezanosti. 

V nadaljevanju smo izvedli še linearno regresijsko analizo, metodo Enter, s pomočjo katere 

smo ugotavljali vpliv neodvisnih spremenljivk (dejavniki vodenja varnosti in zdravja pri delu) 

na odvisno spremenljivko (Odsotnost zaposlenih z dela). Analiza je pokazala, da nobeden od 

petih dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu statistično značilno ne vpliva na 

odsotnost zaposlenih oseb z dela – priloga 4. 

H1b: Vodenje varnosti in zdravja pri delu ima statistično značilen vpliv na odsotnost z dela 

študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece. 

Hipotezo smo najprej preverili s korelacijsko analizo. V preglednici 19 je prikazana 

ne/povezanost (p > 0,01) med novo spremenljivko »Odsotnost z dela študentov, ki v 

organizaciji delajo več kot 3 mesece« in dejavniki vodenja varnosti in zdravja pri delu 

(strokovnost in zaupanje, odgovornost in nepopustljivost, komuniciranje, preventiva in 

motivacija, podpora in informiranje).  

Preglednica 19: Povezanost spremenljivke »Odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji 

delajo več kot 3 mesece« z novimi spremenljivkami  

Dejavniki vodenja varnosti in zdravja pri delu 

Odsotnost z dela študentov, ki v 

organizaciji delajo več kot 3 

mesece  

Strokovnost in zaupanje.  0,060 (p = 0,569) 

Odgovornost in nepopustljivost. 0,016 (p = 0,880) 

Komuniciranje.  -0,017 (p = 0,877) 

Preventiva in motivacija. -0,034 (p = 0,748) 

Podpora in informiranje. 0,017 (p = 0,875) 

Opomba: ni povezanosti. 

V nadaljevanju smo izvedli še linearno regresijsko analizo, metodo Enter, s pomočjo katere 

smo ugotavljali vpliv neodvisnih spremenljivk (dejavniki vodenja varnosti in zdravja pri delu) 

na odvisno spremenljivko (Odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 
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mesece). Analiza je pokazala, da nobeden od petih dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri 

delu statistično značilno ne vpliva na odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več 

kot 3 mesece – priloga 4. 

Ugotovitev 

S hipotezo 1 smo predvidevali, da ima vodenje varnosti in zdravja pri delu statistično značilen 

vpliv na zdravstveni absentizem. To domnevo smo preverili s korelacijskima in regresijskima 

analizama. Analize povezanosti in vpliva med vodenjem varnosti in zdravja pri delu in 

zdravstvenim absentizmom ni pokazala, zato hipotezo 1 ne moremo sprejeti.  

3.2.2 H2: Med posameznimi skupinami zaposlenih obstaja statistično značilna razlika v 

ocenjevanju vodenja varnosti in zdravja pri delu.  

Hipotezo (priloga 5) smo preverili s t-testom (spol) in analizo variance – ANOVA (delovno 
mesto, delovne izkušnje, izobrazba, status). 

Analiza je pokazala, da med anketiranimi glede na njihove delovne izkušnje v letih in 

ocenjevanjem posameznih dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu ne obstajajo 

statistično značilne razlike. Statistično značilne razlike obstajajo pri ocenjevanju posameznih 

dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu glede na spol (pri dejavniku Odgovornost in 

nepopustljivost), delovno mesto (pri dejavniku Komuniciranje ter Preventiva in motivacija), 

izobrazba (pri dejavniku Podpora in informiranje) in status (pri dejavniku Preventiva in 

motivacija).  

S slike 5 je razvidno, da moški (aritmetična sredina = 3,69) v povprečju bolje ocenjujejo 

dejavnik vodenja varnosti in zdravja pri delu Odgovornost in nepopustljivost kot ženske 

(aritmetična sredina = 3,38) – t-test, p < 0,05 = 0,042. 

 

Slika 5: Razlike glede na spol 
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S slike 6 (analiza variance ANOVA) je razvidno, da anketirani, ki delajo na delovnem mestu 

vzdrževanje (aritmetična sredina = 3,50) in dodelava (aritmetična sredina = 3,58), v povprečju 

najvišje ocenjujejo dejavnik vodenja varnosti in zdravja pri delu Komuniciranje (p < 0,05 = 

0,011). Razlog je mogoče pripisati njihovemu zavedanju o pomenu dobre komunikacije na 

omenjenih delovnih mestih, saj je zaradi površne komunikacije velika možnost nezgod. S 

slike 6 je prav tako razvidno, da anketirani, ki delajo na delovnem mestu vzdrževanje 

(aritmetična sredina = 3,37) in dodelava (aritmetična sredina = 3,50), v povprečju najvišje 

ocenjujejo dejavnik vodenja varnosti in zdravja pri delu Preventiva in motivacija (p < 0,05 = 

0,003). Razlog lahko pripišemo motiviranosti zaposlenih za varno in zanesljivo obratovanje 

strojev in naprav, kar močno zmanjša dejavnike povzročitve nezgod. 

 

Slika 6: Razlike glede na delovno mesto 

S slike 7 (analiza variance ANOVA) je razvidno, da bolj izobraženi anketirani (s končano VII 

stopnjo izobrazbe; aritmetična sredina = 3,81) v povprečju najvišje ocenjujejo dejavnik 

vodenja varnosti in zdravja pri delu Podpora in informiranje. Sledijo jim anketirani s končano 

osnovnošolsko izobrazbo (aritmetična sredina = 3,65). Najniže dejavnik vodenja varnosti in 

zdravja pri delu ocenjujejo anketirani s končano srednješolsko (aritmetična sredina = 3,25) in 

s končano višješolsko izobrazbo (aritmetična sredina = 3,20) – p < 0,05 = 0,041. 
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Slika 7: Razlike glede na izobrazbo 

S slike 8 (analiza variance ANOVA) je razvidno, da študentje (aritmetična sredina = 3,52), ki 

v organizaciji delajo več kot 3 mesece, v povprečju najviše ocenjujejo dejavnik vodenja 

varnosti in zdravja pri delu Preventiva in motivacija (p < 0,05 = 0,007), najslabše pa 

anketirani, ki so zaposleni za določen čas (aritmetična sredina = 2,87). Razlog gre pripisati 

dobremu poznavanju procesa proizvajanja in rednega usposabljanja na tečajih varnosti  in 

zdravja pri delu v podjetju, pri študentih pa seznanitev z možnostmi poškodb ob nepazljivem 

delu in malomarnem odnosu do strojev. 

 

Slika 8: Razlike glede na status 
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Ugotovitev 

S hipotezo 2 smo predvidevali, da med posameznimi skupinami zaposlenih obstaja statistično 

značilna razlika v ocenjevanju vodenja varnosti in zdravja pri delu. To domnevo smo 

dokazovali s t-testom in analizo variance ANOVO. Analiza je pokazala, da samo med 

določenimi dejavniki vodenja varnosti in zdravja pri delu obstajajo statistično značilne 

razlike, zato hipotezo 2 ne moremo sprejeti.  

3.3 Sklepi iz empirične raziskave 

V raziskavo smo vključili cenzus zaposlenih delavcev v izbrani organizacijski enoti podjetja. 

Prejeli smo 138 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov.  

Vodenje varnosti in zdravja pri delu 

Ocena izhaja iz zaznavanja zaposlenih o vodenju varnosti in zdravja pri delu v izbrani 

organizaciji. Anketirane osebe so se najbolj strinjale s trditvijo, da njihov vodja zahteva 

odgovornost posameznikov za sprejete naloge (aritmetična sredina = 3,70) in da vodja zaupa 

zaposlenim (aritmetična sredina = 3,70), najmanj pa s trditvijo, da vodja nagradi – da 

priznanje osebam, ki bodo/so prispevale k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v podjetju 

(aritmetična sredina = 3,07).  

Za potrebe preverjanja hipotez smo z metodo glavnih komponent ustvarili pet dimenzij 

vodenja varnosti in zdravja pri delu v izbrani organizaciji, in sicer: 1) strokovnost in zaupanje, 

2) odgovornost in nepopustljivost, 3) komuniciranje, 4) preventiva in motivacija ter 

5) podpora in informiranje. 

Odsotnost zaposlenih oseb z dela  

Ocena izhaja iz odgovorov zaposlenih o njihovih razlogih za odsotnost z dela. Anketirani so v 

povprečju najpogosteje odsotni z dela zaradi izgorelosti (aritmetična sredina = 2,02) in 

bolezni dihal (aritmetična sredina = 2,02), najmanj pogosto pa zaradi mišično-kostnih bolezni 

(aritmetična sredina = 1,55) in nedoseganja rezultatov dela (aritmetična sredina = 1,53). Za 

potrebe preverjanja hipotez smo z metodo glavnih komponent ustvarili dimenzijo Odsotnosti 

zaposlenih oseb z dela. 

V letu 2014 je bilo enkrat letno 13,0 % anketiranih (zaposlenih) oseb odsotnih z dela zaradi 

poškodbe ali bolezni, 4,3 % jih je namesto bolniške koristilo dopust, 9,4 % anketiranih oseb 

pa za ta namen ni koristilo bolniškega dopusta oziroma so bili zdravi. 
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Odsotnost z dela študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece 

Ocena izhaja iz zaznavanja študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece, glede na 

njihov razlog odsotnosti z dela. Študentje, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece, so v 

povprečju najpogosteje odsotni z dela zaradi težav pri usklajevanju s študijem (predavanja, 

izpiti ipd.) (aritmetična sredina = 2,93), najmanj pogosto pa zaradi bolezni dihal (aritmetična 

sredina = 1,67) in mišično-kostnih bolezni (aritmetična sredina = 1,63). Za potrebe 

preverjanja hipotez smo z metodo glavnih komponent ustvarili dimenzijo Odsotnosti z dela 

študentov, ki v organizaciji delajo več kot 3 mesece. 

Preverjanje hipotez 

Na preizkus smo postavili dve hipotezi. S hipotezo 1 smo predvidevali, da ima vodenje 

varnosti in zdravja pri delu statistično značilen vpliv na zdravstveni absentizem. To domnevo 

smo preverili s soodvisnima in regresijskima analizama. Analiza povezanosti in vpliva med 

vodenjem varnosti in zdravja pri delu in zdravstvenim absentizmom ni pokazala, zato 

hipoteze 1 nismo potrdili.  

S hipotezo 2 smo predvidevali, da med posameznimi skupinami zaposlenih obstaja statistično 

značilna razlika v ocenjevanju vodenja varnosti in zdravja pri delu. To domnevo smo 

preverjali s t-testom in analizo variance ANOVO. Statistično značilne razlike obstajajo pri 

ocenjevanju posameznih dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri delu glede na spol (pri 

dejavniku Odgovornost in nepopustljivost), delovno mesto (pri dejavniku Komuniciranje ter 

Preventiva in motivacija), izobrazbo (pri dejavniku Podpora in informiranje) in status (pri 

dejavniku Preventiva in motivacija). Ker pa pri vseh dejavnikih vodenja varnosti in zdravja 

pri delu med posameznimi skupinami zaposlenih ne obstajajo statistično značilne razlike, 

hipoteze 2 nismo potrdili.  

3.4 Smernice za izboljšanje stanja 

Na podlagi odgovorov empirične raziskave bi bilo v prihodnosti potrebno v TS ustvariti 

delovno okolje z aktivno podporo vodstva za izboljšanje splošne varnosti in zdravja pred 

poškodbami in zdravstvenimi okvarami. Odsotnost z dela je v povprečju najpogostejša zaradi 

izgorelosti in bolezni. Da bi se izognili izgorelosti, predlagamo boljšo organiziranost 

delovnega procesa, ki bo zaposlenim omogočila koriščenje več prostih dni skupaj, kar bi po 

daljšem neprekinjenem nočnem delu pripomoglo k hitrejši vzpostavitvi bioritma.  

Za izboljšanje obstoječega stanja predlagamo vodstvu ukrep izobraževanja in usposabljanja 

kadrov na področju uporabe zaščitnih sredstev pri vsakdanjem delu, hkrati pa ustrezno 

ureditev nadzora in sankcioniranja neizvajanja ukrepov, ustrezno se mora v ta proces vključiti 

tudi sindikat. 
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Predlagamo organiziranje jezikovnih tečajev vseh zaposlenih v procesu, kjer je dobra 

komunikacija pomembna oz. obvezno kratko izobraževanje vseh novo prisotnih študentov. Z 

boljšo komunikacijo se bomo izognili poškodbam pri vseh udeležencih procesa, predvsem v 

stresnih situacijah. 

Ob vseh navedenih smernicah predlagamo jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti 

zaposlenih in vodij pri izvajanju vseh ukrepov za zmanjšanje potencialnih negativnih vplivov 

na zdravje zaposlenih. Vodje se morajo zavedati, da so odgovorni za lastno varnost, kakor 

tudi za varnost in zdravje svojih podrejenih. Tehnološki ukrepi, kot so delna sprememba 

tehnološkega procesa, avtomatizacija ekspedita, nadgradnja upravljanja obarvanja na rotaciji 

Uniset za doseganje višje ravni kakovosti, ter posodobitev oddelka Reprotehnike so ukrepi, ki 

bi lahko pripomogli k boljšemu stanju v procesu, saj bi se z njimi že preventivno zmanjšale 

možnosti nastanka nezgod pri delu, kroničnih bolezni in poškodb. 

Predlagamo ustvarjanje delovnega okolja z veliko zaupanja, odgovornosti, ozaveščanja in 

dobre dvosmerne komunikacije brez kaznovalne politike. 
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4 SKLEP 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej opredelili pojem organizacije (organizacija 

je skupina ljudi, usmerjena v doseganje zastavljenih smotrov in ciljev) in menedžmenta 

(menedžment je doseganje smotrov in ciljev organizacije na uspešen način skozi proces 

planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja virov, ki jih ima organizacija na razpolago), 

opisali vodenje kot del dejavnosti menedžmenta (spodbujanje, mentorstvo, motivacijo in 

ustvarjanje pozitivnih čustev zaposlenih v organizaciji) ter opisali modele vodenja zaposlenih 

(modeli osebnih značilnosti menedžerja, modeli vedenja menedžerja, situacijski modeli in 

novejši modeli vodenja). Sledil je opis vplivnih dejavnikov vodenja na varnost in zdravje pri 

delu (zadovoljstvo zaposlenih, motivacijam strokovnost, odgovornost, preventiva, 

komunikacija in zaupanje, izobraževanje in usposabljanje, zakonodajne podlage s področja 

varnosti in zdravja pri delu v RS). Teoretični del zaključimo z opisom absentizma (odsotnost 

zaposlenega z dela, ko je s strani delodajalca prisotnost pričakovana), pregledom dosedanjih 

raziskav in povzetkom ugotovitev teoretičnega dela.  

Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti morebitno povezavo med dejavniki vodenja 

varnosti in zdravja pri delu ter njenim vplivom na zdravstveni absentizem. Z opredelitvijo 

dejavnikov in vprašalnikom, ki je bil razdeljen med zaposlene, smo pripravili empirični del 

naloge, kjer smo ugotovili, da v izbranem podjetju ni povezanosti in vpliva med vodenjem 

varnosti in zdravja pri delu in absentizmom. Pri predvidevanju, da med posameznimi 

skupinami zaposlenih obstaja razlika v ocenjevanju vodenja varnosti in zdravja pri delu, smo  

ugotovili, da temu ni tako. 

4.1 Prispevek k stroki 

S temeljitim in sistematičnim pregledom 143 bibliografskih enot domače in tuje strokovne 

literature, ki nam je bila dostopna, smo definirali osnovne pojme, identificirali dejavnike 

vodenja in preučili dejavnike s področja varnosti in zdravja pri delu. Na ta način smo na enem 

mestu združili osnovne informacije o menedžmentu, vodenju, vodenju varnosti in zdravja pri 

delu ter zdravstvenemu absentizmu kot osnovi za empirično raziskavo. Pri pregledu 

dosedanjih raziskav o varnosti in zdravju pri delu je razvidno, da so raznim psihosocialnim 

tveganjem, še posebej zdravstvenemu absentizmu na delovnem mestu, izpostavljeni vsi 

zaposleni v vseh organizacijah ne glede na dejavnost in velikost ter da imajo vršni menedžerji 

največji vpliv, odgovornost in tudi možnosti za znižanje psihosocialnih tveganj. To je dobro 

teoretično izhodišče za nadaljnje empirične raziskave.  

Terenska raziskava o problematiki voditeljstva varnosti in zdravja pri delu ter njenem vplivu 

na zdravstveni absentizem v organizacijski enoti v izbranem podjetju tiskarske dejavnosti, 

kaže na povprečno dobro stanje vodenja varnosti in zdravja pri delu. Z analizo stanja smo 

identificirali dejavnike vodenja, ki vplivajo na varnost in zdravje v izbranem podjetju. 
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Ugotovili smo, da so zaposleni prevladujočega mnenja, da njihov neposredni vodja zahteva 

od posameznikov odgovornost in jim zaupa. Ugotovili smo, da so zaposleni večkrat odsotni z 

dela zaradi izgorelosti kakor zaradi poškodb, bolezni dihal ali mišično-kostnih bolezni.  

Ugotovili smo tudi, da študentje težko usklajujejo svoje študijske obveznosti in občasno delo.  

S temeljitim pregledom domače in tuje strokovne literature ter izvedeno terensko raziskavo 

smo prišli do podatkov in informacij, ki bodo koristne tako za delodajalce, delojemalce in 

strokovno službo na področju varnosti in zdravja pri delu. Pridobljeni podatki in informacije 

bodo prav tako v pomoč vsem ključnim udeležencem pri planiranju, vodenju, organiziranju in 

kontroliranju varnosti in zdravja pri delu ter absentizma. Vse teoretične in empirične 

ugotovitve iz raziskave o voditeljstvu varnosti in zdravja pri delu ter njihovem vlivu na 

zdravstveni absentizem omogočajo tudi nadaljnje raziskovanje v smereh, ki jih v naši 

raziskavi nismo proučevali in potencialno vplivajo na stanje v organizacijski enoti v izbranem 

podjetju ter jih bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju.   

4.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Na podlagi teoretičnih spoznanj ter ugotovitev iz empirične raziskave smo pripravili naslednje 

predloge za nadaljnje raziskovanje:  

- Podobno empirično raziskavo naj bi opravili še v drugih slovenskih (morda tudi v tujih) 

podjetjih s področja časopisnega tiska. S tem bi dobili celovitejšo sliko stanja s področja 

vodenja varnosti in zdravja pri delu ter njenim vplivom na zdravstveni absentizem še na 

ostali populaciji v tej dejavnosti.  

- Ker je iz izidov raziskave razvidno, da zaposleni kljub bolezni večkrat raje uporabijo 

redni dopust kot bolniški dopust, predlagamo raziskavo o finančnih posledicah ob 

odsotnosti z dela ter pogledih delodajalca na odsotnost z dela zaradi bolezni in ob tem 

posledično koriščenje zgolj bolniškega dopusta.  

- V pregledu dosedanjih raziskav je bilo ugotovljeno, da motivacijsko-kaznovalna politika 

vpliva na povečano stopnjo zdravstvenega absentizma, zato predlagamo raziskavo o 

povezanosti med motivacijsko-kaznovalno politiko in alkoholiziranostjo na delovnem 

mestu.  

- Ker je varnost in zdravje pri delu interdisciplinarna znanost ter soodvisno povezuje 

različne dejavnosti in ukrepe na naravoslovnem (npr. tehnično-tehnološkem), 

družboslovnem (npr. ekonomskem, pravnem in izobraževalnem) in humanističnem 

področju, bi bilo zanimivo raziskati, kateri od teh je najbolj vpliven oz. praktično 

uveljavljen v izbrani organizaciji. 

- Možnosti za raziskovanje se odpirajo v smeri proučevanja preostalih dejavnikov 

menedžmenta, npr. planiranje, organiziranje, kontroliranje, motiviranje, koordiniranje in 

odločanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter njihovem vplivu na zadovoljstvo 

zaposlenih ter zdravstveni absentizem ali/in fluktuacijo ali druge dejavnike – finančne in 
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nefinančne (npr. zadovoljstvo odjemalcev, dodano vrednost, kakovost proizvoda ipd.) 

uspešnosti organizacije. 
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Priloga 1 

 

Pozdravljeni, 

sem Mojca Orehek, študentka Univerze na Primorskem, Fakultete za Management in 

pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Vpliv dejavnikov vodenja varnosti in zdravja pri 

delu na zdravstveni absentizem. Namen raziskave je ugotoviti vpliv dejavnikov vodenja na 

zdravstveni absentizem. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori 

lahko dobim vpogled na zgoraj omenjene dejavnike in predlagam izboljšave. 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali manj kot 5 min časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 

posameznika). 

Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Mojca Orehek 

 

Anketni vprašalnik 

 

I. Splošni podatki  

Spol (ustrezno obkrožite): Ž 1      M 2  

 

Starost (ustrezno dopišite): ____vpiši 

številko____ let 

 

Delovno mesto, ki ga zasedate (ustrezno obkrožite ali dopišite): 

1 a) priprava   2 b)  tisk   3 c)  vzdrževanje   4 d)  dodelava  5 e) režija  

 

Delovne izkušnje v letih (ustrezno obkrožite): 

a) študentsko delo 1 2 b) do 5 let  3 c) nad 5 do 15 let 4 d) nad 15 do 25 let  

e) več kot 25 let 5 

 

Stopnja pridobljene izobrazbe (ustrezno obkrožite): 

a) osnovnošolska izobrazba 1 

b) V  (srednješolska izobrazba) 2 

b) VI  (višješolska izobrazba) 3 

c) VII  (visokošolska izobrazba, univerzitetna izobrazba, specializacija, magisterij) 4 

d) VIII  (doktorat znanosti) 5 

e) drugo 6 
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Delovni status v organizaciji (ustrezno obkrožite): 

a)  zaposlen za nedoločen čas 1  b) zaposlen za določen čas 2   c)  študent 3 

 

II. Vodenje varnosti in zdravja pri delu  

Vljudno vas prosimo, da vprašanja in trditve natančno preberete in odgovorite tako, da ocena 

odraža vaš pogled na vodjo s področja vodenja varnosti in zdravja pri delu. Stopnjo strinjanja 

s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 (nikakor se ne strinjam) in 

5 (popolnoma se strinjam).  

 

1. Vodja prikazuje visok osebni standard do varnosti in zdravja pri 

delu.  
1  2  3  4  5  

2. Vodja sprejema rizične in nepopularne razrešitve, ki lahko 

škodujejo osebni karieri vodje, so pa v dobro zaposlenim z 

vidika varnosti in zdravja pri delu. 

1  2  3  4  5  

3. Vodja izpolnjuje dane obljube. 1  2  3  4  5  

4. Vodja spodbuja zaposlene, da razmišljajo o vplivih lastnih 

aktivnosti na njih same in ostale v organizaciji v odnosu do 

varnosti in zdravja pri delu.  

1  2  3  4  5  

5. Vodja izpolnjuje predpisane standarde s področja varnosti in 

zdravja pri delu.  
1  2  3  4  5  

6. Vodja promovira sodelovanje v odnosu do varnosti in zdravja 

pri delu. 
1  2  3  4  5  

7. Vodja spoštuje in spodbuja zaposlene k izboljšanju zadev, 

vezanih na varnosti in zdravja pri delu.  
1  2  3  4  5  

8. Vodja pomaga ostalim zaposlenim, da lahko sami razrešijo 

izzive s področja varnosti in zdravja pri delu.  
1  2  3  4  5  

9. Vodja pomaga zaposlenim, da lahko sami razrešijo izzive 

varnosti in zdravja pri delu. 
1  2  3  4  5  

10. Vodja zaupa zaposlenim sodelavcem. 1  2  3  4  5  

11. Vodja podpira samostojne odločitve drugih. 1  2  3  4  5  

12. Vodja nagradi – da priznanje osebam, katere bodo/so doprinesle 

k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v podjetju. 
1  2  3  4  5  

13. Vodja spodbuja v sprejemanje in implementaciji novih 

razrešitev. 
1  2  3  4  5  

14. Vodja pozitivno spodbuja in ne kritizira posameznih poizkusov. 1  2  3  4  5  

15. Vodja promovira sistem, ki zagovarja odgovornost vsakega 

posameznika na njegovem delovnem mestu. 
1  2  3  4  5  

16. Vodja definira odgovornosti glede nalog, vezanih na varnost in 1  2  3  4  5  
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zdravje pri delu. 

17. Vodja zahteva odgovornost posameznikov za sprejetje naloge. 1  2  3  4  5  

18. Vodja informira vse zaposlene sodelavce o dogajanjih na 

področju varnosti in zdravja pri delu. 
1  2  3  4  5  

19. Vodja obravnava dogajanja neposredno na mestu nastanka. 1  2  3  4  5  

20. Vodja deli z zaposlenimi izkušnje in lastno motiviranost. 1  2  3  4  5  

21. Vodja vzpostavi vzdušje, ki omogoča drugim zaposlenim, da 

spregovorijo o izzivih na sproščen način. 
1  2  3  4  5  

22. Vodja vpraša druge zaposlene sodelavce za mnenje. 1  2  3  4  5  

23. Vodja pozorno posluša in upošteva sodelavce. 1  2  3  4  5  

24. Vodja definira razumne prioritete in ne vrši pritiska. 1  2  3  4  5  

25. Vodja je pri razreševanju izzivov s področja varnosti in zdravja 

pri delu nepopustljiv. 
1  2  3  4  5  

26. Vodja aktivno podpira razreševanje izzivov s področja varnosti 

in zdravja pri delu nepopustljiv. 
1  2  3  4  5  

27. Vodja je kreativen in inovativen pri razreševanju varnosti in 

zdravja pri delu. 
1  2  3  4  5  

28. Vodja izkoristi vsako priložnost, ki omogoči izboljšavo dela. 1  2  3  4  5  

 

III. Odsotnost z dela 

1) Trditve in vprašanja za zaposlene 

Vljudno vas prosimo, da vprašanja in trditve natančno preberete in odgovorite tako, da ocena 

odraža vaš pogled na vzrok vaše bolniške odsotnosti. Stopnjo pogostosti s posamezno 

trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 (sploh ni pogosto) in 5 (zelo pogosto).  

 

1. Težave povezane s stresom.  1  2  3  4  5  

2. Izgorelost. 1  2  3  4  5  

3. Mobing. 1  2  3  4  5  

4. Nega otrok in/ali družinskih članov.  1  2  3  4  5  

5. Težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. 1  2  3  4  5  

6. Poškodbe pri delu.  1  2  3  4  5  

7. Bolezni dihal.  1  2  3  4  5  

8. Mišično-kostne bolezni 1 2 3 4 5 

9. Nedoseganje rezultatov dela. 1  2  3  4  5  

10. Pretirana delovna obremenitev. 1  2  3  4  5  
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Kako pogosto ste bili v preteklem letu odsotni z dela zaradi poškodbe ali bolezni? 

(ustrezno obkrožite): 

a) nikoli nisem bil/a na bolniški 1 

b) namesto bolniške izkoristim dopust 2 

c) enkrat letno 3 

d) dvakrat letno 4 

e) večkrat letno 5 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2) Trditve za študente 

Vljudno vas prosimo, da vprašanja in trditve natančno preberete in odgovorite tako, da ocena 

odraža vaš pogled na vzrok vaše odsotnosti, čeprav ste za študentsko delo v podjetju 

dogovorjeni. Stopnjo pogostosti s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri 

čemer je 1 (sploh ni pogosto) in 5 (zelo pogosto).  

 

1. Težave povezane s stresom.  1  2  3  4  5  

2. Izgorelost. 1  2  3  4  5  

3. Bolezni dihal.  1  2  3  4  5  

4. Mišično-kostne bolezni. 1 2 3 4 5 

5. Nedoseganje rezultatov dela. 1  2  3  4  5  

6. Pretirana delovna obremenitev. 1  2  3  4  5  

7. Težave pri usklajevanju s študijem (predavanji, izpiti, ipd.) 1  2  3  4  5  

 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje! 
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Osnovne statistične analize in demografski podatki 

Statistics 

  Spol Delovno mesto Izkušnje Izobrazba Status 

N Valid 138 138 138 138 138 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Spol 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ženski 40 29,0 29,0 29,0 

Moški 98 71,0 71,0 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

 

Delovno mesto 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Priprava 7 5,1 5,1 5,1 

Tisk 18 13,0 13,0 18,1 

Vzdrževanje 6 4,3 4,3 22,5 

Dodelava 102 73,9 73,9 96,4 

Režija 5 3,6 3,6 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

      Izkušnje 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Študentsko delo 85 61,6 61,6 61,6 

Do 5 let 1 ,7 ,7 62,3 

Nad 5 do 15 let 23 16,7 16,7 79,0 

Nad 15 let do 25 let 15 10,9 10,9 89,9 

Več kot 25 let 14 10,1 10,1 100,0 

Total 138 100,0 100,0   
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Izobrazba 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Osnovnošolska izobrazba 13 9,4 9,4 9,4 

V (srednješolska izobrazba) 84 60,9 60,9 70,3 

VI (višješolska izobrazba) 23 16,7 16,7 87,0 

VII (visokošolska izobrazba, 

univerzitetna izobrazba, 

specializacija, magisterij) 

18 13,0 13,0 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

Status 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zaposlen za nedoločen čas 44 31,9 31,9 31,9 

Zaposlen za določen čas 3 2,2 2,2 34,1 

Študent 91 65,9 65,9 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Starost 138 18 60 29,92 

Valid N (listwise) 138       

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

V_1 138 3,51 1,055 

V_2 138 3,11 1,079 

V_3 138 3,63 1,203 

V_4 138 3,23 1,069 

V_5 138 3,63 1,019 

V_6 138 3,43 1,202 

V_7 138 3,57 1,073 

V_8 138 3,58 1,024 

V_9 138 3,46 1,160 

V_10 138 3,70 1,288 

V_11 138 3,35 ,956 

V_12 138 3,07 1,254 

V_13 138 3,26 1,216 

V_14 138 3,51 1,082 
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Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

V_15 138 3,66 1,097 

V_16 138 3,54 1,005 

V_17 138 3,70 1,156 

V_18 138 3,36 1,079 

V_19 138 3,43 1,100 

V_20 138 3,28 1,261 

V_21 138 3,30 1,258 

V_22 138 3,30 1,174 

V_23 138 3,49 1,089 

V_24 138 3,49 1,055 

V_25 138 3,56 ,928 

V_26 138 3,49 1,109 

V_27 138 3,66 1,036 

V_28 138 3,57 1,250 

Valid N (listwise) 138     

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

O_1 47 1,85 1,161 

O_2 47 2,02 1,113 

O_3 47 1,57 ,972 

O_4 47 1,87 1,209 

O_5 47 1,91 1,080 

O_6 47 1,64 ,987 

O_7 47 2,02 1,170 

O_8 47 1,55 ,951 

O_9 47 1,53 1,139 

O_10 47 1,91 1,018 

Valid N (listwise) 47     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezen 
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  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nikoli nisem bil/a na bolniški 13 9,4% 27,7 27,7 

Namesto bolniške izkoristim dopust 6 4,3% 12,8 40,4 

Enkrat letno 18 13,0% 38,3 78,7 

Dvakrat letno 9 6,5% 19,1 97,9 

Večkrat letno 1 0,7% 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

Total 47 100,0     

 

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

S_1 91 2,15 1,164 

S_2 91 2,22 1,209 

S_3 91 1,67 1,086 

S_4 91 1,63 1,029 

S_5 91 1,73 ,944 

S_6 91 2,19 1,273 

S_7 91 2,93 1,389 

Valid N (listwise) 91     
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Metode glavnih komponent 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,855 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 154,197 

df 21 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

S_1 1,000 ,511 

S_2 1,000 ,727 

S_3 1,000 ,604 

S_4 1,000 ,707 

S_5 1,000 ,416 

S_6 1,000 ,703 

S_7 1,000 ,429 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,674 38,203 38,203 2,674 38,203 38,203 2,544 36,337 36,337 

2 1,352 22,318 57,521 1,352 22,318 60,521 1,483 21,184 60,521 

3 ,944 13,480 71,001             

4 ,732 10,452 81,453             

5 ,649 9,275 90,728             

6 ,353 5,048 95,776             

7 ,296 4,224 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a
 

  

Component 

1 2 

S_6 ,838 -,028 

S_2 ,837 ,162 

S_1 ,674 ,239 

S_5 ,609 ,211 

S_7 ,532 -,274 

S_4 ,005 ,841 

S_3 ,177 ,756 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

 

COMPUTE KS1=(S_6 + S_2 + S_1 + S_5 + S_7) / 5. 

EXECUTE. 

COMPUTE KS2=(S_4 + S_3) / 2. 

EXECUTE. 

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

KS 91 2,0738 ,69314 

Valid N (listwise) 91     
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,827 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 290,830 

df 45 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

O_1 1,000 ,641 

O_2 1,000 ,770 

O_3 1,000 ,825 

O_4 1,000 ,631 

O_5 1,000 ,574 

O_6 1,000 ,600 

O_7 1,000 ,586 

O_8 1,000 ,659 

O_9 1,000 ,658 

O_10 1,000 ,704 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 5,577 55,767 55,767 5,577 55,767 55,767 4,396 43,958 43,958 

2 1,072 10,716 66,483 1,072 10,716 66,483 2,253 22,525 66,483 

3 ,877 8,767 75,250             

4 ,646 6,464 81,714             

5 ,577 5,768 87,482             

6 ,435 4,350 91,831             

7 ,320 3,204 95,035             

8 ,251 2,513 97,548             

9 ,155 1,549 99,097             

10 ,090 ,903 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a
 

  

Component 

1 2 

O_3 ,851 ,319 

O_9 ,807 ,080 

O_8 ,781 ,221 

O_6 ,774 ,023 

O_10 ,727 ,419 

O_1 ,669 ,440 

O_2 ,664 ,574 

O_5 ,537 ,534 

O_4 -,044 ,793 

O_7 ,322 ,694 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

a. Rotation converged in 3 iterations 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,893 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3212,494 

df 378 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

V_1 1,000 ,745 

V_2 1,000 ,606 

V_3 1,000 ,776 

V_4 1,000 ,686 

V_5 1,000 ,743 

V_6 1,000 ,685 

V_7 1,000 ,720 

V_8 1,000 ,682 

V_9 1,000 ,721 

V_10 1,000 ,737 

V_11 1,000 ,748 

V_12 1,000 ,729 

V_13 1,000 ,739 

V_14 1,000 ,604 

V_15 1,000 ,660 

V_16 1,000 ,709 

V_17 1,000 ,718 

V_18 1,000 ,664 

V_19 1,000 ,601 

V_20 1,000 ,654 

V_21 1,000 ,643 

V_22 1,000 ,751 

V_23 1,000 ,807 

V_24 1,000 ,568 

V_25 1,000 ,679 

V_26 1,000 ,815 

V_27 1,000 ,708 

V_28 1,000 ,768 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 14,291 51,038 51,038 14,291 51,038 51,038 6,968 24,885 24,885 

2 1,697 6,059 57,098 1,697 6,059 57,098 3,576 12,770 37,655 

3 1,390 4,965 62,062 1,390 4,965 62,062 3,537 12,632 50,288 

4 1,178 4,207 66,269 1,178 4,207 66,269 3,328 11,887 62,175 

5 1,112 3,972 70,242 1,112 3,972 70,242 2,259 8,067 70,242 

6 ,935 3,341 73,583             

7 ,782 2,793 76,376             

8 ,677 2,419 78,794             

9 ,653 2,331 81,125             

10 ,606 2,164 83,290             

11 ,550 1,965 85,254             

12 ,531 1,897 87,151             

13 ,438 1,563 88,715             

14 ,433 1,547 90,261             

15 ,385 1,375 91,637             

16 ,302 1,079 92,716             

17 ,270 ,966 93,681             

18 ,251 ,895 94,576             

19 ,237 ,846 95,422             

20 ,214 ,766 96,187             

21 ,209 ,746 96,933             

22 ,190 ,678 97,611             

23 ,165 ,589 98,200             

24 ,160 ,570 98,770             

25 ,112 ,401 99,172             

26 ,089 ,319 99,491             

27 ,082 ,291 99,782             

28 ,061 ,218 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a
 

  

Component 

1 2 3 4 5 

V_7 ,778 ,207 ,170 ,204 ,033 

V_3 ,776 ,194 ,324 ,078 ,158 

V_5 ,771 ,255 -,012 -,042 ,285 

V_1 ,748 ,324 ,279 ,051 -,007 

V_9 ,660 ,275 ,234 ,385 ,076 

V_8 ,638 ,109 ,417 ,298 ,009 

V_19 ,636 ,052 ,149 ,294 ,293 

V_4 ,631 ,280 ,070 ,411 ,191 

V_14 ,603 ,093 ,258 ,341 ,222 

V_6 ,588 ,362 ,157 ,345 ,254 

V_13 ,569 ,204 ,137 ,390 ,450 

V_21 ,559 ,100 ,393 ,356 ,197 

V_10 ,535 ,368 ,212 ,103 ,511 

V_24 ,461 ,395 ,397 ,005 ,204 

V_25 ,162 ,763 ,193 ,152 ,099 

V_17 ,316 ,757 ,055 ,037 ,201 

V_26 ,394 ,610 ,084 ,509 ,145 

V_15 ,412 ,535 ,332 ,297 ,070 

V_23 ,375 ,046 ,787 ,172 ,126 

V_22 ,289 ,147 ,733 ,249 ,217 

V_16 ,093 ,419 ,688 ,048 ,223 
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Rotated Component Matrix
a
 

  

Component 

1 2 3 4 5 

V_2 ,164 ,031 ,032 ,737 ,184 

V_27 ,148 ,384 ,440 ,572 -,134 

V_12 ,193 ,179 ,410 ,563 ,418 

V_28 ,288 ,480 ,399 ,528 ,131 

V_20 ,437 ,180 ,381 ,517 ,138 

V_11 ,237 ,112 ,170 ,192 ,783 

V_18 ,132 ,452 ,347 ,150 ,547 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Hipoteza 1a in hipoteza 1b 

Correlations 

  KOZ FV1 FV2 FV3 FV4 FV5 

KOZ Pearson Correlation 1 ,030 -,123 -,057 ,017 -,127 

Sig. (2-tailed)   ,841 ,410 ,702 ,908 ,393 

N 47 47 47 47 47 47 

FV1 Pearson Correlation ,030 1 ,741** ,668** ,739** ,614** 

Sig. (2-tailed) ,841   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 47 138 138 138 138 138 

FV2 Pearson Correlation -,123 ,741** 1 ,566** ,690** ,575** 

Sig. (2-tailed) ,410 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 47 138 138 138 138 138 

FV3 Pearson Correlation -,057 ,668** ,566** 1 ,679** ,600** 

Sig. (2-tailed) ,702 ,000 ,000   ,000 ,000 

N 47 138 138 138 138 138 

FV4 Pearson Correlation ,017 ,739** ,690** ,679** 1 ,573** 

Sig. (2-tailed) ,908 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 47 138 138 138 138 138 

FV5 Pearson Correlation -,127 ,614** ,575** ,600** ,573** 1 

Sig. (2-tailed) ,393 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 47 138 138 138 138 138 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FV5, FV2, FV1, FV3, FV4b   Enter 

a. Dependent Variable: KOZ 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,302a ,091 -,019 ,796 

a. Predictors: (Constant), FV5, FV2, FV1, FV3, FV4 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,612 5 ,522 ,825 ,539b 

Residual 25,953 41 ,633     

Total 28,565 46       

a. Dependent Variable: KOZ 

b. Predictors: (Constant), FV5, FV2, FV1, FV3, FV4 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,220 ,623   3,564 ,001 

FV1 ,299 ,351 ,339 ,853 ,399 

FV2 -,264 ,246 -,271 -1,073 ,289 

FV3 -,286 ,293 -,396 -,975 ,335 

FV4 ,284 ,334 ,364 ,851 ,400 

FV5 -,126 ,266 -,148 -,472 ,640 

a. Dependent Variable: KOZ 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,125a ,016 -,042 ,708 

a. Predictors: (Constant), FV5, FV3, FV4, FV1, FV2 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,674 5 ,135 ,269 ,929b 

Residual 42,565 85 ,501     

Total 43,239 90       

a. Dependent Variable: KS 

b. Predictors: (Constant), FV5, FV3, FV4, FV1, FV2 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,100 ,388   5,409 ,000 

FV1 ,120 ,142 ,153 ,847 ,399 

FV2 ,021 ,156 ,028 ,136 ,892 

FV3 -,047 ,117 -,057 -,406 ,686 

FV4 -,112 ,139 -,137 -,804 ,423 

FV5 ,012 ,108 ,015 ,114 ,910 

a. Dependent Variable: KS 
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ANOVA in t-test 

Descriptives 

  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

FV1 Priprava 7 3,66 ,826 ,312 2,90 4,43 3 5 

Tisk 18 3,14 ,870 ,205 2,71 3,58 2 5 

Vzdrževanje 6 3,63 ,591 ,241 3,01 4,25 3 4 

Dodelava 102 3,54 ,906 ,090 3,36 3,71 2 5 

Režija 5 3,20 ,768 ,344 2,25 4,15 3 5 

Total 138 3,48 ,884 ,075 3,33 3,63 2 5 

FV2 Priprava 7 3,61 ,789 ,298 2,88 4,34 3 5 

Tisk 18 3,57 ,878 ,207 3,13 4,01 3 5 

Vzdrževanje 6 3,75 ,806 ,329 2,90 4,60 3 5 

Dodelava 102 3,61 ,927 ,092 3,43 3,79 2 5 

Režija 5 3,30 ,481 ,215 2,70 3,90 3 4 

Total 138 3,60 ,890 ,076 3,45 3,75 2 5 

FV3 Priprava 7 3,38 ,932 ,352 2,52 4,24 2 4 

Tisk 18 2,81 ,992 ,234 2,32 3,31 1 4 

Vzdrževanje 6 3,50 ,624 ,255 2,85 4,15 2 4 

Dodelava 102 3,58 ,892 ,088 3,41 3,76 2 5 

Režija 5 2,80 1,261 ,564 1,23 4,37 2 4 

Total 138 3,44 ,943 ,080 3,28 3,60 1 5 

FV4 Priprava 7 3,03 ,962 ,364 2,14 3,92 2 4 

Tisk 18 2,79 ,927 ,218 2,33 3,25 1 5 

Vzdrževanje 6 3,37 ,543 ,222 2,80 3,94 3 4 

Dodelava 102 3,50 ,905 ,090 3,32 3,68 1 5 

Režija 5 2,36 ,792 ,354 1,38 3,34 2 3 

Total 138 3,34 ,938 ,080 3,18 3,50 1 5 

FV5 Priprava 7 3,43 ,787 ,297 2,70 4,16 2 5 

Tisk 18 3,22 ,943 ,222 2,75 3,69 2 5 

Vzdrževanje 6 3,83 ,753 ,307 3,04 4,62 3 5 

Dodelava 102 3,35 ,878 ,087 3,18 3,53 1 5 

Režija 5 3,10 1,084 ,485 1,75 4,45 2 5 

Total 138 3,35 ,880 ,075 3,20 3,50 1 5 
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Test of Homogeneity of Variances 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

FV1 1,201 4 133 ,313 

FV2 1,136 4 133 ,343 

FV3 1,560 4 133 ,189 

FV4 1,164 4 133 ,330 

FV5 ,726 4 133 ,576 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

FV1 Between Groups 3,118 4 ,779 ,997 ,411 

Within Groups 103,952 133 ,782     

Total 107,070 137       

FV2 Between Groups ,618 4 ,155 ,191 ,943 

Within Groups 107,836 133 ,811     

Total 108,455 137       

FV3 Between Groups 11,272 4 2,818 3,391 ,011 

Within Groups 110,542 133 ,831     

Total 121,814 137       

FV4 Between Groups 13,627 4 3,407 4,241 ,003 

Within Groups 106,837 133 ,803     

Total 120,464 137       

FV5 Between Groups 2,052 4 ,513 ,655 ,624 

Within Groups 104,153 133 ,783     

Total 106,205 137       
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Descriptives 

  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

FV1 Študentsko delo 85 3,51 ,871 ,094 3,33 3,70 2 5 

Do 5 let 1 1,71         2 2 

Nad 5 do 15 let 23 3,46 ,919 ,192 3,06 3,86 2 5 

Nad 15 let do 25 let 15 3,55 ,995 ,257 3,00 4,10 2 5 

Več kot 25 let 14 3,38 ,760 ,203 2,94 3,82 2 5 

Total 138 3,48 ,884 ,075 3,33 3,63 2 5 

FV2 Študentsko delo 85 3,57 ,939 ,102 3,37 3,77 2 5 

Do 5 let 1 3,00         3 3 

Nad 5 do 15 let 23 3,49 ,759 ,158 3,16 3,82 2 5 

Nad 15 let do 25 let 15 4,02 ,741 ,191 3,61 4,43 3 5 

Več kot 25 let 14 3,57 ,906 ,242 3,05 4,09 3 5 

Total 138 3,60 ,890 ,076 3,45 3,75 2 5 

FV3 Študentsko delo 85 3,59 ,850 ,092 3,41 3,78 2 5 

Do 5 let 1 2,67         3 3 

Nad 5 do 15 let 23 3,28 1,013 ,211 2,84 3,71 1 5 

Nad 15 let do 25 let 15 3,40 1,093 ,282 2,79 4,01 2 5 

Več kot 25 let 14 2,90 1,058 ,283 2,29 3,52 2 5 

Total 138 3,44 ,943 ,080 3,28 3,60 1 5 

FV4 Študentsko delo 85 3,52 ,863 ,094 3,34 3,71 2 5 

Do 5 let 1 3,00         3 3 

Nad 5 do 15 let 23 3,03 1,012 ,211 2,60 3,47 1 5 

Nad 15 let do 25 let 15 3,11 1,042 ,269 2,53 3,68 1 5 

Več kot 25 let 14 2,97 ,973 ,260 2,41 3,53 2 5 

Total 138 3,34 ,938 ,080 3,18 3,50 1 5 

FV5 Študentsko delo 85 3,34 ,874 ,095 3,15 3,52 1 5 

Do 5 let 1 2,50         3 3 

Nad 5 do 15 let 23 3,26 ,810 ,169 2,91 3,61 2 5 

Nad 15 let do 25 let 15 3,60 1,089 ,281 3,00 4,20 2 5 

Več kot 25 let 14 3,39 ,836 ,223 2,91 3,88 2 5 

Total 138 3,35 ,880 ,075 3,20 3,50 1 5 

 

Test of Homogeneity of Variances 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

FV1 ,824a 3 133 ,483 

FV2 1,183b 3 133 ,319 

FV3 1,807c 3 133 ,149 

FV4 ,171d 3 133 ,916 

FV5 1,173e 3 133 ,323 

a. Groups with only one case are ignored in computing the test 
of homogeneity of variance for FV1. 
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

FV1 Between Groups 3,433 4 ,858 1,101 ,359 

Within Groups 103,637 133 ,779     

Total 107,070 137       

FV2 Between Groups 3,332 4 ,833 1,054 ,382 

Within Groups 105,123 133 ,790     

Total 108,455 137       

FV3 Between Groups 7,224 4 1,806 2,096 ,085 

Within Groups 114,590 133 ,862     

Total 121,814 137       

FV4 Between Groups 7,876 4 1,969 2,326 ,060 

Within Groups 112,588 133 ,847     

Total 120,464 137       

FV5 Between Groups 1,887 4 ,472 ,601 ,662 

Within Groups 104,318 133 ,784     

Total 106,205 137       

 

Descriptives 

  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

FV1 Osnovnošolska izobrazba 13 3,55 ,776 ,215 3,08 4,02 2 5 

V  (srednješolska 

izobrazba) 
84 3,43 ,889 ,097 3,23 3,62 2 5 

VI  (višješolska izobrazba) 23 3,37 ,996 ,208 2,94 3,80 2 5 

VII  (visokošolska 

izobrazba, univerzitetna 

izobrazba, specializacija, 

magisterij) 

18 3,83 ,752 ,177 3,46 4,21 2 5 

Total 138 3,48 ,884 ,075 3,33 3,63 2 5 

FV2 Osnovnošolska izobrazba 13 3,63 ,864 ,240 3,11 4,16 3 5 

V  (srednješolska 

izobrazba) 
84 3,59 ,925 ,101 3,39 3,79 2 5 

VI  (višješolska izobrazba) 23 3,42 ,958 ,200 3,01 3,84 2 5 

VII  (visokošolska 

izobrazba, univerzitetna 

izobrazba, specializacija, 

magisterij) 

18 3,86 ,614 ,145 3,56 4,17 3 5 

Total 138 3,60 ,890 ,076 3,45 3,75 2 5 

FV3 Osnovnošolska izobrazba 13 3,72 ,951 ,264 3,14 4,29 2 5 
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Descriptives 

  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

V (srednješolska 

izobrazba) 
84 3,31 ,936 ,102 3,11 3,52 1 5 

VI (višješolska izobrazba) 23 3,39 ,802 ,167 3,04 3,74 2 5 

VII (visokošolska 

izobrazba, univerzitetna 

izobrazba, specializacija, 

magisterij) 

18 3,91 1,021 ,241 3,40 4,42 2 5 

Total 138 3,44 ,943 ,080 3,28 3,60 1 5 

FV4 Osnovnošolska izobrazba 13 3,43 ,844 ,234 2,92 3,94 2 5 

V (srednješolska 

izobrazba) 
84 3,29 ,971 ,106 3,08 3,50 1 5 

VI (višješolska izobrazba) 23 3,37 ,871 ,182 2,99 3,74 2 5 

VII (visokošolska 

izobrazba, univerzitetna 

izobrazba, specializacija, 

magisterij) 

18 3,47 ,982 ,232 2,98 3,96 1 5 

Total 138 3,34 ,938 ,080 3,18 3,50 1 5 

FV5 Osnovnošolska izobrazba 13 3,65 ,774 ,215 3,19 4,12 3 5 

V (srednješolska 

izobrazba) 
84 3,25 ,907 ,099 3,05 3,45 1 5 

VI  (višješolska izobrazba) 23 3,20 ,765 ,159 2,86 3,53 2 5 

VII  (visokošolska 

izobrazba, univerzitetna 

izobrazba, specializacija, 

magisterij) 

18 3,81 ,825 ,194 3,40 4,22 2 5 

Total 138 3,35 ,880 ,075 3,20 3,50 1 5 
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Test of Homogeneity of Variances 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

FV1 1,682 3 134 ,174 

FV2 1,626 3 134 ,186 

FV3 ,833 3 134 ,478 

FV4 ,332 3 134 ,802 

FV5 ,617 3 134 ,605 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

FV1 Between Groups 2,819 3 ,940 1,208 ,309 

Within Groups 104,250 134 ,778     

Total 107,070 137       

FV2 Between Groups 1,965 3 ,655 ,824 ,483 

Within Groups 106,489 134 ,795     

Total 108,455 137       

FV3 Between Groups 6,335 3 2,112 2,450 ,066 

Within Groups 115,479 134 ,862     

Total 121,814 137       

FV4 Between Groups ,636 3 ,212 ,237 ,870 

Within Groups 119,828 134 ,894     

Total 120,464 137       

FV5 Between Groups 6,323 3 2,108 2,828 ,041 

Within Groups 99,881 134 ,745     

Total 106,205 137       
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Descriptives 

  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

FV1 Zaposlen za 

nedoločen čas 
44 3,46 ,883 ,133 3,19 3,72 2 5 

Zaposlen za določen 

čas 
3 3,26 1,250 ,722 ,16 6,37 2 5 

Študent 91 3,50 ,883 ,093 3,32 3,69 2 5 

Total 138 3,48 ,884 ,075 3,33 3,63 2 5 

FV2 Zaposlen za 

nedoločen čas 
44 3,68 ,820 ,124 3,43 3,93 3 5 

Zaposlen za določen 

čas 
3 3,67 ,764 ,441 1,77 5,56 3 5 

Študent 91 3,56 ,931 ,098 3,37 3,76 2 5 

Total 138 3,60 ,890 ,076 3,45 3,75 2 5 

FV3 Zaposlen za 

nedoločen čas 
44 3,18 1,094 ,165 2,85 3,51 1 5 

Zaposlen za določen 

čas 
3 3,44 1,262 ,729 ,31 6,58 2 4 

Študent 91 3,57 ,835 ,088 3,39 3,74 2 5 

Total 138 3,44 ,943 ,080 3,28 3,60 1 5 

FV4 Zaposlen za 

nedoločen čas 
44 3,00 1,000 ,151 2,70 3,30 1 5 

Zaposlen za določen 

čas 
3 2,87 1,405 ,811 -,62 6,36 1 4 

Študent 91 3,52 ,849 ,089 3,34 3,69 2 5 

Total 138 3,34 ,938 ,080 3,18 3,50 1 5 

FV5 Zaposlen za 

nedoločen čas 
44 3,40 ,944 ,142 3,11 3,68 2 5 

Zaposlen za določen 

čas 
3 3,50 ,866 ,500 1,35 5,65 3 4 

Študent 91 3,32 ,858 ,090 3,15 3,50 1 5 

Total 138 3,35 ,880 ,075 3,20 3,50 1 5 
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Test of Homogeneity of Variances 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

FV1 ,041 2 135 ,960 

FV2 ,496 2 135 ,610 

FV3 5,682 2 135 ,004 

FV4 ,868 2 135 ,422 

FV5 1,424 2 135 ,244 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

FV1 Between Groups ,212 2 ,106 ,134 ,875 

Within Groups 106,857 135 ,792     

Total 107,070 137       

FV2 Between Groups ,391 2 ,196 ,244 ,783 

Within Groups 108,063 135 ,800     

Total 108,455 137       

FV3 Between Groups 4,418 2 2,209 2,540 ,083 

Within Groups 117,396 135 ,870     

Total 121,814 137       

FV4 Between Groups 8,592 2 4,296 5,184 ,007 

Within Groups 111,872 135 ,829     

Total 120,464 137       

FV5 Between Groups ,228 2 ,114 ,145 ,865 

Within Groups 105,977 135 ,785     

Total 106,205 137       
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Robust Tests of Equality of Means 

  Statistica df1 df2 Sig. 

FV1 Welch ,079 2 5,323 ,925 

FV2 Welch ,237 2 5,531 ,796 

FV3 Welch 1,899 2 5,294 ,239 

FV4 Welch 4,040 2 5,282 ,086 

FV5 Welch ,127 2 5,434 ,883 

a. Asymptotically F distributed. 

 

Group Statistics 

Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

FV1 Ženski 40 3,32 ,996 ,157 

Moški 98 3,55 ,831 ,084 

Odgovornost in 

nepopustljivost 

Ženski 40 3,38 ,918 ,145 

Moški 98 3,69 ,867 ,088 

FV3 Ženski 40 3,53 ,847 ,134 

Moški 98 3,41 ,982 ,099 

FV4 Ženski 40 3,33 ,834 ,132 

Moški 98 3,34 ,981 ,099 

FV5 Ženski 40 3,19 1,113 ,176 

Moški 98 3,42 ,762 ,077 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 5 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

FV1 Equal variances 

assumed 
4,776 ,031 -1,371 136 ,173 -,227 ,165 -,554 ,100 

Equal variances 

not assumed 
    -1,271 62,291 ,209 -,227 ,178 -,583 ,130 

FV2 Equal variances 

assumed 
,196 ,659 -1,874 136 ,043 -,310 ,165 -,637 ,017 

Equal variances 

not assumed 
    -1,829 68,863 ,042 -,310 ,170 -,648 ,028 

FV3 Equal variances 

assumed 
1,630 ,204 ,659 136 ,511 ,117 ,177 -,234 ,467 

Equal variances 

not assumed 
    ,701 83,403 ,485 ,117 ,167 -,215 ,448 

FV4 Equal variances 

assumed 
1,432 ,234 -,101 136 ,920 -,018 ,177 -,367 ,331 

Equal variances 

not assumed 
    -,108 84,688 ,914 -,018 ,165 -,346 ,310 

FV5 Equal variances 

assumed 
10,946 ,001 -1,402 136 ,163 -,231 ,165 -,556 ,095 

Equal variances 

not assumed 
    -1,202 54,544 ,235 -,231 ,192 -,616 ,154 

 


