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UVOD 

O prožnosti (tudi: fleksibilnosti) se je začelo govoriti v 70-ih letih, in sicer v okviru t.i. humanizacije 

dela. Za večjo prožnost delovnega časa so se zavzemali zaposleni in njihovi predstavniki z namenom 

izboljšanja delovnih pogojev in lažjega usklajevanja dela z družinskim in zasebnim življenjem 

(Kornelakis, 2014). V sredini 80-ih let se je okrepilo zanimanje za povečanje prožnosti dela v 

organizacijah, ki so v tem videle priložnost za povečanje svojih zmožnosti prilagajanja in hitrega 

odzivanja na spremembe na trgu. V 90-ih letih pa je diskurz o fleksibilnosti dosegel makroekonomsko 

raven, saj naj bi prožnost omogočala učinkovito uravnavanje (dolgoročno nižanje) stopnje 

brezposelnosti (Kornelakis, 2014). Argument za makroekonomsko prožnost je temeljil na 

predpostavkah (praktično povsem) mobilne, brezpreferenčne, racionalne in (praktično povsem) 

informirane delovne sile, ki se na trgu vede podobno kot dobrine1.  

Ti premiki z individualne, na mikroekonomsko (organizacijsko) in makroekonomsko (politično-

gospodarsko) raven so prinesli tudi nove poglede na prožnost in njene nove različice. Zunanja 

prožnost, ki se je začela zakonsko pospeševati na makroekonomski ravni in ravni organizacij, namreč 

prinaša povsem drugačne učinke za zaposlene kakor notranja prožnost, za katero so se zavzemali 

zaposleni v 70-ih letih, zato je pomembno, da jih med sabo razločujemo.  

 V grobem lahko razmejimo zunanjo (številčno) prožnost, ki se nanaša na prilagodljivost vložka dela s 

trga dela (vidik uravnavanja števila delovne sile v podjetju), od notranje prožnosti, ki se nanaša na 

prilagodljivost uporabljenega vložka dela v podjetju (vidik organizacije dela v podjetju) (glej npr. 

Kornelakis, 2014, str. 401; Sultana, 2013, str. 148; Kajzer, 2008a).  

 

Vidiki notranje prožnosti so naslednji: 

 funkcionalna prožnost: raven možnosti prehajanja med delovnimi mesti in delovnimi 

nalogami v okviru organizacije (npr. horizontalni premiki, rotacije delovnih mest …) 

 notranja številčna oziroma časovna prožnost: prilagodljivost delovnih ur, delovnega časa, 

odmora in dopusta (npr. fleksibilni delavniki, prilagajanje delavnikov, polovični delavniki, 

izmene, nadure, strnjeni delavniki, starševski dopusti, bolniški dopusti …)  

 geografska oziroma lokacijska prožnost: raven možnosti dela na različnih lokacijah izven 

podjetja (npr. delo z doma, iz pisarn, ki niso locirane v podjetju …)   

 finančna oziroma plačna prožnost: velikost razlik med plačili za ista delovna mesta (npr. 

plačilo po učinku, glede na razmerje ponudbe in povpraševanja po delovni sili …) 

 

Nekateri vidiki zunanje številčne prožnosti pa so naslednji: 

 možnost uporabe začasnih in delnih zaposlitev (npr. zaposleni za določen čas, občasna 

delovna sila, sezonska delovna sila …) 

 pravila o najemanju in odpuščanju 

 

 

                                                 
1
 Predpostavka je tarča kritik, saj delovna sila ni dobrina (ki bi bila last delodajalcev), ampak so delavci 

ponudniki (prodajalci) delovne sile oz. sposobnosti za delo in imajo svoje preference glede dela, ki niso odvisne 

le od kognicije. Tudi njihova mobilnost je omejena (glej tudi Kornelakis, 2014). 
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Vpeljevanje zunanje prožnosti na trg delovne sile je za delojemalce pomenila povečanje socialne in 

dohodkovne ogroženosti, še posebej tistih, ki so se znašli v prožnih delovnih razmerjih (agencijski, 

občasni delavci in samozaposleni; glej npr. Kornelakis, 2014), saj je zunanja prožnost močno 

povezana z varnostjo zaposlitve (npr. Wilczyńska, Batorski in Sellens, 2015; Kauhanen in Nätti, 2011). 

In čeprav drži, da vsi zaposleni od časa do časa potrebujejo možnost fleksibilne organizacije dela in 

delovnika (notranjo številčno prožnost), da bi lahko lažje in bolje izpolnili obveznosti in se 

spoprijemali s situacijami, ki niso neposredno vezane na plačano delo (Eaton, 2003), visoko cenijo 

stabilnost zaposlitve (European Commision, 2001) in »tradicionalne« oblike delovnih razmerij za 

nedoločen čas (torej zunanjo številčno togost) (Von Hippel idr., 1997, v: Chambel idr., 2015), prav 

zaradi eksistenčne varnosti, ki jo nudijo.   

Zunanja prožnost zaposlenim prinaša med drugim večje tveganje izgube zaposlitve, medtem ko 

notranja prožnost v večji meri pogojuje tveganje za spremembe na delovnem mestu zaposlenega, 

delno pa se povezuje tudi z varnostjo zaposlitve same (glej: Wilczyńska, Batorski in Sellens, 2015).  

 Na trgu dela obstaja več tipov varnosti (glej: Sultana, 2013, str. 148; Greiner in Flaschel, 2009), in 

sicer: 

 varnost delovnega mesta: je pogojena z verjetnostjo, da bo zaposleni pri svojem delodajalcu 

obdržal trenutno delovno mesto, in je pogojena z zakonodajo na področju odpuščanja, 

zaposlovanja in premeščanja zaposlenih  

 varnost zaposlitve: je pogojena z razpoložljivimi zaposlitvenimi možnosti zaposlenega in 

temelji na njegovi stopnji zaposljivosti in povpraševanju po delovni sili na trgu 

 dohodkovna (socialna) varnost: je pogojena s stabilnostjo in višino dohodkov, ki so 

zagotovljeni zaposlenim in brezposelnim (preprečevanje socialne ogroženosti brezposelnih, 

marginalnih družbenih skupin in revščine v delu) 

 varnost ravnovesja med delom in družino (kombinacijska varnost): je vezana na možnosti 

usklajevanja dela z drugimi odgovornostmi in zadolžitvami izven plačanega dela 

 

Kot je razvidno, pojem delovnega mesta ni enak pojmu zaposlitve. Delovno mesto se nanaša na 

skupek bolj ali manj podobnih delovnih nalog, ki jih opravlja posameznik, in pozicij, ki jih prevzema, 

zaposlitev pa se nanaša na dejstvo, da posameznik opravlja delo v zameno za plačilo. Posameznik 

lahko prehaja med delovnimi mesti, ne da bi se prekinila njegova zaposlitev. 

 

Tudi varnost in stabilnost zaposlitve nista sinonima. Stabilnost zaposlitve se nanaša na dobo, 

preživeto v določenem podjetju (Genda, 2003) in je načeloma večja pri zaposlitvah za nedoločen čas. 

Kljub temu pa niso vse zaposlitve za nedoločen čas tudi varne zaposlitve, čeprav je ujemanje med 

njima visoko (npr. Kauhanen in Nätti, 2011; Genda, 2003; Origo in Pagani, 2009). Wilczyńska in 

sodelavci (2015) na primer ugotavljajo, da kar 70 % samozaposlenih trpi dohodkovno ne-varnost in 

prekarnost (neurejeno ali slabšo socialno varnost), a tudi pri zaposlenih za nedoločen čas je ta 

odstotek precej visok (40 %), čeprav skoraj za polovico nižji. 

V sredini 90-ih let se je v Evropi skupaj z opažanjem negativnih učinkov zunanje prožnosti začelo 

govoriti o varnosti za fleksibilno zaposlene. Med 2001 in 2006 je prevladovalo prepričanje o 

nezdružljivosti varnosti in prožnosti oziroma izkupičku med prožnostjo in varnostjo (ang. flexibility-

security trade-off), po letu 2006 pa se je začelo govoriti o varnosti v prožnosti oziroma o varni 

prožnosti (Sultana, 2013, str. 150). Neologizem varna prožnost je sicer že leta 1995 skoval nizozemski 
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sociolog Hans Adriaansens (Wilthangen in Tros, 2004), vendar pa se je začel uporabljati šele dobrih 

10 let kasneje, ko je Evropska komisija začela iskati načine združevanja prožnosti z varnostjo 

zaposlitev, na psihološko-organizacijskem področju pa se popularizira šele v zadnjem času. 

VARNA PROŽNOST 

Model varne prožnosti (ang. flexicurity) poskuša naslavljati negativne posledice prožnosti (na 

varnost), tako da poskuša vzpostaviti ravnotežje med organizacijskimi zahtevami po prožnosti in 

potrebami zaposlenih po varnosti (Kornelakis, 2014, str. 404). Varna prožnost naj bi gospodarstvom 

evropskih držav omogočala, da postanejo bolj kompetitivne in učinkovite (s pomočjo fleksibilnih 

delovnih dogovorov), obenem pa naj bi zagotavljala in utrjevala evropski socialni model (z 

zagotavljanjem varnosti ponudnikom delovne sile). Tako naj bi pomagala rešiti trenja zaradi 

konfliktov interesov med delodajalci in delojemalci (Sultana, 2013, str. 145-146). Na tem mestu velja 

opozoriti, da model varne prožnosti ne zagotavlja varnosti delovnih mest (ang. jobs), ampak 

zagotavlja varnost zaposlitve (ang. employment). S tem naj bi namesto delovnih mest varoval 

delojemalce, tako da jim zagotavlja visoko socialno varnost in spodbuja njihovo zaposljivost, medtem 

ko prepušča delovna mesta tržnim mehanizmom, ki delujejo v smeri ukinjanja neproduktivnih in 

vzpostavljanja novih, produktivnih delovnih mest. Z drugimi besedami, sistem varne prožnosti 

»podjetjem omogoča hitro prilagoditev na spremembo razmer na trgu dela, delavcem pa, da kmalu 

potem, ko izgubijo službo pri enem delodajalcu, najdejo novo zaposlitev, med iskanjem službe pa 

imajo zagotovljeno relativno visoko socialno varnost« (Majdič, 2009, str. 15) 

Wilthagen in Tros (2004) menita, da varna prožnost temelji na zunanji številčni prožnosti, notranji 

številčni prožnosti, funkcionalni in plačni prožnosti ter na zaposlitveni varnosti, ki omogoča nizko 

raven brezposelnosti in vključenost v delo tudi tistim, ki imajo slabša izhodišča na trgu dela. Sama pa 

sem mnenja, da vključuje vse vidike notranje in zunanje prožnosti, neposredno naslavlja zaposlitveno 

in dohodkovno (socialno) varnost, posredno pa (prek notranje številčne, lokacijske in delno 

funkcionalne fleksibilnosti) tudi kombinacijsko varnost. Kombinacije različnih vidikov varnosti in 

prožnosti se manifestirajo različno (glej tudi Wilthagen in Tros, 2004). Če ponazorim na primeru, 

kombinacija funkcionalne prožnosti (notranja prožnost) in varnosti zaposlitve vpliva na organizacijo 

dela, npr. kroženje med delovnimi mesti, timsko delo, večopravilnost (ang. multitasking) ipd.; 

kombinacija zunanje številčne prožnosti in kombinacijske varnosti ima implikacije na zakonodajo na 

področju zaščite pred odpuščanjem zaradi različnih oblik odsotnosti z dela; kombinacija notranje 

številčne prožnosti z dohodkovno varnostjo pa določa različne (finančne) ugodnosti za zaposlene v 

delovnih razmerjih s krajšim delovnikom ali dodatke za nadure. Različni vidiki prožnosti in njihove 

kombinacije z različnimi vidiki varnosti prinašajo torej posledice tudi na individualni ravni, čeprav so 

posledica makroekonomske in politične strategije. 

 Štiri temelji varne prožnosti so (Heyes, 2011, str. 644; Kajzer, 2008b, str. 19): 

 zakonodaja, ki omogoča prožna in zanesljiva delovna razmerja z vidika delodajalca in 

delojemalca in zmanjšuje segmentacijo trga dela in delo na črno 

 sistem socialne varnosti, ki zagotavlja ustrezne dohodke, spodbuja zaposlenost in facilitira 

mobilnost delovne sile 

 sistem vseživljenjskega učenja, ki omogočajo prilagodljivost in zaposljivost delavcev 

 aktivna politika zaposlovanja, ki ljudem nudi pomoč pri spoprijemanju s hitrimi spremembami, 

kratkotrajnimi obdobji brezposelnosti in olajšanje prehodov med delovnimi mesti in 

zaposlitvami 
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I. DEL: MAKROEKONOMSKI VIDIKI VARNE PROŽNOSTI 

 

Varna prožnost je v osnovi politična strategija upravljanja s trgom dela. Države se med sabo 

razlikujejo v stopnji prožnosti in varnosti trga dela, saj se glede na okoliščine in prioritete razlikujejo v 

politikah upravljanja s trgom.  

Danska in Nizozemska – vzorčna primera varne prožnosti 

Danska in Nizozemska veljata za vzorčna primera modela varne prožnosti. To ne preseneča, saj je, kot 

smo spoznali, koncept varne prožnosti nastal prav tam. V desetletjih razvoja dinamičnega trga 

delovne sile ob hkratni zagotovljeni visoki ravni socialne varnosti sta Danska in Nizozemska močno 

znižali brezposelnost in se dobro izkazali na mnogih drugih makroekonomskih in psiholoških kazalcih 

(npr. na merah zadovoljstva z življenjem in zaposlitvijo), kar je vzbudilo zanimanje drugih držav in 

organov Evropske unije za model varne prožnosti trga delovne sile.    

Tabela 1. Primerjava Danske in Nizozemske na izbranih kazalnikih varne prožnosti. 

 Danska Nizozemska EU-27  

Stopnja brezposelnosti  

(% prebivalstva posamezne države) 
6,6 7,4 10,2 

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti  

(% prebivalstva posamezne države) 
1,7 3,0 5,0 

Vključenost v vseživljenjsko učenje  

(% prebivalstva posamezne države) 
31,7 17,8 10,7 

Stopnja delovne aktivnosti starejših 

(% prebivalstva posamezne države) 
63,2 59,9 51,9 

Stopnja tveganja revščine 

(% prebivalstva posamezne države) 
17,8 16,5 24,4 

Gini koeficient 

(0 – popolna enakost dohodkov, 100 – popolna 

neenakost dohodkov, tj. celoten dohodek v lasti ene 

osebe) 

27,5 26,2 30,9 

 Danska Nizozemska OECD  

Izdatki za socialno zaščito  

(% celotnega BDP v državi) 
3,5 2,8 1,5 

Prevalenca zaposlitev za določen čas  

(% glede na zaposlitve za nedoločen čas) 
8,8 20,6 11,1 

Prevalenca zaposlitev s krajšim delovnikom 

(% glede na zaposlitve s polnim delovnikom) 
19,8 39,9 15,3 

Opomba. Statistike o izdatkih za socialno zaščito in o zaposlitvah za določen čas in skrajšan delovnik, so 

pridobljene na strani OECD za leto 2013
2
 in so primerjane s povprečji članic OECD, ostale statistike pa na strani 

Eurostat za leto 2014
3
 in so primerjane s povprečjem 27 članic EU, priključenih do leta 2013. 

                                                 
2
   OECD - Data on employment and labour issues. Dostopno na 

http://www.oecd.org/employment/onlineoecdemploymentdatabase.htm 
3
  Eurostat – Statistics by theme. Dostopno na http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme 

http://www.oecd.org/employment/onlineoecdemploymentdatabase.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Kljub temu da veljata za primer varne prožnosti, se danski in nizozemski model med sabo v določenih 

pogledih razlikujeta, in sicer celo do te mere, da ju nekateri raziskovalci (npr. Phillips in Eamets, 

2007), ki so poskušali poskupkati države glede na kazalnike varne prožnosti, umeščajo v različne 

gruče.  

Za danski model varne prožnosti je značilna (1) relativno nizka stopnja varovanja delovnih mest, (2) 

visoka nadomestila za brezposelne in (3) aktivna politika trga delovne sile, kar ekonomisti imenujejo 

»zlati trikotnik varne prožnosti« (Sultana, 2013, str. 147). V primerjavi z Dansko Nizozemska v večji 

meri spodbuja t.i. atipične oblike zaposlovanja (npr. zaposlitve s skrajšanim delovnikom), Danska pa 

teži k fleksibilizaciji vseh delovnih mest, vključno s »tradicionalnimi« zaposlitvami za nedoločen čas, 

prek implementacije novih načinov organizacije dela in preureditev delovnih razmerij v smeri večje 

raznolikosti in prožnosti (Sulatana, 2013).  

Tako za Dansko kakor tudi za Nizozemsko je značilna nizka stopnja brezposelnosti, zelo nizka stopnja 

dolgotrajne brezposelnosti in visoka produktivnost dela (med 63,5 in 64,8 enot BDP na delovno uro; 

MEU-27=49,9), Danska pa še posebej izstopa po deležu prebivalstva, vključenega v vseživljenjsko 

učenje. To je pritegnilo pozornost Evrope, še posebej v času gospodarske krize, ki je izbruhnila leta 

20074 (Heyes, 2011; Sultana, 2013; Kornelakis, 2014). 

Čeprav je za Dansko značilna nizka raven zaščite delovnih mest in zaposlitev, to ne povzroča občutkov 

ne-varnosti, saj je dansko gospodarstvo v večini sestavljeno iz manjših srednje velikih podjetij, 

segmentacija trgov delovne sile je majhna5, stopnja brezposelnosti je nizka (še posebej dolgotrajne 

brezposlenosti), brezposelni pa so deležni primerno obsežnih nadomestil za brezposelnost. Tako 

Danska kot tudi Nizozemska skrbita za zaposljivost svojih državljanov prek izdatnega vlaganja v 

(vseživljenjske) izobraževalne dejavnosti, še posebej tiste, namenjene brezposelnim. Brezposelni 

imajo priložnost razvoja svojih veščin skozi programe urjenja in izobraževanja, to pa povečuje njihovo 

zaposljivost in možnosti na trgu dela (Kornelakis, 2014). Nizozemska in Danska med vsemi državami 

EU največ vlagata v brezposelne (European Commission, 2006a). Danski zavodi za zaposlovanje so 

aktivni pri organiziranju izobraževanj, treningov, pri iskanju dela in začasnih nadomestnih del za čas 

brezposelnosti, s katerimi brezposelni razvijajo svoje veščine in se izognejo dolgotrajni brezposelnosti 

(Appelbaum, 2012). Na Nizozemskem pa zakonodaja delavcem omogoča tudi, da vložijo zahtevo po 

spremembi delavnika (npr. iz skrajšanega v polnega) in po dostopu do izobraževanj, ki mora biti 

odobrena v kolikor ne obstajajo tehtni razlogi proti (Appelbaum, 2012).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
4
 Velja opozoriti, da se varno-prožne države na mnogih makroekonomskih kazalnikih v času krize niso odrezale 

bolje kot varno-toge države. Spoprijemanje s krizo je bilo v večji meri odvisno od varnosti kakor prožnosti 

države. 
5
 Segmentacija trga delovne sile se nanaša na soobstajanje več podskupin ljudi na trgu delovne sile, med katerimi 

je relativno malo prehajanja in so deležni različnih pogojev in možnosti; Larsen, Hansen in Wesley Hansen  

(2010) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je tudi na danskem prisotna segmentacija trga delovne sile 
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DRŽAVE EVROPSKE UNIJE GLEDE NA KAZALNIKE VARNE PROŽNOSTI  

Verjetno sta k zanimanju Evrope za model varne prožnosti prispevala dva poglavitna dejavnika: (1) 

potreba po usklajevanju (globalnih) pritiskov h konkurenčnosti in fleksibilnosti ter »tradicionalnih« 

evropskih socialnih vrednot, ki so osnova t.i. evropskemu socialnemu modelu na eni strani ter (2) 

preučevanje dejavnikov, ki so prispevali h gospodarski in družbeni uspešnosti nordijskih držav (še 

posebej Danske). V literaturi avtorji pogosto navajajo, da je zanimanje za model varne prožnosti 

povezan z uspešnim soočanjem Danske in Nizozemske z gospodarsko krizo, ki se je 2007 pričela v ZDA 

(glej npr. Sultana, 2013), vendar pa podroben pregled dokumentov Evropske unije razkriva, da je bilo 

evropsko zanimanje za kombinacijo varnosti in prožnosti zelo izrazito že pred krizo, in sicer med leti 

2003 in 2006 (glej npr. European Commission, 2006a, 2006b, 2003) 

Evropska komisija varno prožnost vidi kot odgovor na (1) izzive globalizacije, ki diktira visok nivo 

konkurenčnosti, (2) nujnost sledenja hitremu tehnološkemu razvoju, ki predstavlja enega nosilcev 

bodoče gospodarske rasti in na (3) staranje prebivalstva, saj bo zaradi nižanja števila delovno 

sposobnih, potrebno povečevati stopnjo zaposlenosti (starejših) (Kajzer, 2008b, str. 19). V varni 

prožnosti vidi sredstvo za povečanje produktivnosti, olajšanje mobilnosti znotraj trga dela, izboljšanje 

socialne vključenosti, spodbujanje zaposlenosti, zmanjševanje časa brezposelnosti in izboljšanje 

pogojev tistih, s slabšim izhodiščem na trgu delovne sile (ang. labour market outsiders) (Heyes, 2011, 

str. 642-643).  

Države (Evropske unije) se med sabo razlikujejo po posameznih kazalnikih varne prožnosti, pa tudi 

tiste, ki predstavljajo model varne prožnosti, se lahko razlikujejo glede na pomen, ki ga pripisujejo 

posamezni vrsti varnosti in prožnosti. Države v različni meri spodbujajo različne vidike varnosti in 

prožnosti, kar ima različne makro- in mikroekonomske posledice (kot sem pokazala na primeru 

Danske in Nizozemske) pa tudi posledice na življenja posameznikov. 

 Prožnost  

Ne-varnost 

Združeno kraljestvo 

Irska 

Danska  

Nizozemska 

Švedska 

Finska 
Varnost 

Španija 

Portugalska 

Grčija 

Nemčija 

Avstrija 

Belgija 

Francija 

 Togost  

 

Slika 1. Kategorizacija nekaterih evropskih držav glede na dimenziji varnosti in prožnosti. 

Različni raziskovalci (samostojno ali v okviru Evropske komisije) so poskušali poskupkati ali rangirati 

(na podlagi t.i. indeksa varne prožnosti) države glede na ideal varne prožnosti. Zaradi uporabe 

različnih kazalnikov in metodologije so prišli tudi do precej različnih rezultatov (glej prilogo 1). Na 

primer, Tanginan (2004, v: Kajzer, 2008b) je oblikoval indeks varne prožnosti in na njegovi podlagi 

rangiral 16 držav Evropske unije (za obdobje med 1990 in 2003). Glede na indeks, je bila Danska 

uvrščena šele na šesto mesto, medtem ko je Švedska dosegla prvo mesto, kot najbolj varno-prožna 

država (Slovenija v analizo ni bila vključena).  Leta 2006 je Evropska komisija (2006a) na podlagi štirih 
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kazalnikov (zaščitne zakonodaje na področju zaposlovanja, davčne obremenitve plač, izdatkov za 

politiko trga delovne sile v deležu BDP in deleža prebivalstva, vključenega v vseživljenjsko učenje) v 

pet gruč razvrstila 18 držav EU. Analiza glavnih komponent je pokazala tri latentne dimenzije, skupne 

izbranim kazalnikom, in sicer varnost, fleksibilnost in obdavčitev. Leta 2007 (European Commision, 

2007a) so analizo ponovili na 22 državah EU (vanjo so vključili tudi Slovenijo). Izključili so kazalnik 

davčne obremenitve plač in uvedli še nekaj drugih, rezultat klastrske analize pa je ostal zelo podoben, 

čeprav so se tri latentne dimenzije spremenile (notranja fleksibilnost in varnost, zunanja fleksibilnost, 

funkcionalna fleksibilnost). Istega leta sta klastrsko analizo izvedla tudi  Phillips in Eamets (2007), ki 

sta identificirala šest gruč, Dansko in Nizozemsko pa sta uvrstila v različni gruči.  

Pet modelov trga delovne sile (European Commision, 2006a, 2007a) 

 nordijski sistem (model varne prožnosti),  

 vzhodno-evropski model,  

 anglosaksonski model,  

 kontinentalni model in  

 mediteranski model 

POLOŽAJ SLOVENIJE GLEDE NA KAZALNIKE VARNE PROŽNOSTI 

Glede na analizo, ki jo je izvedla Evropska komisija (2007a), je bila Slovenija umeščena med vzhodno-

evropske države po ureditvi trga dela, čeprav bi jo bilo moč (ali celo bolj ustrezno) glede na rezultate 

analize glavnih komponent in klastrske analize uvrstiti med t.i. kontinentalne države (glej prilogo 2). 

Glede na rezultate klastrske analize (glej prilogo 3), ki sem jo izvedla na podlagi kazalnikov, 

uporabljenih v analizi Evropske komisije iz leta 2006 (European Commision, 2006a), se je Slovenija 

uvrstila med toge in varne države, skupaj z Nemčijo, Avstrijo, Belgijo in Francijo. Zanjo je značilna 

relativno močna zaščitna zakonodaja na področju zaposlovanja, srednja do visoka davčna 

obremenitev plač, srednja do visoka raven vključenosti v vseživljenjsko izobraževanje in pa (kjer 

najbolj odstopa od vseh) nizek delež izdatkov za politiko trga dela6. K togosti Slovenije prispeva 

zaščitna zakonodaja na področju zaposlovanja, medtem ko k varnosti prispevata kombinacija 

vseživljenjskega učenja in izdatki za politiko trga dela.  

Glede na štiri indikatorje je za varno-prožne države značilna: (1) nizka do srednje visoka zaščitna 

zakonodaja (EPL), (2) visok delež vključenih v vseživljenjsko učenje, (3) srednja do visoka davčna 

obremenitev plač ter (4) visoki izdatki za aktivno politiko delovne sile. Slovenija je v zadnjih osmih 

letih (glej prilogo 4) znižala raven zaščitne zakonodaje in povečala izdatke za politiko trga dela, s 

čimer se je nekoliko približala varno-prožnim državam, na drugi strani pa je upadel delež vključenih v 

vseživljenjsko učenje. Tudi davčna obremenitev plač je nižja v primerjavi z varnimi državi in se z leti še 

dodatno znižuje.  

Izzive Slovenije v bodočnosti, če bi želela doseči države, za katere je značilna varna prožnost, vidim na 

naslednjih področjih: 

 področje zaposlenosti in brezposelnosti 

 področje vpeljevanja varnosti v prožnosti 

                                                 
6 Ne-varne države so imele leta 2013 precej visoke izdatke za politiko trga dela, najverjetneje prav zaradi 

visokega deleža brezposelnosti, ki jih je prizadel v času gospodarske krize. Razmerja v omejnenih izdatkih med 

skupinami držav glede na varnost in prožnost so se torej v obdobjih pred in po krizi spremenila. 
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 področje izobraževanja 

 področje kariernega usmerjanja 

Na področju zaposlenosti in brezposelnosti se Slovenija sooča z izzivi dolgotrajne brezposelnosti, 

nizke stopnje zaposlenosti starejših in visoke stopnje brezposelnosti med mladimi. V splošnem se na 

področju zaposlenosti in brezposelnosti bolj razlikuje od varno- prožnih držav (npr. Danske) kakor od 

povprečja članic EU (glej tabelo 2). Zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti je pomembno, saj le-ta 

postopoma zmanjšuje človeški kapital razen v primeru, da država z aktivnimi politikami trga dela skrbi 

za stalno izobraževanje in razvijanje kompetenc brezposelnih. Programi izobraževanja in 

usposabljanja bi obenem posredno preprečevali dolgotrajno brezposelnost, saj bi zviševali 

zaposljivost brezposelnih oseb. Dolgotrajno brezposelnost Danska uspešno rešuje z začasnimi 

vmesnimi (t.i. substitutnimi) zaposlitvami, ki obenem omogočajo ohranjanje in razvijanje znanja in 

spretnosti (Appelbaum, 2012).  

Slovenija precej izstopa v (nižji) stopnji delovne aktivnosti starejših. Ta je rezultat zgodnjega 

upokojevanja in stopnje brezposelnosti med starejšimi. Zaposlovanje starejših predstavlja precejšen 

izziv, saj se na eni strani dotika politik zaposlovanja (politike spodbujanja zaposlovanja starejših), na 

drugi strani pa je tesno prepleten še s pokojninskim, davčnim in zdravstvenim sistemom.  

Stopnja brezposelnosti med mladimi ne odstopa od evropskega povprečja, a je skoraj dvakrat večja 

kot na Danskem. Podatek o brezposelnosti mladih je še posebej zaskrbljujoč, če upoštevamo visoko 

stopnjo začasnih zaposlitev med mladimi, katerim so mladi nesorazmerno izpostavljeni. Zaposlitev za 

določen čas je med mladimi v Sloveniji 1,5-krat večja kot v EU, ter več kot 3-krat večja kot na 

Danskem. Visok delež mladih med začasno zaposlenimi je indikator segmentacije trga dela, ki je 

dejavnik tveganja za diskriminacijo in ne-varnost zaposlitev. A. Kajzer (2008b, str. 29) opozarja tudi na 

»stroge« pogoje za pridobitev nadomestila za brezposelnost, kar pomeni da v primeru začasne in 

dohodkovno ne-varne zaposlitve, mladi težko pridobijo socialno podporo, ki bi jim pomagala pri 

doseganju ustrezne stopnje varnosti. Posledično bi to lahko imelo posledice v oteženem 

osamosvajanju mladih, ki tako na eni strani ostajajo odvisno od primarne družine, na drugi strani pa 

morajo družine zagotoviti za ustrezno stopnjo njihove dohodkovne in socialne varnosti namesto 

državnega socialnega aparata. Čeprav je v Sloveniji relativno velik delež zaposlitev za določen čas, A. 

Kajzer (2008b) ugotavlja, da te zaposlitve pri nas ne zagotavljajo varne prožnosti. 

Tudi na področju izobraževanja je opazen izpad starejših, ta pa se najverjetneje delno pokriva z nizko 

stopnjo delovne aktivnosti starejših v Sloveniji. Poleg mlajših se v Sloveniji v največji meri izobražujejo 

visoko izobraženi, medtem ko je delež tistih z nižjo in srednjo izobrazbo manjši od povprečja EU ali 

varno-prožnih držav. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da v Sloveniji v zadnjih letih pada delež vključenih v 

vseživljenjsko učenje (glej prilogo 4), kar bi moral biti dovoljšen signal za oblikovanje politike 

aktivnega spodbujanja izobraževanja odraslih z morebitnimi subvencijami in razpisi za sofinanciranje 

izobraževanja in usposabljanja v podjetjih, ter krepitve izobraževalnih programov za brezposelne (kjer 

je tudi večji delež manj izobraženih).  

Delež zaposlitev s skrajšanim delovnikom je v Sloveniji precej nizek. Majdič (2009) meni, da je to 

posledica (zakonodajno) rigidnega trga dela, kljub temu da so bile leta 2007 sprejete spremembe 

Zakona o delovnih razmerjih, katerih namen je bil spodbujanje prožnosti zaposlitev; spremembe 

Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki so odprle možnosti za kratkotrajne 

zaposlitve in malo delo; leta 2006 pa se je odprla tudi možnost agencijskega dela (pregled v Majdič, 
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2009, str. 25). Podatki o zaščitni zakonodaji na področju zaposlovanja (glej prilogo 4) kažejo na 

postopno zmanjševanje stopnje zaščite zaposlitev, kar pomeni premik k manj togi zakonodaji na 

področju zaposlovanja (omogočanje lažjega zaposlovanja in odpuščanja). Glede na statistike OECD7 je 

trenutna zaščita zaposlitev v Sloveniji (EPLSL=2,47) primerljiva z Avstrijsko (EPLA=2,49) in nekoliko višja 

od Danske (EPLDK=2,27). Najnižjo stopnjo zaščite zaposlitev imajo prožne in ne-varne države, npr. 

Združeno kraljestvo (EPLUK=1,48). Na tem mestu velja tudi opozoriti, da zmanjšanje zaščite trajnih 

oblik dela, še ne pomeni izboljšanja položaja zaposlenih v atipičnih oblikah dela in uspešnega 

preprečevanja segmentacije trga dela. Ta je sicer odvisna od razlik v zaščitenosti in varnosti različnih 

oblik zaposlitev, vendar pa zmanjšanje zaščite »tradicionalnih« oblik dela (ki sicer lahko oslabi varnost 

dela zaposlenih za nedoločen čas) ne zagotavlja pa varnosti zaposlenim za določen čas.  

Tabela 2. Primerjava Slovenije z Dansko in povprečjem EU na izbranih kazalnikih varne prožnosti. 

Zaposlenost in brezposelnost Slovenija EU-28 Danska  

Stopnja brezposelnosti  

(% prebivalstva posamezne države) 
9,7 10,2 6,6 

Stopnja brezposelnosti med mladimi (15-24 let)  

(% mladih posamezne države) 
19,1 21,4 11,2 

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti  

(% prebivalstva posamezne države) 
5,3 5,1 1,7 

Stopnja delovne aktivnosti starejših (55-64 let) 

(% starejših posamezne države) 
35,4 51,8 63,2 

Vseživljenjsko učenje Slovenija EU-27 Danska  

Vključenost v vseživljenjsko učenje 

(% prebivalstva med 25. in 64. letom posamezne 

države) 

11,9 10,7 31,7 

Vključenost starejših v vseživljenjsko učenje 

(% oseb starih 55-64 let med vsemi vključenimi ) 
22,8 26,6 45,5 

Vključenost nižje izobraženih v vseživljenjsko u. 

(% oseb s 3. ali 4. stopnjo izob. med vsemi vključenimi ) 
34,5 37,7 54,7 

Numerična prožnost Slovenija  EU-28 Danska  

Prevalenca zaposlitev s krajšim delovnikom 

(% glede na zaposlitve s polnim delovnikom) 
6,9 17,5 20,2 

Prev. zaposl. s krajšim delovnikom med mladimi 

(% glede na zaposlitve s polnim del. med mladimi) 
28,2 28,4 64,2 

Prevalenca zaposlitev za določen čas  

(% glede na zaposlitve za nedoločen čas) 
16,7 14,2 8,5 

Prev. zaposlitev za določen čas med mladimi 

(% glede na zaposlitve za nedoločen čas med mladimi) 
72,7 43,6 21,4 

Opomba. Statistike o zaposlenosti in brezposelnosti za leto 2014 so pridobljene na strani Eurostat
8
; prav tako 

statistike v vseživljenjskem učenju
9
; statistike o numerični prožnosti pa na strani OECD prav tako za leto 2014

10
.  

                                                 
7
 OECD - Indicators of Employment Protection. Dostopno na  

http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm  
8
 Eurostat - Unemployment statistics. Dostopno na http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Unemployment_statistics  

http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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Slovenija v primerjavi s povprečjem OECD (M=1,47 % BDP)11 in v primerjavi z Dansko (3,49 % BDP) 

nameni precej manjši delež celotnega BDP za politiko zaposlovanja (1,17 % BDP)12. Delež izdatkov se 

sicer vztrajno povečuje (glej prilogo 4), a še vedno zaostaja za povprečjem članic OECD in članic EU. 

Aktivna politika zaposlovanja je ključna za zagotavljanje varne prožnosti, saj preko nje poteka 

spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja (tako brezposelnih kot tudi zaposlenih) ter 

karierno usmerjanje. Če se bi Slovenija želela približati državam, za katere je značilna varna prožnost, 

bi morala bistveno povečati sredstva namenjena prav aktivni politiki zaposlovanja.  

 Slovenija na poti k varni prožnosti, bi morala na eni strani krepiti vse vidike socialne države, vključno 

z izdatno podporo brezposelnih oseb, na drugi strani pa brezposelne in zaposlene ves čas spodbujati 

k izobraževanju in usposabljanju prek vrste javnih programov in prek spodbujanja izvajanja 

izobraževalnih programov v podjetjih.  

To usposabljanje bi moralo biti ves čas ciljno usmerjeno, in sicer tako da upošteva značilnosti in 

potrebe posameznikov, razmere v gospodarstvu in želje organizacij ter obenem pomaga uresničevati 

vizijo razvoja države.  

Slovenija bi lahko olajšala prehajanje med delovnimi mesti in zaposlitvami, vendar pa je pomembno, 

da bi pri tem zagotovila dovolj visoko stopnjo varnosti – tako dohodkovno kakor tudi zaposlitveno. 

Pomembno je namreč, da tudi tisti, ki so v atipičnih delovnih razmerjih uživajo enake pravice kot 

trajno zaposleni in so jim omogočena enaka izhodišča, kvaliteta zaposlitve in življenja.  

S spodbujanjem notranje prožnih delovnih mest, bi Slovenija lahko povečala zaposlenost med 

starejšimi, saj bi bila delovna mesta lahko bolje prilagojena njihovim potrebam, obenem pa bi 

morala spodbujati njihovo zaposljivost prek izobraževalnih programov.  

Varna prožnost je politika trga delovne sile, ki zahteva izdatno financiranje (Auer, 2010), zato je 

uresničljiva le v primeru, da bi bili pripravljeni sprejeti sorazmerno višje stopnje obdavčitve, tudi 

obdavčitve plač, kar pa povečuje stroške dela. To je sicer smiselno, saj v tem primeru država vlaga v 

delovno silo in pomaga pri upravljanju s karierami delovno aktivnih, od tega pa imajo neposredno 

korist prav delodajalci.  

Da bi se lahko približali varni prožnosti bi torej bilo potrebno sodelovanje gospodarstva 

(pripravljenost sprejeti višjo ceno dela) in sofinancirati dejavnosti vseživljenjskega učenja in 

vseživljenjskega usmerjanja, na drugi strani pa bi bilo potrebno tudi sodelovanje sindikatov, ki bi 

morali sprejeti višjo starost za upokojevanje, spodbujanje stalnega doizobraževanja delavcev ter 

sprejemanje večjih tveganj ne-varnosti delovnih mest v zameno za večjo varnost zaposlitev, ki bi bila 

dosežena s stalnim udejstvovanjem zaposlenih v izobraževanju in kariernemu usmerjanju.  

 

  

                                                                                                                                                         
9
 Eurostat - Lifelong learning statistics. Dostopno na http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Lifelong_learning_statistics 
10

 OECD - Data on employment and labour issues. Dostopno na 

http://www.oecd.org/employment/onlineoecdemploymentdatabase.htm  
11

 OECD – Public spending on labour markets (total, % of GDP, 200-2013. Dostopno na 

https://data.oecd.org/socialexp/public-spending-on-labour-markets.htm  
12

 Politiko trga delovne sile ločimo na aktivno in pasivno. Od 1,17 % BDP, namenjenega politikam trga delovne 

sile je po statistikah OECD (za leto 2013) od tega 0,37 % BDP bilo namenjenega aktivni politiki, 0,80 % pa 

pasivni.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Lifelong_learning_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Lifelong_learning_statistics
http://www.oecd.org/employment/onlineoecdemploymentdatabase.htm
https://data.oecd.org/socialexp/public-spending-on-labour-markets.htm
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II. DEL: PSIHOLOŠKI VIDIKI VARNE PROŽNOSTI 

Čeprav je varna prožnost makroekonomski pojem, politika varne prožnosti spreminja naravo 

(organizacijo) dela, položaj delavcev (zaposlenih in brezposelnih) in njihova življenja. 

Vrsta študij išče povezave med značilnostmi dela (nekaterimi vidiki notranje prožnosti) ali obliko 

delovnih razmerij (vidiki zunanje prožnosti) ter različnimi psihološkimi spremenljivkami, manjše 

število poskuša identificirati povezave z (zaznano) varnostjo zaposlitev, interakcijske učinke prožnosti 

in varnosti pa je preučila le peščica raziskav.  

Prva tovrstna študija, ki je poskušala makroekonomski model varne prožnosti prenesti na 

organizacijsko raven, je študija Origo in Pagani (2009), v kateri sta preučevala  mikroekonomski vidik 

varne prožnosti in njegov učinek na z zadovoljstvo z zaposlitvijo.  Druga študija, študija N. De cuyper 

in Witte (2006), pa je (med drugim) ugotavljala interakcijske učinke varnosti in prožnosti na delovno 

učinkovitost in organizacijsko pripadnost. 

 
Na mikroekonomskem in individualnem nivoju lahko prožnost opredelimo kot: 

 zunanjo (številčno) prožnost, ki se kaže v vrsti delovnega razmerja (atipične oblike zaposlitev 

nasproti zaposlitvi za nedoločen čas) 

 notranjo številčno prožnost, ki se kaže v dolžini in organizaciji delovnika 

 notranjo funkcionalno prožnost, ki se kaže v raznolikosti in kompleksnosti delovnih nalog ter 

avtonomnosti pri delu, deležu timskega dela ter spreminjanju (rotaciji) delovnih nalog in 

pozicij 

 notranjo lokacijsko prožnost, ki se odraža v kraju opravljanja plačanega dela 

 

Varnost pa lahko ocenjujemo glede na: 

 subjektivne ocene (zaznave varnosti delovnega mesta ali zaposlitve) 

 objektivne mere (npr. nivo zakonske zaščite delovnega mesta ali zaposlitve, statistike o 

tveganju revščine, izdatkih za socialno varnost, vključenost v izobraževanje …) 

 

Večina psiholoških študij uporablja kot mero prožnosti zunanjo ali notranjo številčno prožnost, kot 

mero varnosti pa subjektivno oceno varnosti delovnega mesta ali zaposlitve. Izjema so študije na 

področju absentizma in vpliva na zdravje. Te so  bile večinoma izvedene pod okriljem ekonomistov, ki 

so na varnost zaposlitve ali delovnega mesta sklepali na podlagi zunanjih dejavnikov (npr. 

zakonodaje, stopnje brezposelnosti …), je pa veljavnost teh kriterijev lahko vprašljiva. 
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Podobno kot prikazuje slika 1 za države Evropske unije, sta Origo in Pagani (2009) razvrstila tudi 

delavce v štiri kategorije glede na varnost in prožnost. 

 Prožnost  

Ne-varnost 

Ne-varni začasni 

delavci 

 

Varno-fleksibilni 

delavci 

 

Varnost 

Ne-varni trajno 

zaposleni 

 

Zaposleni za 

nedoločen čas oz. 

trajno zaposleni 

 

 Togost  

 

Slika 2. Razvrstitev zaposlitev glede na dimenziji varnosti in prožnosti (Origo in Pagani, 2009). 

DELOVNA USPEŠNOST IN ORGANIZACIJSKA PRIPADNOST  

Zunanja prožnost 

N. De Cuyper in Witte (2006) je (med drugim) zanimal učinek varne prožnosti na delovno uspešnost 

in organizacijsko pripadnost. Ugotovila sta precej visoko in statistično značilno povezanost med 

zunanjo prožnostjo in zaznano ne-varnostjo delovnega mesta s strani zaposlenih, tako prožnost kot 

tudi zaznana ne-varnost pa sta se nizko a značilno (negativno) povezovali z delovno uspešnostjo (ne 

pa tudi z organizacijsko pripadnostjo).  

Regresijska analiza je pokazala, da je zaposlenost za določen čas pomemben napovednik zaznane ne-

varnosti delovnega mesta, vendar pa sama po sebi ne napoveduje uspešnosti ali organizacijske 

pripadnosti, medtem ko je zaznana ne-varnost napovednik tako (negativne) organizacijske 

pripadnosti kot tudi delovne uspešnosti. Interakcija med prožnostjo in varnostjo pomembno določa 

organizacijsko pripadnost (ne—varnost zaposlitve precej bolj negativno vpliva na pripadnost 

zaposlenih na nedoločen čas, kakor na pripadnost tistih, ki so zaposleni za določen čas) ne pa tudi 

delovno uspešnost.  

Na splošno avtorja ugotavljata majhne razlike med zaposlenimi za nedoločen in tistimi za določen čas 

tako na merah pripadnosti kot tudi delovne uspešnosti. Te bi lahko bile deloma posledica truda, ki ga 

vlagajo zaposleni za določen čas, saj raziskovalci (npr. Engellandt in Riphahn, 2005) ugotavljajo da 

zaradi želje po prehodu iz začasne v trajno obliko zaposlitve, začasno zaposleni v svoje delo vlagajo 

več truda in opravijo kar 60 % več neplačanih nadur kot zaposleni za nedoločen čas. V primeru da 

delodajalci vlagajo v začasno zaposlene (jih izobražujejo in pomagajo razvijati njihove kompetence), 

pa lahko dosežejo tudi organizacijsko pripadnost začasno zaposlenih (Chambel, Sobral, Espada in 

Curral, 2015).  

Tudi Wang, Lu in Siu (2015) ugotavljajo, da lahko ne-varnost zaposlitve vpliva na delovno 

učinkovitost, vendar pa ta vpliv moderira zaznana pravičnost v organizaciji. V primeru da zaposleni, ki 

svojega delovnega mesta ne zaznavajo kot varnega, organizacijske prakse zaznavajo kot pravične, so 
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enako produktivni pri svojem delu kakor zaposleni, ki svoje delovno mesto dojemajo kot varno. 

Zaznana pravičnost namreč pomembno vpliva na delovno zavzetost, ta pa na produktivnost 

zaposlenih.  

Notranja prožnost 

Notranja prožnost ima vrsto pozitivnih učinkov na motivacijo in delovno učinkovitost zaposlenih, v 

kolikor lahko zaposleni soodločajo o načinih prilagoditve svojega delovnega mesta, saj s tem dobijo 

občutek, da jih organizacija upošteva in se prilagaja njihovim potrebam. Prožnost delovnega časa je 

povezana z delovno učinkovitostjo (Eaton, 2003), še posebej starejših zaposlenih (najverjetneje 

zaradi lažje skrbi za zdravje; Bal in De Lange, 2015) ter delovno zavzetostjo mlajših zaposlenih 

(najverjetneje zaradi omogočanja zadovoljevanja potreb in želja izven dela; Bal in De Lange, 2015). 

Organizacijske prakse, ki pomagajo zaposlenim pri usklajevanju dela in družinskega oziroma 

zasebnega življenja spodbujajo organizacijsko pripadnost (Eaton, 2003). 

Pomembno je, da oblike notranje prožnosti, ki jih ponuja organizacija, dejansko koristijo njenim 

zaposlenim in so jim po potrebi tudi dostopne. Možnost notranje prožnosti dela najverjetneje 

spodbuja občutek avtonomnosti oziroma samodoločenosti pri delu, s tem pa (kot predvidevajo 

mnoge motivacijske teorije, npr. teorija značilnosti dela, dvofaktorska motivacijska teroija in teorija 

samodoločenosti), spodbuja notranjo motivacijo, ki pozitivno učinkuje na delovno zavzetost, 

uspešnost in zadovoljstvo pri delu.  

 Predpostavljam, da se tako zunanja kot notranja prožnost pozitivno povezujeta s kazalci delovne 

uspešnosti, v kolikor je zagotovljena varnost delovnega mesta  in so organizacijske prakse pravične 

(ne diskrimirajo med zaposlenimi glede na obliko delovne pogodbe) in so zaposleni vključeni v 

odločanje v organizaciji. 

 

 Na podlagi skupin držav (glej sliko 1) sem izračunala povprečne vrednosti produktivnosti dela za leto 

2014 za posamezno skupino (OECD: Labour productivity levels in the total economy).  

 

 

 

Slika 3. Produktivnost 

dela glede na BDP (v 

parieteta kupne moči) 

na uro dela za skupine 

držav glede na varnost in 

fleksibilnost. 
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ABSENTIZEM, PREZENTIZEM IN FLUKTUACIJA 

Zunanja prožnost 

Izraz absentizem (ali izostanek z dela) se nanaša tako na opravičene kot tudi na neopravičene 

izostanke z dela, v obliki zamud, izhodov ali odsotnosti z dela. Raziskovalci (npr. Restrepo in Salgado, 

2013; Scoppa, 2010; Engellandt in Riphahn, 3005) konsistentno ugotavljajo pozitivno povezanost 

med (objektivno) varnostjo zaposlitve in ravnjo absentizma.  

Raven absentizma se povezuje z velikostjo podjetja (Restrepo in Salgado, 2013; Scoppa, 2010), 

kvalificiranostjo  zaposlenih (Restrepo in Salgado, 2013), velikostjo kraja (Restrepo in Salgado, 2013) 

in stopnjo brezposelnosti (Scoppa, 2010). Posamezniki, ki imajo bolj varne, trajne in formalizirane 

pogodbe o zaposlitvi pogosteje izostajajo z dela (Scoppa, 2010; Restrepo in Salagado, 2013).  

Engellandt in Riphahn (2005) menita, da so razlike v stopnji absentizma glede na zunanjo fleksibilnost 

(trajnost oz. začasnost zaposlitve) odraz varnosti teh zaposlitev, ki pa so pogojene z zakonodajo. 

Posledično prihaja do razlik v stopnji absentizma med državami tudi znotraj istih oblik delovnih 

pogodb in ne zgolj med njimi.  

In čeprav omenjeni avtorji večjo stopnjo absentizma med zaposlenimi za nedoločen čas pripisujejo 

večji stopnji neopravičenih izostankov z dela zaradi občutka večje varnosti delovnega mesta, pa so 

možne tudi alternativne razlage. Na primer, Hansen in Andersen (2008) ugotavljata povezavo med 

ne-varnostjo delovnega mesta in stopnjo prezentizma (tj. prisotnost na delovnem mestu kljub 

bolezni), kar bi lahko pomembno vplivalo na zabeleženo razliko v stopnji absentizma med začasno 

zaposlenimi in tistimi na ne-varnih delovnih mestih. Možno je torej, da je razlika med skupinama 

glede na zunanjo fleksibilnost in/ali varnost delovnega mesta oz. zaposlitve posledica tega, da ne-

varno zaposleni ne izostanejo z delovnega mesta, ko bi bilo to primerno. Možno je tudi, da ne-varno 

zaposleni, ki imajo več izostankov, prej izgubijo delovno mesto in zato statistike o njihovem 

absentizmu ne odražajo realne slike, na nižjo stopnjo absentizma bi lahko vplivala tudi želja po 

dokazovanju delodajalcu, da bi lahko prešli v bolj varne oblike zaposlitve ali pa osebni (in 

demografski) dejavniki zaposlenih v ne-varnih delovnih razmerjih (npr. večji delež mladih).   

Notranja prožnost 

Obstajajo indikatorji, da organizacijske prakse, ki pomagajo zaposlenim pri usklajevanju dela in 

zasebnega življenja, lahko zmanjšajo stopnjo absentizma in fluktuacije (Meyer in Allen,1997, v: Eaton, 

2003) in spodbujajo organizacijsko pripadnost (Eaton, 2003), vendar pa morajo biti možnosti, ki jih 

ponujajo organizacije, zaznane kot dostopne in koristne.  

 Predpostavljam, da je stopnja absentizma in prezentizma povezana z zaznano varnostjo ne glede na 

obliko delovnega razmerja. Ustrezna kombinacija (prostovoljne notranje) prožnosti z varnostjo lahko 

zmanjša tako stopnjo absentizma, prezentizma kot tudi fluktuacije. 
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Zadovoljstvo z zaposlitvijo in z življenjem 

Večina raziskav, ki je preučevala učinek prožnosti in varnosti na zadovoljstvo, je kot indikator 

prožnosti vzela obliko delovnega razmerja (zunanjo številčno prožnost) ali dolžino delavnika (notranjo 

številčno prožnost). 

Rezultati raziskav glede vpliva oblike delovnega razmerja (začasne ali trajne zaposlitve) niso 

konsistentni. Deloma je povezava odvisna od oblike začasne zaposlitve, saj nekateri med različnimi 

oblikami le-teh ugotavljajo pomembne razlike v zadovoljstvu, pri čemer so najmanj zadovoljni 

sezonski in občasni delavci (npr. Bardasi in Francesconi, 2004; Kauhanen in Nätti, 2011; Bernhard-

Oettel, Rigotti, Clinton in de Jong, 2013).  

Ugotovitve glede varnosti zaposlitve so bolj konsistentne. Varnost zaposlitve se pomembno povezuje  

z zadovoljstvom z njo (a je povezava relativno nizka) (De Cuyper in Witte, 2006). N. De Cuyper in 

Witter (2006) ugotavljata, da je ne-varnost zaposlitve pomembne napovednik ne-zadovoljstva tako z 

zaposlitvijo kot tudi z življenjem, kar pa ne drži za obliko delovnega razmerja. Prav tako je učinek 

varnosti zaposlitve drugačen za trajno in začasno zaposlene, in sicer ima večji vpliv na zadovoljstvo 

trajno zaposlenih (glej sliko 4). 

 

Slika 4. Interakcijski učinek med tipom 

pogodbe o zaposlitvi in varnosti 

delovnega mesta na zadovoljstvo z 

delovnim mestom (De Cuyper in Witte, 

2006).  

 

 

 

 

 

Varnost zaposlitve se odraža v zadovoljstvu z zaposlitvijo (Cuyper in Witte, 2006) in predstavlja 

najpomembnejši dejavnik zadovoljstva z njo (Wilczyńska, Batorski in Sellens, 2015). V primeru, da so 

prožne zaposlitve obenem tudi varne, ni razlik v zadovoljstvu začasno in trajno zaposlenih (glej sliko 

5; Origo in Pagani, 2009; Origo in Pagani, 2012). Določene skupine delavcev, npr. znanjski delavci 

(ang. knowledge workers), pa lahko celo preferirajo »atipične« oblike zaposlitev (npr. 

samozaposlenost) pred »tradicionalnimi«, če je zagotovljena dovoljšnja mera varnosti  (glej sliko 6; 

Wilczyńska, Batorski in Sellens, 2015). Ti najverjetneje še posebej cenijo avtonomnost in možnost 

samousmerjanja, ki ga prinesejo določene oblike atipičnih zaposlitev, npr. samozaposlenost.  
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Slika 5. Ocene zaposlenih na lestvici zadovoljstva z delovnim mestom (od 1 do 7) glede na obliko in 

varnostjo zaposlitve v odstotkih (Origo in Pagani, 2009).  

 

 

Slika 6. Verjetnost velikosti 

zadovoljstva z zaposlitvijo kot funkcija 

logaritmiranega dohodka glede na 

različno obliko in varnost zaposlitve pri 

znanjskih delavcih (Wilczyńska, Batorski 

in Sellens, 2015) 

 

 

 

 

 

Povezave med notranjo številčno prožnostjo in zadovoljstvom niso enoznačne. Bardasi in Francesconi 

(2004) sta namreč ugotovila, da so najbolj zadovoljni ljudje z najkrajšimi delavniki (t.i. mini službe, ki 

sestojijo med 1 in 15 ur na teden13), sledijo zaposleni s polnim delovnikom in nato tisti s polovičnim. 

Kljub temu večina raziskav najvaja, da so zaposleni s polnim delovnikom bolj zadovoljni od tistih s 

skrajšanim (glej Kauhanen in Nätti, 2011).  

Oblika zaposlitve in delavnika vpliva tudi na kvaliteto delovnega mesta (tj. priložnosti za razvoj veščin, 

udejstvovanje izobraževanj in treningov …). Netrajno zaposleni in zaposleni s skrajšanim delavnikom, 

poročajo o manjših kariernih možnostih, možnostih za razvoj in učenje na delovnem mestu, manjši 

dostopnosti finančno kritega izobraževanja in razvoja spretnosti (Kauhanen in Nätti, 2011).  

                                                 
13

 V Sloveniji je temu podobno t.i. malo delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec. 
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Še en pomemben vidik, ki ga je potrebno upoštevati poleg oblike zaposlitve in urejenosti delavnika, je 

prostovoljnost oziroma želja zaposlenih, da delajo v določeni (atipični) obliki zaposlitve. Bernhard-

Oettel in sodelavci (2013) ugotavljajo da ta poleg odnosa med obliko zaposlitve in zadovoljstvom z 

zaposlitvijo (Kauhanen in Nätti, 2011) moderira tudi odnos med obliko zaposlitve in subjektivno 

oceno varnosti le-te.  

 

Slika 7. Ocena grožnje brezposelnosti glede na obliko zaposlitve in željo zaposlenih, da so v tovrstni 

obliki delovnega razmerja (prirejeno po Kauhanen in Nätti, 2011).  

Direktnega vpliva na splošno blagostanje vrsta zaposlitve nima, se pa učinki lahko pokažejo s 

trajanjem zaposlitve tako glede na tip pogodbe kot glede na dolžino delavnika (Bardasi in 

Francesconi, 2004).   

 Prožnost in varnost zaposlitve in delovnega mesta sta povezani z zadovoljstvom z zaposlitvijo. 

Varnost delovnega mesta in varnost zaposlitve v večji meri vplivata na zadovoljstvo kakor zunanja ali 

notranja prožnost. Vendar pa je zadovoljstvo z zaposlitvijo odvisno še od mnogih drugih dejavnikov, 

ki morda v večji meri vplivajo nanj, kot npr. značilnosti dela in kvaliteta delovnega mesta.  

 

 Na podlagi skupin držav (glej sliko 1) sem izračunala povprečne vrednosti splošnega zadovoljstva 

(zadovoljstva z življenjem) in zadovoljstva z zaposlitvijo za leto 2013 (Eurostat: Quality of life).  

Slika 8. Zadovoljstvo z življenjem (lestvica do 1 do 10). 
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Slika 9. Zadovoljstvo z zaposlitvijo (lestvica do 1 do 10). 

 

SPLOŠNO IN DUŠEVNO ZDRAVJE 

Povezave med zdravjem in zunanjo prožnostjo in varnostjo zaposlitve niso enoznačne in so 

mnogokrat precej nizke, čeprav prav to področje preučuje precej raziskav. Te se povečini 

osredotočajo na obliko delovnega razmerja (vidik zunanje prožnosti), v manjši meri pa na zaznano 

varnost zaposlitve, medtem ko raziskav, ki bi preučevale učinek interakcije med varnostjo in 

prožnostjo na zdravje, nisem zasledila. 

Na splošno velja, da se tveganje za zdravje povezuje s trajanjem oz. nizanjem začasnih oblik 

zaposlitev, medtem ko prehod v trajno obliko zaposlitve po zmernem trajanju začasne zaposlitve, 

npr. enem letu, deluje kot varovalni dejavnik (Pirani in Salvini, 2015). Prisila v prožne oblike zaposlitev 

ogroža duševno in telesno zdravje, medtem ko prosta izbira prožnega delovnega razmerja ne vpliva 

na posameznikovo zdravstveno stanje (Bernhard-Oettel idr., 2013).  

Za duševno zdravje so med atipičnimi oblikami zaposlitev še posebej kritične sezonske in občasne 

zaposlitve (Bardasi in Francesconi, 2004), najverjetneje zato ker v primerjavi z zaposlitvami za 

določen čas in s skrajšanim delavnikom nudijo še manjšo mero varnosti in predvidljivosti.  

Odnos med začasnostjo zaposlitve in zdravstvenim stanjem je dvosmeren, saj so začasne oblike 

zaposlitve večkrat prekarne, kar negativno vpliva na zdravstveno stanje, obenem pa slabše 

zdravstveno stanje onemogoča odstop do boljših zaposlitvenih možnosti, vključno s trajnimi in 

stabilnimi zaposlitvami (Pirani in Salvini, 2015). Sama začasnost dela še ne pomeni nujno tudi 

prekarnosti (socialne in dohodkovne ne-varnosti), čeprav je povezava visoka. Prekarnost dela je tista, 

ki je povečuje tveganje in težave vezane na duševno zdravje (psihične motnje, stres, depresija …) in 

splošno samooceno zdravja (glej Pirani in Salvini, 2015, str. 122) 

Do določene mere je zdravstveno stanje pogojeno tudi s socialnim sistemom države, v kateri je 

posameznik bodisi začasno bodisi trajno zaposlen. Začasno zaposleni, v državah, ki temeljijo na varni 

prožnosti (npr. na Finskem), nimajo prav nič več zdravstvenih težav kot trajno zaposleni, medtem ko 



 20  

drugi raziskovalci tudi v socialno trdnih državah, npr. v Franciji in Nemčiji, opažajo negativne 

povezave med zunanjo prožnostjo zaposlitev in zdravjem (glej Pirani in Salvini, 2015, str. 122).  

 Predpostavljam, da (notranje in zunanje) prožna delovna razmerja negativno vplivajo na duševno in 

telesno zdravje, v kolikor so ne-varna (prekarna), sicer pa je odnos med zdravjem in zunanjo 

prožnostjo odvisen od števila menjav zaposlitev (prehajanja iz zaposlenosti v brezposelnost v 

ponovno zaposlenost). Torej tudi varna prožnost (z zagotovljeno dohodkovno in zaposlitveno 

varnostjo) na dolgi rok ogroža zdravje, če ni dovolj zgodnjega prehoda v stabilno obliko zaposlitve. 
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III. DEL: TEŽAVE IN IZIVI PRI SPODBUJANJU VARNE PROŽNOSTI 

Makroekonomski vidik 

Model varne prožnosti obljublja varnost zaposlitev v zameno za prožnost delovnih mest. Zaposlitveno 

varnost zagotavlja preko spodbujanja visoke stopnje zaposljivosti skozi programe vseživljenjskega 

izobraževanja, ki naj bi omogočali spoprijemanje z izzivi globalizacije in dinamiko spreminjajočega 

delovnega trga (Kornelakis, 2014). Izobraževanje namreč omogoča delovni sili stalno prilagajanje 

povpraševanju na trgu delovne sile, ki se spreminja glede na (globalne) gospodarske razmere. 

Povsem upravičen je pomislek, da model varne prožnosti pravzaprav ne prinaša nobene oblike 

varnosti (vsaj ne neposredno), pač pa zgolj nudi pogoje za hitro prilagajanje delovne sile (glej Sultana, 

2013, str. 152-154). Socialni varnosti torej ne daje prednosti pred gospodarskimi pritiski in tako v 

nobenem pogledu ne izzove prevladujočih politik na družbeno-ekonomskem področju.  

Problematičen je tudi vidik zagotavljanja socialne varnosti in varnosti zaposlitev marginalnim 

družbenim skupinam in tistim posameznikom, ki imajo slabše izhodiščne možnosti na trgu dela 

(Kornelakis, 2014). Čeprav naj bi model varne prožnosti spodbujal različne vidike varnosti, iz smernic 

Evropske komisije (glej  npr. European Commission, 2003) ni povsem jasno, na kakšen način naj bi 

najbolj ogroženim družbenim skupinam te tudi zagotavljal. Ob neprimerni stopnji socialne varnosti, je 

namreč tveganje za pojavljanje vzporednih trgov delovne sile veliko, in celo države, ki veljajo za vzor, 

imajo težave s segmentacijo trga delovne sile (glej Larsen idr., 2010). Premik od redistributivno 

solidarne Evrope k kompetitivno in produktivno solidarni Evropi, ki ga prinaša model varne prožnosti 

(Sultana, 2013, str. 152-153), prinaša tveganje za najšibkejše družbene skupine. Genda (2003) 

povzema ugotovitve, da se s povečanjem fleksibilizacije nesorazmerno poslabšajo prav pogoji 

marginaliziranih skupin, medtem ko srednje (povprečne) ravni kazalcev ostajajo razmeroma 

nespremenjene zaradi ohranjanja ali celo izboljšanja položaja privilegiranih skupin na trgu. Tudi J. 

Lewis (2009) opaža povečanje razlik med skupinami ljudi, in sicer opozarja, da prožnost ogroža enake 

zaposlitvene možnosti in pogoje ter socialno varnost žensk. Sultana (2013) zato poziva h konkretnim 

odgovorom na vprašanje, kaj varna prožnost prinaša ljudem, ki se med sabo razlikujejo glede na 

socialne, ekonomske in demografske spremenljivke. Potrebno je namreč vedeti, katere družbene 

skupine so najbolj ogrožene za prekarnostjo in kako se lahko s tem soočimo.  

Auer (2010) opaža, da so sindikati skeptični do modela varne prožnosti, saj se bojijo, da povečano 

mero prožnosti (ob zmanjšani zaščiti delovnih mest in zaposlitev) ne bi spremljala dovoljšna mera 

socialne varnosti. Varna prožnost bi tako lahko postala izkoriščevalna prožnost (ang. flexiploitation). 

Gre za povsem upravičen pomislek ob upoštevanju dejstva, da evropski trend kaže prav na 

neuravnoteženo povečevanje prožnosti (Heyes, 2011). Večina članic Evropske unije je v zadnjih letih 

namreč zmanjšala zaščito zaposlitev, a obenem zaostrila pogoje za pridobitev socialne pomoči (v 

obliki prekvalifikacij, izobraževanj in zahtev po opravljanju neprimernih in nezaželenih delovnih 

mest). Reforme, ki so jih sprejele evropske države, so bile načrtovane v sodelovanju s predstavniki 

gospodarstva, medtem ko so bili sindikati v mnogih primerih potisnjeni na obrobje. Posledično bolje 

služijo kapitalskim kakor delavskim interesom.  

Problem je v tem, da so za implementacijo modela varne prožnosti potrebni visoki izdatki za aktivno 

politiko trga delovne sile, medtem ko države Evropske unije zavezuje fiskalno pravilo, ki nalaga 

uravnoteženje porabe javnih sredstev. Zato se države pogosto odločijo varčevati prav pri »luksuznih 

storitvah«, kot so karierno usmerjanje, svetovanje in izobraževanje. Zaposlene izključijo iz programov 
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vseživljenjskega izobraževanja, brezposelne pa preusmerjajo v cenovno ugodnejše načine iskanja 

zaposlitev (Heyes, 2011, str. 653-654), in tako rušijo dva vitalna stebra varne prožnosti.  

Kadrovski in izobraževalni vidik 

Visoka raven kadrovskih storitev in učinkovita organizacija dela, ki sledi ugotovitvam psihološke 

stroke, je ključ uspešnega delovanja modela varne prožnosti (Appelbaum, 2012).  

Namen kariernega usmerjanja je skrajšanje časa brezposelnosti. V procesu usmerjanja posamezniki 

ozavestijo lastne osebnostne lastnosti in kompetence ter dosedanje poklicne izkušnje z namenom 

boljšega vpogleda v zaposlitvene in učne priložnosti tako za karierni razvoj kot tudi za osebno rast 

(Sava in Crasovan, 2013). Ker model varne prožnosti ne predvideva varnosti delovnih mest, se morajo 

zaposleni pogosto soočati s spremembami delovnih mest, spopadati tako s horizontalnimi premiki 

(zaradi povečane funkcionalne fleksibilnosti delovnih mest), ki zahtevajo ponovno usposabljanje, kot 

tudi z vertikalnimi premiki navzdol, ki lahko nastopijo z menjavo delodajalcev. Pomembno je torej, da 

je delojemalcem zagotovljena pomoč pri spoprijemanju s spremembami, ki jih prinaša prožnost. 

Čeprav nekateri zaposleni verjetno sami dobro vodijo svojo kariero, pa je potrebno drugim (npr. tuji 

delavci, nizko izobraženi, posamezniki z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi …), ki potrebujejo več 

podpore in usmerjanja, to tudi zagotoviti.  

Učinkovito karierno usmerjanje na trgu delovne sile zahteva dobro poznavanje tako ponudnikov 

delovne sile kakor tudi trenutnih in bodočih trendov povpraševanja po delovni sili (Chenic, Angelescu 

in Gheorghita, 2012). Prav to omogoča pripravo učinkovitih izobraževalnih programov, ki spodbujajo 

tiste veščine in kompetence, ki najbolj pripomorejo k zaposljivosti, čeprav ima vseživljenjsko učenje 

tudi druge cilje (Chenic, Angelescu in Gheorghita, 2012). Vseživljenjsko izobraževanje je lahko med 

drugim v funkciji kompenzacije nižje izobraženosti in spodbujanja zaposljivosti depriviligiranih 

družbenih skupin, zato je pomembno, da je dostopno prav tistim, ki ga najbolj potrebujejo.   

Politika trga delovne sile je tesno povezana s strategijami upravljanja človeških virov, ne le na nivoju 

gospodarstva (npr. v okviru zavodov za zaposlovanje), ampak tudi na organizacijskem nivoju (Rydell 

in Wigblad, 2011, v: Zhang, idr., 2015). Zhang in sodelavci (2015) navajajo, da prožnost dela po meri 

delodajalca, spodbuja transakcijski, na nalogo usmerjen in oportunistični delovni odnos med 

delodajalcem in delojemalcem; prav tako te organizacije pogosteje kršijo zaposlitvene standarde, 

tudi na področju plačila in delovnega časa. Zaradi kombinacije prožnih in trajnih oblik zaposlitev lahko 

znotraj organizacij prihaja do segmentacije med ključnimi zaposlenimi (ang. core employees), s 

katerimi poskuša organizacija graditi dolgoročen in stabilen odnos, ter prožnimi perifernimi delavci, s 

katerimi poskuša znižati povprečno raven stroškov dela in doseči dovolj visoko mero prilagodljivosti 

na poslovne fluktuacije. Zato bi bilo ključno oblikovati smernice »varne prožnosti upravljanja s 

človeškimi viri«, ki bi zagotavljale etično in učinkovito delovanje organizacij tako na nivoju 

gospodarstva kot tudi na nivoju odnosov z zaposlenimi.  

 Vloga psihologa v vseživljenjskem kariernem usmerjanju: 

 informiranje o trgu dela 

 karierno svetovanje 

 lajšanje in blaženje prehodov med zaposlitvami 

 lajšanje in blaženje vertikalnih in horizontalnih premikov v karieri  

 pomoč pri vodenju kariere 
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 izobraževanje posameznikov za samostojno vodenje kariere 

 testiranje in ocenjevanje delojemalcev in pomoč delodajalcem pri selekciji zaposlenih 

 pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve in primernega zaposlenega 

 usmerjanje na izobraževanja, treninge in usposabljanja 

 

Vloga psihologa v vseživljenjskem izobraževanju: 

 identifikacija kompetenc in potreb po razvoju kompetenc 

 izbor in napotitev na izobraževanja 

 načrtovanje in/ali izvedba izobraževanj (prilagojenih značilnostim in potrebam ciljne 

skupine) 

 formalizacija izobraževanj, priznanje in klasifikacija pridobljenih kompetenc 

 razvijanje dolgoročne strategije konsistentnega izobraževanja (ki ne upošteva samo 

trenutnih ampak tudi bodoče potrebe po izobraževanju) 

 

Vloga psihologa v organizacijah: 

 spodbujanje ustreznega ravnotežja med varnostjo in prožnostjo delovnih mest 

 spodbujanje kombinacijske varnosti po meri zaposlenih 

 promoviranje etičnih organizacijskih praks 

 promoviranje nediskriminatorne obravnave zaposlenih (npr. preko spodbujanja nudenja 

enakih možnosti vsem zaposlenim ne glede na obliko pogodbe) 

 spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti 

 spodbujanje (konsistentnosti) izobraževanja na delovnem mestu 

 pomoč pri oblikovanju kakovostnih delovnih mest (glede na karierne možnosti) 

 pomoč pri oblikovanju spodbudnih delovnih mest (glede na lastnosti dela) 

 spodbujanje avtonomnosti in raznolikosti na delovnem mestu (preko funkcionalne prožnosti 

in soodločanja) 
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PRILOGA 1 

 

Priloga 1: Pregled raziskav rangiranja in klastrskih analiz držav glede na kazalnike fleksibilnosti in 

varnosti.  

Avtor Kazalniki Metoda Rezultati 

Tanginan 
(2004) 

Za dve področji: 
1-zaposlitvena varnost 
2-socialna varnost 

indeks varne prožnosti kot 
kompozit ocen 
zaposlitvene in socialne 
varnosti zaposlenih z 
atipičnimi zaposlitvami 

Švedska je dosegla najvišji 
indeks varne fleksibilnosti 

Evropska 
komisija 
(2006a) 

1-zaščitna zakonodaja na 
področju zaposlovanja,  
2-davčna obremenitev plač,  
3-vseživljenjsko učenje,  
4-izdatki za politiko trga dela 

 analiza glavnih kompotent  
 klastrska analiza (K-
Means) 

5 klastrov:  
 anglosaksonski model (Irska 
in Združeno kraljestvo),  
 kontinentalni model 
(Avstrija, Belgija, Francija),  
 mediteranski model 
(Španija, Portugalska, Grčija),  
 vzhodno-evropski model 
(Poljska, Madžarska, Češka, 
Slovaška, Italija) in  
 nordijski model (Danska, 
Švedska, Finska, Nizozemska) 

Evropska 
komisija 
(2007a) 

1-zaščitna zakonodaja na 
področju zaposlovanja,  
2-vključenost v izobraževanje in 
usposabljanje,  
3-izdatki za politiko trga dela,  
4-intenzivnost dela,  
5-uporaba fleksibilnega urejanja 
delovnega časa in atipičnih 
zaposlitev,  
6-funkcionalna prožnost dela, 
7-spreminjanje delovnih nalog in 
timskega dela 

 analiza glavnih 
komponent  
 klastrska analiza (K-
Means) 

5 klastrov, enakih kot 2006; 
Slovenija je bila skupaj z 
Grčijo uvrščena v vzhodno-
evropski model 

Phillips in 
Eamets 
(2007) 

16 kazalnikov za področja : 
1-prožnosti trga dela,  
2-socialne zaščite in  
3-socialne vključenosti 

 faktorska analiza  
 klastrska analiza 

6 klastrov:  
 kontinentalni model 
(Avstrija, Belgija, Francija, 
Luksemburg),  
 nordijski model (Danska, 
Finska, Švedska),  
 nizozemsko-britanski model 
(Nizozemska, Združeno 
kraljestvo),   
 baltski model (Latvija, Litva, 
Estonija, Ciper, Irska),  
 sredozemski model (Grčija, 
Italija, Malta, Španija) in  
 vzhodno-evropski model 
(Slovenija, Slovaška, 
Madžarska, Češka, Poljska)  
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PRILOGA 2 

 

Priloga 2: Rezultati analize glavnih komponent (OECD, 2007b, str.171 ) 

Na podlagi analize glavnih komponent so identificirali 3 latentne dimenzije: 

 D1 (46 % poj. variance): napredne oblike notranje fleksibilnosti in varnosti (fleksibilni 

delavnik, avtonomnost in kompleksnost dela, vseživljenjsko učenje ter aktivna in pasivna 

politika trga delovne sile) 

 D2 (21 % poj. variance): zunanja fleksibilnost (intenziteta dela,  nerednost delovnika in nizka 

zaščitna zakonodaja na področju zaposlovanja) 

 D3 (18 % poj. variance): osnovne oblike funkcionalne fleksibilnosti (rotacije dela, timsko delo 

in nerednost delovnika ter intenziteta dela) 

 

Slika 1. Taksonomija 

varne fleksibilnosti na 

podlagi klastrske 

analize (k-means) za 

D1 in D2. 

 

 

 

Slika 2. Taksonomija 

varne fleksibilnosti na 

podlagi klastrske 

analize (k-means) za 

D1 in D3. 
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PRILOGA 3 

Priloga 3: Klastrska analiza glede na štiri kazalnike za 12 držav in Slovenijo. 

Izbrani kazalniki varnosti in fleksibilnosti: 

 davčna obremenitev plač v letu 2013 (ang. tax wedge) 

 delež odraslih (25-64 let) vključenih v vseživljenjsko izobraževanje v letu 2013 

 odstotek celotnega BDP države namenjenega politikam trga delovne sile v letu 2013  

 zaščitna zakonodaja na področju zaposlovanja v letu 2013 (EPL) 

Metodologija: Klastrska analiza (k-means) na standardiziranih vrednostih štirih kazalnikov, fiksirano 

število klastrov na 4 

Rezultati: Slovenija je bila umeščena v klaster togih in varnih držav (razdalja: 0,93) 

Tabela 1. Vhodni podatki in klasifikacija glede na European Commision (2006a). 

 
Zaščitna 

zakono-daja 
(EPL) 

Davčna 
obremenitev plač 

(T/W) 

Vseživljenjsko 
učenje (LL) 

Izdatki za 
politiko trga 

dela (mio 
EUR) 

BDP (v mio 
EUR) 

Izdatki za 
politiko trga 

dela (v % 
BDP) 

(LMPE) 

Fleksibilne in 
ne- varne 

1,78 29,21 11,70 4646 923521 1,24 

UK 1,48 31,36 16,1 5439 1667594 0,33 

Irska 2,07 27,06 7,3 3852 179447 2,15 

Toge in ne- 
varne 

2,62 41,22 7,93 11997 483558 2,48 

Španija 2,71 40,66 11,1 31565 1042872 3,03 

Portugalska 2,48 41,37 9,7 2811 170269 1,65 

Grčija 2,66 41,62 3 1615 237534 0,68 

Varno 
fleksibilne 

2,25 40,33 25,45 5778 386147 1,50 

Danska 2,27 38,21 31,4 4203 255235 1,65 

Nizozemska 2,53 37,02 17,4 12683 650857 1,95 

Švedska 2,18 43,01 28,1 2954 435752 0,68 

Finska 2,01 43,06 24,9 3272 202743 1,61 

Toge in varne 2,87 50,73 11,55 17946 938241 1,48 

Nemčija 2,69 49,22 7,8 28204 2820820 1,00 

Avstrija 2,49 49,18 14 4523 322878 1,40 

Belgija 3,17 55,66 6,7 8065 392699 2,05 

Francija 3,14 48,87 17,7 30991 2116565 1,46 

Slovenija 2,47 42,37 12,4 288 35917 0,80 

Opombe: podatki o EPL (ang. employment protection legislation)
14

 in davčni obremenitvi plač (ang. tax wedge)
15

 temeljijo 

na statistikah OECD za leto 2013, podatki o vseživljenjskem učenju (ang. lifelong learning)
16

 in izdatke za politiko trga dela 

(ang. public expenditure on labour market policies)
17

 pa na statistikah Eurostat za leto 2013. 

                                                 
14

 OECD - Indicators of Employment Protection. Dostopno na: 

http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm  
15

 OECD - Tax wedge (Total, % of labour cost). Dostopno na: https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm  

http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm
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Tabela 2. Končni centri klastrov glede na standardizirane vrednosti kazalnikov. 

 Klaster 

 Fleksibilne in ne-

varne 

Toge in  

ne-varne 

Varno fleksibilne Toge in varne 

z-vrednost EPL -1,49723 ,53110 -,35806 ,66209 

z-vrednost T/W  -1,49937 ,06785 -,04854 ,74003 

z-vrednost LL -,29977 -,85692 1,73405 -,28868 

z-vrednot LMPE -,42614 1,59310 -,00441 -,58128 

 

  

                                                                                                                                                         
16

 Eurostat – Lifelong learning (%). Dostopno na 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc440&plugin=1  
17

 Eurostat - Public expenditure on labour market policies, by type of action (source: DG EMPL) (% of GDP). 

Dostopno na 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00076&plugin=1  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc440&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00076&plugin=1
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PRILOGA 4 

 

Priloga 4: Spremembe med letoma 2005 in 2013 na štirih kazalnikih varne prožnosti v Sloveniji. 

 

 

Slika 1. Javni izdatki na področju politike zaposlovanja (v odstotku BDP).18 

 

 

Slika 2. Odstotek vključenih v vseživljenjsko učenje (med 25. in 64. letom).19 

 

                                                 
18

 OECD -  Public spending on labour markets (Total, % of GDP). Dostopno na 

https://data.oecd.org/socialexp/public-spending-on-labour-markets.htm  
19

 Eurostat – Lifelong learning (%). Preneseno z 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc440&plugin=1  

https://data.oecd.org/socialexp/public-spending-on-labour-markets.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc440&plugin=1
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Slika 3. Davčna obremenitev plač (glede na odstotek stroška dela).20 

 

 

Slika 4. Zaščitna zakonodaja na področju zaposlovanja (indeks EPL).21 

 

 

 

                                                 
20

 OECD - Tax wedge (Total, % of labour cost). Dostopno na: https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm  
21 OECD - Indicators of Employment Protection. Dostopno na: 

http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm  

https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm
http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm

